
บทที่  5 
 

บทสรุป 
 
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ที ่2  มีข้ันตอนในการวิจัย 3 ข้ันตอน คือ   

 ข้ันตอนที ่1  การสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม   

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2  ซึ่งตรวจสอบความตรง 

เชิงเนื้อหา โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู  

แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 6 คน เพื่อตรวจสอบการสื่อความ

ของภาษาและความเหมาะสมของเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรม แลวนาํไปทดลองใชกับนักเรียน

ชั้นประถมศกึษาปที ่5  จํานวน 15 คน เพือ่หาประสทิธภิาพตามเกณฑ 80/80 โดยมีเครื่องมือที่ใช

ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2  จํานวน 3 ชุด  ประกอบดวย ชุดกจิกรรมการเรียนรูที่ 1  ส่ิงมีชีวิต

กับส่ิงแวดลอม ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 2  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และชุดกิจกรรมการ

เรียนรูที ่3  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   

คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา E1/ E2  

 ข้ันตอนที ่2 การทดลองใชชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม สําหรับนกัเรียนระดับชวงชั้นที ่2 กลุมตัวอยาง  คือ  นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2547  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึง้) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

แมฮองสอน เขต 2 จํานวน   22  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบ

ประเมินผลการเรียนรูดานความรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบวัดเจตคติตอ

ส่ิงแวดลอม แบบประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล จากการสรางผลงานหรือชิน้งานเพื่อจัดทาํแฟม

สะสมผลงาน และจากแฟมสะสมผลงานทั้งฉบับ แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม และ 

แบบประเมินการมีสวนรวม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย  

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที (t-test dependent)  

 ข้ันตอนที ่3  การประเมินชุดกิจกรรมการเรยีนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที ่2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2547  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึง้) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

แมฮองสอน เขต 2   จํานวน  22  คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบประเมินชุดกจิกรรม 
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การเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ 

ที่ 2 โดยใชกรอบแนวคิดในการประเมนิดานปจจยันาํเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิต สถิติ 

ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 
สรุปผลการวจิัย 
 

 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรูแบบมีสวนรวม  เร่ือง  ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 สามารถสรุปผลการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัยไดดังนี ้

 1. ผลการสรางและหาประสทิธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2   
  ผลการพิจารณาความเหมาะสมของชุดกจิกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ตามความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยประเมินความเหมาะสมของชุดกจิกรรมการเรียนรู พบวาคูมือ

การใชชุดกิจกรรมการเรียนรู มีความเหมาะสมมาก ชุดกจิกรรมการเรียนรูที่ 1 และชุดกิจกรรม 
การเรียนรูที่ 3 มีความเหมาะสมมากที่สุด สวนชุดกจิกรรมการเรียนรูที่ 2 มีความเหมาะสมมาก  

เมื่อนําไปทดลองใชกับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 จาํนวน 15 คน เพื่อหาประสิทธิภาพรวม 

พบวา ไดคาประสิทธิภาพรวมเทากับ 83.18/81.73 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กาํหนด 
 2. ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ที ่2 
  2.1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรบันักเรียนระดบัชวงชัน้ที่ 2 เมื่อนําไปทดลองใชกับ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5  จาํนวน 22 คน พบวาไดคาประสิทธิภาพรวมเทากับ 82.34/82.01 

ซ่ึงสูงกวาเกณฑทีก่ําหนดไว 

  2.2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานความรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม พบวา ผลการเรยีนรูดานความรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของนักเรียน 

มีคะแนนการทดสอบหลงัเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยความสําคญัทางสถิตินอยกวาระดับ .01 

  2.3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานเจตคติตอส่ิงแวดลอม พบวา ผลการเรียนรู

ดานเจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียน มีคะแนนการทดสอบหลงัเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัย

ความสาํคัญทางสถิตินอยกวาระดับ .01 
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  2.4 ผลการเรยีนรูดานการปฏิบัติ ผลการเรียนรูดานการปฏิบัติ จากการปฏิบัติงาน

รายบุคคลดวยการสรางผลงานหรือชิน้งาน และจากแฟมสะสมผลงานขณะใชชุดกจิกรรม 
การเรียนรูในแตละชุด มีคุณภาพในระดับดี และการปฏิบัติกิจกรรมกลุมขณะใชชุดกิจกรรม 
การเรียนรู พบวา ผลการปฏบัิติกิจกรรมกลุมของนักเรียนขณะใชชุดกจิกรรมการเรียนรู มีคุณภาพ

ในระดับดี   
  2.5 ผลการมีสวนรวมในกจิกรรมการเรียนรูของผูเรียนขณะใชชดุกิจกรรมการเรียนรู 
ในแตละชุด พบวา นักเรียนมีสวนรวมในระดับดี 

 3. ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบวา นักเรียน 
มีความคิดเหน็ในการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรูในแตละชุด มีความเหมาะสมในระดับมาก 
ถึงมากที่สุด โดยมีสาระสําคญัสรุปไดดังตอไปนี้ 
  3.1 ดานปจจยันําเขา พบวา รายการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรูทีม่ีความเหมาะสม

ในระดับมากที่สุด คือ ส่ือประกอบกิจกรรมการเรียนรูมคีวามเหมาะสม  เอกสารใบงานมี

ภาพประกอบที่ชัดเจน เอกสารใบงานมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมและชัดเจน เอกสารใบงาน 

อานแลวมีความเขาใจในกจิกรรมที่ตองปฏิบัติ  จํานวนแบบฝกหัดในแตละกิจกรรมมี 
ความเหมาะสม  แบบฝกหัดมีความยากงายพอเหมาะกบันักเรียน  มีการกําหนดบทบาทหนาที ่

ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนรูของนักเรยีนอยางชัดเจน  และคูมือนกัเรียนมีขอแนะนําที่ชัดเจน 

เขาใจงาย  
  3.2 ดานกระบวนการ พบวา รายการประเมนิชุดกิจกรรมการเรียนรูที่มคีวามเหมาะสม

ในระดับมากที่สุด คือ กจิกรรมการเรียนรูเปนการเรียนรูรวมกันระหวางนักเรียนกับเพื่อน  และ

กิจกรรมการเรยีนรูเนนการปฏิบัติงานดวยตนเองและปฏบัิติงานกลุมอยางเดนชัด   

  3.3 ดานผลผลิต พบวา รายการประเมนิชดุกิจกรรมการเรียนรูที่มีความเหมาะสม 
ในระดับมากที่สุด คือ นักเรยีนเห็นความสําคัญของสาระการเรียนรูและกิจกรรมทีน่ักเรียนไดปฏิบัติ  

นักเรียนมีความพึงพอใจในกจิกรรมการเรียนรูที่ไดปฏิบัติ  และนักเรียนเกิดความตืน่ตัวและ

กระตือรือรนกับกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  เร่ือง  ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  สําหรับนักเรียนระดบัชวงชั้นที่ 2 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี ้
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 1. การสรางและหาประสทิธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  เร่ือง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรบันักเรียนระดบัชวงชัน้ที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญ  
จํานวน 5 ทาน พิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรู 
มีความเหมาะสม ทัง้นี้อาจเปนเพราะผูวิจยัไดรับคําแนะนําจากผูเชีย่วชาญ ซึง่เปนบคุคลที่มี 
ความเชีย่วชาญเฉพาะทางดานสิ่งแวดลอมศึกษา ทัง้ในระดับโรงเรียนและระดับจังหวัด อีกทัง้ยงัได

ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของดานสิ่งแวดลอม  การจัดและการพัฒนากิจกรรม 

ส่ิงแวดลอมศึกษาอยางละเอียด กอนนาํเสนอขอความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 
 ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวจิยัสรางขึ้น กับนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปที่ 5 จาํนวน 15 คน โดยคัดเลือกนักเรียนที่เรียนเกง ปานกลาง และออน อยางละ  

5 คน  พบวามีคาประสิทธภิาพรวมเทากบั 83.18/81.73 ซึ่งสูงกวาเกณฑประสิทธภิาพ 80/80  

ที่กําหนดไว ทีผ่ลปรากฏเชนนี้เนื่องจาก ผูวจิัยไดศึกษาและวิเคราะหถงึแนวคิด หลักการของทฤษฎี

การเรียนรูแบบมีสวนรวม ส่ิงแวดลอมศึกษา และการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมดานสิง่แวดลอมศึกษาของนักเรียนและครูผูสอนในระดับชวงชัน้ 

ที่ 2  แลวสังเคราะหเปนแนวคิดพื้นฐาน และกําหนดเปนหลกัการและจุดมุงหมายของชุดกิจกรรม  

การเรียนรู นอกจากนัน้แลว การออกแบบกระบวนการเรยีนรูที่ใชในชุดกิจกรรมการเรยีนรูนี ้ ผูวิจัย

ยังไดวิเคราะหและผสมผสานพืน้ฐานความคิดของทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับ ส่ิงแวดลอม

ศึกษา ประยุกตสูกระบวนการเรียนรูทัง้ 5 ข้ัน ซึ่งกระบวนการเรียนรูดังกลาว มีข้ันตอนเปนไป

ตามลําดับความยากงาย  สอดคลองกับวยัและความพรอมของผูเรียน  มุงเนนใหผูเรียนมีบทบาท

และมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมทกุขั้นตอน และเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับผิดชอบตอการเรียนรู

ของตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติและการทํากจิกรรมกลุม เพื่อเปนการฝกฝนทักษะการเรียนรู ทั้ง

ทักษะในการคิด พูด แกปญหา และเผชิญกับสถานการณ การเปนผูนาํและผูตาม ทาํใหผูเรียน

ไดรับความรู และเกิดการพฒันาตนเองหลังจากการปฏบัิติกิจกรรมนัน้แลว อีกทัง้ ผูวิจัยไดปรับปรุง

แกไขขอบกพรองของชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวจงึ

นําไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนบานไหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แมฮองสอน เขต 2  ปการศึกษา 2547  จํานวน 6 คน โดยใชนักเรียนที่เรียนเกง ปานกลางและออน 

อยางละ 2 คน เพื่อปรับปรุงดานภาษา และเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรม จึงทําใหชุดกิจกรรม 
การเรียนรูที่ผูวิจัย  สรางขึ้นสามารถนําไปทดลองใชเพื่อขยายผลตอไปได 
 ทั้งนี้  พบขอสังเกตสําคัญประการหนึ่งคือ เมื่อนาํชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น   

ไปทดลองใชกบักลุมตัวอยาง จาํนวน 22 คน แลวหาประสิทธิภาพ พบวา มีคาประสิทธิภาพรวม
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เทากับ 82.34/82.01 ซึ่งสูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่กําหนดไวเชนเดยีวกนั แตเมื่อ

พิจารณาคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 ถึง 3 มีคาประสิทธิภาพ E1 เทากับ 73.63, 

83.18 และ 90.22 ตามลําดับ  ซึ่งจะเห็นไดวาคาประสทิธิภาพ E1 ของชุดกิจกรรมการเรียนรูที ่1  
มีคาประสิทธภิาพนอยที่สุด ซึ่งคาประสิทธิภาพดังกลาว เปนคาที่ไดจากคะแนนการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูดานความรูจากการทําแบบฝกหัดทายกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนนัน่เอง  
ที่ปรากฏเชนนัน้ อาจเปนเพราะ ผูเรียนอาจยังไมเขาใจในรูปแบบการเรียน หรือไมคุนเคยกับ

กิจกรรมการเรยีนรูที่ตองปฏิบัติ  ซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนรูที่กําหนดใหรวมกนัศกึษาคนควา  
ระดมความคดิ วิเคราะห อภิปราย แสดงความคิดเหน็ นําเสนอ และลงขอสรุป เปนตน จึงอาจทาํให

ผูเรียนขาดความชัดเจนในเนื้อหา สาระการเรียนรู แตเมื่อผูเรียนไดเรียนรูดวยชุดกจิกรรมการเรียนรู     

ผานไปไดในระยะเวลาหนึง่ ผูเรียนจะสามารถปรับตัวเขากับรูปแบบการเรียน และแนวการปฏิบัติ

กิจกรรมตาง ๆ ที่กาํหนด ซึง่สังเกตไดจากคาประสิทธภิาพ E1 หรือผลการเรียนรูดานความรูทีเ่พิม่

มากขึ้นตามลาํดับ 
 2. การทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ที ่2 เมื่อนําไปทดลองกับนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผ้ึง) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2547  จํานวน 22 คน พบวา ผลการเรียนรูดานความรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม และผลการเรียนรูดานเจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียน มีคะแนนการทดสอบ 

หลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  ผลการเรียนรูดานการปฏิบัติงาน

รายบุคคลดวยการสรางผลงานหรือชิน้งาน แฟมสะสมผลงานทัง้ฉบบั และการปฏบัิติกิจกรรมกลุม

ขณะใชชุดกิจกรรมการเรียนรูในแตละชุดมีคุณภาพในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ สมพร  

จันทรมณี (2540. หนา 98) ที่พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และ

เจตคติตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 หลังไดรับการสอนโดยใช 

บทปฏิบัติการสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติสูงกวากอนสอนอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
และยังสอดคลองกับงานวิจยัของ วนิดา  จันทรมณ ี(2545. หนา 111) ทีพ่บวา ผลการเรียนรูดาน    

พุทธพิิสัย เร่ือง สารเคม ีและผลการเรียนรูดานจิตพิสัยในการรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียนหลงัเรยีน 

สูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  ผลการเรียนรูดานทกัษะพิสัยซึ่งเปน 
การ   ลงมือปฏิบัติกิจกรรมขณะใชชุดการสอน เร่ือง สารเคมี เพื่อใชในการจัดทําแฟมสะสมผลงาน

ของนักเรียน โดยนักเรียนมพีฤติกรรมกลุมและผลงานนักเรียนขณะจัดทําชิน้งานในชุดการสอนที่ 1 

ถึง 4 มีคุณภาพในระดับดี  นอกจากนี้ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  
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เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังพบวา  การมีสวนรวมขณะใชชุดกิจกรรมการเรียนรู

แบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมของผูเรียนในแตละชุด  อยูในระดับดี  
ที่ผลปรากฏเชนนี้เนื่องจาก กระบวนการเรยีนรูในชุดกจิกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น  ผูวิจัยไดผสมผสานพืน้ฐานแนวคิด หลกัการ และ

ยุทธวิธี 4 ดาวของทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม กับจดุมุงหมาย หลกัการของสิง่แวดลอมศึกษา 

ประยุกตสูกระบวนการเรียนรู 5 ข้ัน โดยเริ่มจาก ข้ันที่ 1 ข้ันสรางจิตสนใจ ซึ่งเปนขั้นของการสราง

บรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนสนใจ อยากเรียน อยากรู อยากเหน็ และอยากปฏิบัติ เกิดเปน
แรงจูงใจในการกระตุนความรูหรือประสบการณเดิมของผูเรียนใหมีความพรอม และเกิดการถาย
โยงความรูสูข้ันตอไป ซึ่งใชวธิีการและเทคนิคการใชส่ือประเภทวัสดุ อุปกรณ และสือ่ประเภทวิธกีาร

ตาง ๆ ทัง้  CD-ROM โปรแกรมสารสนเทศ การเลาประสบการณประทับใจ การสนทนา วิจารณ  

สถานการณหรือสภาพปญหาดานสิง่แวดลอมที่เกิดขึ้น เพลง เกม และการแสดงบทบาทสมมติ  

เปนตน  ข้ันที ่2 ข้ันสรางความหมาย โดยการนําเอาเรื่องราวหรือกิจกรรมในขั้นตน มาทาํความ

เขาใจเพิ่มเตมิ ใหเกิดความหมายที่แจมชดัขึ้น แลวรวมกันอภิปราย สรางทางเลือกในการศึกษา

เรียนรู โดยใชวิธีการและเทคนิคการอภิปราย ใหเหตุผล แสดงความคิดเห็น ระดมสมอง มอบหมาย

หนาที ่ คิดวิเคราะหสถานการณ และคาดเดาเหตุการณ เปนตน  จากนั้นเขาสู ข้ันที่ 3  ข้ันขยาย

ความคิด  ที่ตองลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามหัวขอหรือประเด็นทีไ่ดรวมกันกาํหนดอยาง

ละเอียด ในรูปแบบของกระบวนการกลุม สรางสรรคออกมาเปนผลงาน ทําใหเหน็ถงึการแสดงออก

อยางมีสวนรวมในการเรียนรูอยางแทจริง โดยใชวิธีการและเทคนิคการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 

เชน ศึกษา คนควา สังเกต สํารวจ สัมภาษณผูรู ระดมสมอง แสดงความคิดเห็น วิพากษ วิจารณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรางสรรคผลงาน เปนตน   ข้ันที ่4 ข้ันพนิิจตรวจสอบ ที่ผูเรียน

นําเสนอผลงานที่ไดรวมกันสรางสรรคข้ึน  สูเวทีการสนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยนเรยีนรูจาก 

กลุมตาง ๆ ในชั้นเรียน เปนการตรวจสอบความรูความคิด โดยใชวธิีการและเทคนิคการนําเสนอ

ผลงาน อภิปราย  แสดงความคิดเห็น  วิพากษวิจารณ แลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดและ

ประสบการณ  และการหาเหตุผลสนับสนนุ เปนตน  และสุดทาย ข้ันที่ 5 ข้ันสรางกรอบสรุป  

เปนการรวมกนัจัดระบบความรู ความคิดและทักษะกระบวนการเรียนรู ที่ไดผานการตรวจสอบแลว 

ใหเปนระบบระเบียบ สรุปเปนภาพรวมของความคิดรวบยอดหรือเปนองคความรูที่ชัดเจน  สามารถ

นําไปใชใหเกดิประโยชนกับชีวิตจริงและแสดงขอสรุปที่ไดรวมกันคนพบ ถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจได  

ซึ่งใชวิธกีารและเทคนิคการลงขอสรุปเปนขอเท็จจริง  ขอสันนษิฐานหรือความเกีย่วพันเชื่อมโยง 

แสดงและถายทอดขอสรุปที่ไดในรูปแผนทีค่วามคิด ผังมโนทัศน แผนภูมิ ปายนิเทศ  เปนตน 
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 และเมื่อพิจารณาถึงกระบวนการเรียนรูทัง้ 5 ข้ันดังกลาวอยางลึกซึง้แลว จะเหน็ถึง 

ความสอดคลองกับตัวบงชีก้ารเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง ตามความหมายในภาพ

ของการมีบทบาทและมีสวนรวมของ ทิศนา  แขมมณี  (2545.หนา 121) ประการแรก ผูเรียน 
มีสวนรวมใน กระบวนการเรยีนรูอยางตื่นตัวทางกาย คือ ผูเรียนไดเคลื่อนไหวรางกายทาํกิจกรรม

ดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ ทาํใหรางกายหรือประสาทการรับรูต่ืนตัวพรอมที่จะเรยีนรู ประการที่สอง 

ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม กระบวนการเรียนรูอยางตื่นตัวทางสติปญญา คือ ผูเรียนไดมี 
การเคลื่อนไหวทางสติปญญาหรือสมอง คือไดคิด ระดมสมอง ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมสิ่งแวดลอม  
โดยใชความคดิและสติปญญาของตนสรางความหมาย ความเขาใจในสาระการเรียนรูที่ไดกําหนด  
ประการที่สาม ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม กระบวนการเรียนรูอยางตื่นตัวทางอารมณ คือ ผูเรียน

ไดมีการเคลื่อนไหวทางอารมณหรือความรูสึก คือ กิจกรรมการเรียนรูมีสวนทําใหอารมณของผูเรียน

ต่ืนตัว หรือเกดิอารมณ ความรูสึกตาง ๆ ซึง่จะชวยใหการเรียนรูนัน้มีความหมายตอตนเองมากขึ้น 

ซึ่งจะสงัเกตเหน็พฤตกิรรมการเรียนรูของผูเรียนที่แสดงถงึความรูสึกสนกุสนาน ต่ืนเตนใน 
การปฏิบัติกิจกรรมอยางชัดเจน ประการทีส่ี่ ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม กระบวนการเรียนรูอยาง

ต่ืนตัวทางสงัคม คือ ผูเรียนไดมีการปฏิสัมพันธทางสงัคมกับผูอ่ืนและสิ่งตาง ๆ รอบตัว  
เกิดการตื่นตวัทางสังคม จากการปฏิบัติกจิกรรมกลุม การอภิปราย ระดมสมองคิดวิเคราะหรวมกัน

ของผูเรียน อันจะเปนปจจัยชวยใหสามารถเรียนรูดีข้ึน และประการสุดทาย ผูเรียนมสีวนรวมใน

กิจกรรม กระบวนการเรียนรูทั้ง 4 ดาน ของผูเรียนมีมากกวาผูสอน เพราะผูเรียนเปนผูที่ไดลงมอื
ปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา ซึง่เปนเปาหมายสาํคัญประการหนึง่ ของชุดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 นอกจากนัน้ เมื่อพิจารณาถงึการจัดกจิกรรมการเรียนรูที่กําหนดใหผูเรียนไดปฏิบัติใน 
แตละชุดกิจกรรมการเรียนรูแลว  เปนไปตามหลกัการสําคัญทั่วไปของการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
ซึ่ง อาภรณ  ใจเที่ยง (2546. หนา 73-76) ไดกลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูตองสอดคลองกับ

เจตนารมณของหลักสูตร จดุประสงคการเรียนรู วัย ความสามารถและความสนใจของผูเรียน 

ตลอดจนลักษณะของเนื้อหาวิชา ซึง่สาระการเรียนรูที่ใชในชุดกิจกรรมการเรียนรูนี้ ไดผาน 
การวิเคราะหหลักสูตร และบรูณาการสาระการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา ของ 3 กลุมสาระ 

การเรียนรู  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544 ระดับชวงชัน้ที่ 2 แลวจึง

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหมีความเหมาะสมกับวัย  สอดคลองกับความสนใจ  ความถนัดและ            

ความแตกตางของผูเรียน   หลักการสําคัญทั่วไปของการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สําคญัอีกประการ

หนึง่คือ การใชส่ือการสอนที่เหมาะสม ทัง้สื่อวัสดุ อุปกรณ และวิธีการ เชน ส่ือ CD-ROM และ
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โปรแกรมสารสนเทศดานสิง่แวดลอม เพลงและเกมสิง่แวดลอม เลาประสบการณประทับใจ

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม การทายปญหา และการแสดงบทบาทสมมต ิเปนตน ตลอดจนสื่อที่เปนของ

จริงหรือสถานการณจริง ดังที่ สุพรรณี  มีเทศน (2539. หนา 37-39) ไดกลาวถงึสื่อการเรียน 

การสอนสิง่แวดลอมที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดก็คือ ส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตัวผูเรียน ของจริง และ

สถานการณจริง เปนตน  การใหผูเรียนเปนผูกระทําทีท่าทายความคิด ความสามารถ โดย 

การสนทนา ซกัถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็นใหเหตผุล ระดมสมอง  คิดวิเคราะห คาดเดา

เหตุการณ ตลอดจนการเรียนรูนอกสถานที่หรือนอกหองเรียน เชน การสํารวจสิ่งแวดลอมรอบ

บริเวณโรงเรียนหรือภายในชมุชน ที่ผูเรียนตองลงมือปฏิบัติ  ไดเรียนรู สัมผัสจับตองดวยตนเอง 

เปนตน  อีกทัง้ ยังสอดคลองกับหลักและแนวทางของสิ่งแวดลอมศึกษาตาง ๆ ที่ วัฒนา  เตาทอง 

(2535. หนา 68-70) และพวงทอง มมีั่งคัง่ (2537. หนา 155) ไดกลาววาสิ่งแวดลอมศึกษาตอง

มุงเนนแกปญหาที่มีข้ันตอน มีเหตุผลและเปนจริง ผูเรียนจะตองมีสวนรวมในบทเรียนที่มุงเนนให

ผูเรียนไดนําไปใชในชีวิตประจําวนั หรือนาํไปปรับปรุงการดํารงชีวิตของตนเอง และลอซซี่ (Lozzi, 

1989. p. 3-11. อางองิจาก จิระวัฒน  ตันสกุล. 2546 หนา 97 ) ไดกลาวถงึการสอนสิ่งแวดลอม
ศึกษาวา การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาใหมปีระสิทธิภาพตรงตามวัตถปุระสงคและกอใหเกิดเจตคติ

และคานิยมทางบวกไดก็ตอเมื่อ มีการใชรูปแบบและวิธกีารสอนอยางเฉพาะเจาะจง  เชน  
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม การพานักเรียนออกไปพบกับปญหาสิง่แวดลอมในสถานการณ

จริงและการศกึษานอกชัน้เรยีนเปนวธิีการที่มีประสิทธิภาพอยางยิ่ง ซึง่การจัดกจิกรรมการเรียนรูใน

ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวจิยัสรางขึ้นนัน้ มีการกาํหนดกิจกรรมการสาํรวจสภาพแวดลอมในทองถิ่น 

แลวผูเรียนชวยกันคิดวเิคราะหถงึสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดปญหา แนวทางในการแกไขปญหา 

แลวกําหนดเปนโครงการที่สามารถแกไขปญหาสภาพแวดลอมในทองถิ่นไดตอไป เปนตน  
 3. การประเมนิชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบวา นักเรียนมี

ความคิดเหน็ในการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรูในแตละชุด ทัง้ดานปจจัยนาํเขาดานกระบวนการ 

และดานผลผลิต มีความเหมาะสมในระดบัมากถงึมากที่สุด ทีป่รากฏผลเชนนั้นเนื่องจาก           

ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวจิยัสรางขึ้นนัน้ เปนไปตามขั้นตอนของการสรางชุดกิจกรรม ดังที่ ชยัยงค  

พรหมวงศ (2523. หนา 123) ไดกลาวถึงขัน้ตอนการสรางชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมไววาตอง 

มีการกาํหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ  หนวยการสอน หัวเรื่อง มโนคติหลักการ กําหนด

วัตถุประสงคใหสอดคลองกบัหัวเรื่องและกําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
เชิงพฤติกรรม กําหนดแบบประเมินผล  เลือกและผลิตสื่อการสอน วสัดุ อุปกรณ หาประสิทธิภาพ 
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ชุดกิจกรรม แลวจึงจะใชชุดกิจกรรมได และทําใหชุดกิจกรรมมีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการสอนและการเรียนรูของนักเรียน  ลดบทบาทในการบอกของครู เปดโอกาสใหนกัเรียนศึกษา

ดวยตนเอง  ทาํใหมทีักษะในการแสวงหาความรู ฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ รูจักทาํงาน

รวมกัน และมสีวนรวมในการเรียนอยางแทจริง อีกทัง้ยงัสนองความแตกตางระหวางบุคคลอีกดวย 

ซึ่งตรงกับบทสรุปคุณคาของชุดกิจกรรมที ่กาญจนา  เกยีรติประวัติ (ม.ป.ป..หนา 174) และ 

วีระ  ไทยพานชิ (2529. หนา 137) ไดกลาวไวตามสาระสําคัญขางตน 

 
ขอเสนอแนะ 
 
 ขอเสนอแนะสําหรบัการนาํชุดกิจกรรมการเรยีนรูไปใช 
  1. กอนนาํชุดกิจกรรมการเรยีนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ที ่2 ไปใช ครูผูสอนควรศึกษารายละเอยีดของชุดกิจกรรม

การเรียนรู และคูมือการใชอยางละเอียด เพื่อชวยใหการดําเนนิการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
  2. ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ไดมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูอยางแทจริง 

ดังนัน้ ครูผูสอนจึงควรพยายามสรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูใหมากที่สุด 

โดยการสังเกต สนับสนุน สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ใหเอื้อตอการเรยีนรู ตลอดจน

อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและรอบรู  
  3. การใชชุดกจิกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ที ่2  มกีารใชส่ือประเภท CD-ROM หรือส่ือวิดีทัศน 
ดานสิ่งแวดลอมหลายชุด ครูผูสอนควรมีการจัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนใหพรอม และ

คํานึงถึงความสนใจของผูเรียน และเวลาที่ใชในการนาํเสนอสื่อดังกลาวอยางเหมาะสม 
 
 ขอเสนอแนะสําหรบัการวจิัยครั้งตอไป 
  1. เนื่องจากชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ       

ส่ิง แวดลอมทีผู่วิจัยสรางขึ้นนี้  มีคาประสทิธิภาพกระบวนการหรอืประสิทธิภาพ E1 ในชุดกิจกรรม

การเรียนรูที่ 1 ส่ิงมีชวีิตกับส่ิงแวดลอม นอยที่สุด ดังนัน้จงึควรมีการวิจยัเพิ่มเตมิ โดยอาจปรับปรุง

กิจกรรมการเรยีนรูในชุดดังกลาว ใหเปนไปในลักษณะของการปพูื้นฐานผูเรียนกอน   
หรือปรับกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ือการเรยีนรูใหหลากหลาย แปลกใหม และนาสนใจมากยิง่ขึ้น   
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  2. ควรไดมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมไปทดลองและปรับใชกับนักเรียนในระดับชวงชัน้อื่น ๆ ใหกวางขวางยิ่งขึน้ตอไป 

  3. สาระการเรยีนรูในชุดกจิกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมไดบูรณาการสาระการเรียนรูเฉพาะดานสิ่งแวดลอมศึกษา ดังนั้นจงึนาจะม ี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรูแบบมีสวนรวมกบัสาระการเรียนรูดานอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 


