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ปริญญา ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร. สิริวรรณ ศรีพหล  

  
การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์1)เพ่ือพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพ่ือเสริมสร้างความ

ตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี5 โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ80/80 2) เพ่ือศกึษาผล
การใช้ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพ่ือเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี5และ3)เพ่ือขยายผลการใช้การพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี5ในสถานศึกษาอ่ืนๆ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย1)
คู่มือและชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศกึษาจ านวน 5 หน่วย 2) แบบวดัจ านวน 2 ฉบบั ได้แก่2.1แบบวดัความรู้ความเข้าใจก่อนและหลงัการใช้
ชดุฝึกอบรม2.2แบบวดัความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา2561ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)จ านวน 30 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าประสิทธิภาพของของกระบวนการ (E1)ค่า
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์(E2)ค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)และการทดสอบค่า
ที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า1)ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาจ านวน 5 หน่วย มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 86.49 และมีประสิทธิภาพด้านผลผลิต 88.44 
เป็นไปตามเกณฑ์  E1/ E2ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 80/80 2)ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจด้าน
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการฝึกอบรมพบวา่นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมสงูกว่าก่อนอบรมอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05และผลการทดสอบวดัความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมของนกัเรียนอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุโดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากบั4.63สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.43 3) ผลการติดตามขยายผลวดัความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมในสถานศึกษาอ่ืนๆจ านวน150คนพบว่านกัเรียนมี
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 และผลการทดสอบวัดความ
ตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียน อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากบั 4.40 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.43 
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The purpose of this research is to develop environmental training packages in order to 

increase the basic environmental knowledge of elementary students by using an 80/80 efficiency 
criterion. The method of evaluation included the following : 1) Five Environmental training packages 
designed for elementary students ; 2) Two key performance index (KPI) 2.1; a pre-test and a post-
test on understanding and awareness of the  environment  among  elementary students; 2.2; 
Questionnaire on environmental awareness and understanding  with sample group is thirty 
elementary school students currently studying in the second semester of  Grade 5, in the  2018 
academic year at Satit  Prasarnmitr Demonstration school (Elementary) in Bangkok. The statistics 
used in this research used to analyze the data included: Efficiency of process (E1), Efficiency of 
product (E2), Percentage, Average, Standard deviation (S.D.) and T- Score. The result of the 
research were as follows:(1)  training packages to raise environmental awareness and to 
understand  efficiency processes at 86.49 and efficiency of product at 88.44, which exceeded  the 
80/80 criteria ; (2) achievement on the post-test  was statistically significant from the pre-test by .05, 
and with a 4.63 average, a standard deviation of 0.43 and the students had the most awareness of 
environmental knowledge;(3) after tracking the results from different schools, with one hundred and 
fifty students in the experiment, the results showed that their level of  environmental literacy was 
higher at a  after taking the kits at a level of 0.05 and the highest level of environmental awareness 
had on average of 4.40 and a standard deviation of 0.43. 
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ฝึกฝนให้ความรู้จนก่อให้เกิดแนวทางและทักษะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียน  
รวมทัง้ติดตามให้ค าปรึกษาอนัเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการวิจยัรวมถึงบุคลากรบัณฑิตวิทยาลยัทุก
ท่านท่ีให้การบริการสนับสนุนการด าเนินงาน การติดต่อประสานงานต่างๆ ก่อให้เกิดความสะดวกตลอด
ระยะเวลาในการศกึษา 

ขอขอบพระคณุรองศาสตราจารย์สขุมุาล เกษมสขุ อดีตผู้อ านวยการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นพดล กองศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ท่ี
กรุณาให้การสนบัสนนุบุคลากรให้ได้รับการพฒันาตนเองเพ่ือน าไปสู่การพฒันาผู้ เรียนอย่างเต็มศกัยภาพ
รวมทัง้คณะอาจารย์และบคุลากรทกุท่านในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม)และโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ท่ีให้การสนบัสนนุทกุด้านอนัเป็นประโยชน์ตอ่งานวิจยัและ
เป็นก าลงัใจให้ผู้วิจยัตลอดระยะเวลาท่ีได้ศกึษา 

ขอขอบพระคุณคุณพ่อส าราญ  คุณแม่สมจิตร์ คุณพ่ีจักรกฤษณ์   ชนะพลรัตน์ และทุกคนใน
ครอบครัวการภักดีท่ีให้โอกาส ให้ความรักความเข้าใจ ให้อภัย และให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาใน
การศกึษา  คณุคา่และประโยชน์จากปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ ผู้วิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบชูาพระคณุบิดามารดา 
บรูพาจารย์และผู้ มีพระคณุทกุทา่นท่ีมีสว่นสง่เสริมให้ผู้วิจยัประสบความส าเร็จในการวิจยัครัง้นี ้
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ในอดีตท่ีผ่านมาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมโลกถกูท าลายลงอยา่งมาก และเกิด

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนขาดความสมดลุ การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติส่งผลต่อคุณภาพของสิ่งมีชีวิตจนเข้าสู่ภาวะโลกร้อน ในขณะเดียวกัน  
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีจ านวนมากขึน้  ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเช่นกัน  ในประเทศไทยช่วงปี 2551 – 2556 เกิดการขาดแคลนน า้ เน่ืองจากการ
ขยายตวัของเมืองและการบริโภคจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในภาคอตุสาหกรรมและการเกษตร
ท่ีต้องการใช้น า้  เกิดปัญหาการแพร่กระจายของสารพิษในภาคอตุสาหกรรมและการเกษตรเกิน
กว่าศักยภาพในการรองรับของระบบจะรับได้ มีการใช้ทรัพยากรดินและน า้อย่างสิน้เปลือง  
ขาดความระมดัระวงัต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดขยะมลูฝอย น า้เสีย อากาศเสียท าให้ในช่วง  
ปี 2551 – 2557  ขยะมลูฝอยต่อคนสงูถึง 1.04  กิโลกรัมต่อคนต่อวนัสงูขึน้เป็น 1.11 กิโลกรัมต่อ
คนต่อวัน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12 (พ.ศ. 2560  - 2564: 46)  
ประเทศไทยจึงได้จดัเตรียมเป้าหมายและแนวทางเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (2560 -2579) โดยได้ท ายุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไว้ 10  ยุทธศาสตร์ 
(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี12 (พ.ศ. 2560 -2564)) เพื่อให้การจดัการและ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผลกระทบท่ีเกิด
จากปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีคนไทยก าลังเผชิญอยู่จ าเป็นต้องเร่งแก้สาเหตุของปัญหานัน้คือ  
การพฒันาคุณภาพของคนเพื่อท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทิศทางท่ีจะช่วยส่งเสริม
และอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ดงันัน้การให้การศกึษาในรูปแบบตา่งๆ ย่อมมีผลตอ่การแสดงออกทัง้ทาง
ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม  ซึ่งแต่ละ
คนจ าเป็นต้องมีความรู้พืน้ฐานท่ีเก่ียวกบัประเด็นสิ่งแวดล้อมตา่งๆ และต้องรู้ถึงพฤติกรรมท่ีท าให้
พวกเขามีพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยในระดับจิตส านึก (Kollmuss, A.; & J. Agyeman. 
2002: 239-260) ในศาสตร์จิตวิทยาได้แบ่งระดบัของจิตออกเป็น 3 ระดบั คือจิตใต้ส านึก จิตกึ่ง
ส านึก และจิตส านึก (unconscious, sub-conscious and conscious) โดยจิตใต้ส านึกเป็นจิต
ระดับลึกสุด และจิตส านึกเป็นจิตระดับตืน้สุดท่ีเป็นระดับท่ีรับรู้ได้ และขณะเดียวกันก็อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสิ่งเร้า ดังนัน้ความตระหนักรู้ เป็นจิตระดับตืน้ท่ี รับรู้ได้และ
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเช่นกนั  
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ความตระหนกัรู้ เป็นค าท่ีน ามากล่าวอ้างถึงความรู้สึกนึกคิดของคนเรา เพื่อน าไปสู่การ
แสดงออกทางพฤติกรรม ทัง้ท่ีมองเห็นได้เช่น พฤติกรรมการกิน และมองไม่เห็น เช่น การมีความรู้
เร่ืองราวของสิ่งแวดล้อม ความรู้มีผลต่อการแสดงออกทัง้ทางความคิด ความรู้สกึ และการกระท า
ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม การส่งเสริมหรือรณรงค์ให้ผู้คนให้ความร่วมมือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องให้การศึกษา ความรู้ เผยแพร่ข้อมลูต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และข้อมลูท่ีถกูต้อง การศกึษาจงึมีบทบาทส าคญัในการพฒันาและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาให้บุคคลในสังคมมีระบบความเช่ือ เจตคติ และค่านิยมไปสู่
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาในอนัท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การจดัการเรียนรู้นบัเป็นหน้าท่ี
ส าคญัของครูผู้ สอนและโรงเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ.2551 ซึ่งได้
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนให้เกิดความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม มีจิตส านึกและมีสว่นร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน  การให้ความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมจากสื่อโทรทศัน์อินเตอร์เน็ตและคู่มือ/หนงัสือ จะสามารถ
เสริมสร้างความตระหนกัรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจยัของ 
มารียมั เจ๊ะเต๊ะ (2556) ท่ีได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น: กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยามลูนิธิ  อ าเภอเมือง จงัหวดั
ยะลา  ชนิกานต์  ดลุนกิจ (2557) ศึกษาผลของการใช้หนงัสือการ์ตนูเร่ืองโดราเอมอนร่วมกบัการ
สะท้อนคิดเพื่อสร้างความตระหนกัรู้เร่ืองความมุ่งมัน่ในการท างานของนกัเรียนประถมศกึษาปีท่ี 6 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ ค าประเทือง ประยูร วงศ์จันทรา  และจุไรรัตน์  คุรุโคตร 
นกัศึกษาและ อาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
(2558) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้สื่อ
โฆษณาหนงัสัน้ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 จะเห็นได้ว่าการเสริมสร้างความตระหนกัรู้
สามารถท าได้หลายวิธี วิธีการหนึง่ท่ีจะช่วยเสริมสร้างความตระหนกัรู้ คือ การใช้ชดุฝึกอบรม  

นิพนธ์ ศขุปรีดี (2537) ได้กลา่วถึงความส าคญัของชดุฝึกอบรมไว้ว่า ผู้ ให้การฝึกอบรมได้
ลดเวลาการเตรียมการฝึกอบรมโดยเฉพาะการฝึกอบรมหลายรุ่น  ผู้ ให้การฝึกอบรมสามารถ
ปรับปรุงชุดฝึกอบรมโดยไม่ต้องผลิตใหม่ ระบบการฝึกอบรมมีมาตรฐาน เพราะผู้ ให้การฝึกอบรม
ต่างสถานท่ีกันสามารถใช้ชุดฝึกอบรมประเภทเดียวกันได้  มีการวดัและประเมินผลการฝึกอบรม
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งเสริมให้เกิดเคร่ืองช่วยการฝึกอบรม ผู้ รับการฝึกอบรมมีโอกาสรับ
ประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ใกล้เคียงจากชุดฝึกอบรมสื่อประสม  การใช้ชุดฝึกอบรมนัน้
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สามารถใช้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี และเปลี่ยนบทบาทจากผู้บรรยายมาเป็นผู้ แนะน า 
เสนอแนะ แก้ปัญหาในการฝึกอบรม และจดัการฝึกอบรม  ตลอดจนช่วยประหยดัทรัพยากร เพราะ
สื่อต่างๆ ส่วนมากจะน ามาใช้ได้หลายครัง้ และส่งเสริมให้ผู้ ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ จดัการฝึกอบรม
อยา่งมีระบบ ศิริพรรณ สายหงษ์ และสมประสงค์  วิทยเกียรติ (2534) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของชดุ
ฝึกอบรมท่ีมีต่อผู้ รับการฝึกอบรมไว้ว่า ชุดฝึกอบรมสามารถสร้างแรงจูงใจและความสนใจในการ
เรียนรู้ให้กบัผู้ เข้าร่วมรับการฝึกอบรม  ชดุฝึกอบรมนัน้ผู้ รับการฝึกอบรมสามารถศกึษาด้วยตนเอง
ในเนือ้หาวิชาท่ีสนใจได้โดยไม่จ ากัดเวลาสถานท่ี  สามารถศึกษาทบทวนได้ และสนองตอบต่อ
ความต้องการระหว่างบุคคล ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง  สามารถฝึกการมีวินยัในตนเองและสามารถใช้เป็นสื่อสอนเสริมได้  

นอกจากนี ้การเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม ควรเร่ิมตัง้แต่การศึกษาขัน้
พืน้ฐาน เน่ืองด้วยการท่ีเราจะพฒันาคณุภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคณุภาพของทกุชีวิตท่ีดีท าให้ทกุคน
อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลจึงควรท่ีจะน าเร่ืองสิ่งแวดล้อมมาจัดการเรียนรู้ตัง้แต่ระดับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานจนถึงระดบัอดุมศึกษาเพื่อให้นกัเรียนได้มีองค์ความรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม รู้
เข้าใจ เข้าถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.วินยั วีระวฒันานนท์ ได้อธิบาย
ถึงบทบาทของสถานศกึษาต่อการพฒันาคณุภาพสิ่งแวดล้อม (วินยั วีระวฒันานนท์. 2541: 192) 
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท่ีมีความส าคญั และมีบทบาทในการให้ความรู้ปลกูฝังลกัษณะ
นิสัยต่างๆ ให้แก่นักเรียนโดยมุ่งให้ผู้ เรียนน าประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาต่างๆได้ วนัหนึ่งๆ นกัเรียนต้องใช้
ชีวิตอยู่ในโรงเรียน ไม่ต ่ากว่า 8 - 10 ชัว่โมง นอกจากนกัเรียนจะได้รับความรู้ เรียนรู้จากบทเรียน 
ครูอาจารย์แล้ว นักเรียนยังเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวอีกด้วย  ดังนัน้ความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งส าคญัส าหรับนกัเรียนท่ีได้ฝึกฝนตนเองให้รับผิดชอบ อนรัุกษ์สภาพแวดล้อม
และรักธรรมชาติ มีผลท าให้นกัเรียนเป็นคนท่ีมีคณุลกัษณะท่ีดี เป็นคนมีคณุภาพท่ีสงัคมคาดหวงั 
และผลท่ีดีท่ีสดุก็คือ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด ร่มร่ืนสวยงาม เป็นท่ีช่ืนชมแก่ผู้พบเห็น
และเป็นตวัอยา่งท่ีดีงาม จะสง่ผลให้เด็กนัน้เติบโต เป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุคา่ของประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต โดยโรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการก าหนดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีเก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นความต้องการของโรงเรียนและท้องถ่ิน ตลอดจนการสนบัสนุนการจดักิจกรรม
เสริมบทเรียนและการปฏิบัติตนอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ทัง้นีก้ารเรียนรู้เพื่อ
พฒันามโนมติและหลกัการทางสิ่งแวดล้อมจะได้ผลและมีความยัง่ยืนเม่ือมีการลงมือปฏิบตัิจริง
และเรียนรู้ร่วมกนัทัง้โรงเรียน (ดรุณี จ าปาทอง.  2557: 1-2) 
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จากการศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยญ่ีปุ่ น ครัง้ท่ี 3 ระหว่างวนัท่ี 3-4 
ตลุาคม 2560 ณ เทศบาลเมืองคิตะคิวชู จงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีอาจารย์จ านวน 4 
คน และนกัเรียน 12 คน ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ร่วมกิจกรรมศึกษาดงูานในครัง้นี ้
ผู้วิจยัมีความสนใจในการน ามาเป็นแนวทางในการสร้างชดุฝึกอบรมสิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 เน่ืองด้วยเทศบาลเมืองคิ
ตะคิวช ู จงัหวดัฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น เคยเป็นเมืองท่ีประสบกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมในอดีตและได้
มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จนประสบผลส าเร็จ กลายมาเป็นเมืองท่ีน่าอยูมี่สภาพแวดล้อม
และทรัพยากรท่ีอดุมสมบรูณ์ในปัจจบุนั ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีน่าอยู่ มีทรัพยากรธรรมชาติท่ี
อดุมสมบูรณ์ มีบ้านเมืองท่ีสะอาด มีการรักษาสิ่งแวดล้อม แม่น า้ล าคลอง และสภาพอากาศเป็น
อย่างดี และการประหยดัพลงังานก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวนัของคนญ่ีปุ่ น (เชิดชยั วรแก่น
ทราย. 2559) ซึ่งเห็นได้ว่าการท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีสวยงามและมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี
อดุมสมบรูณ์นัน้ เกิดจากความร่วมมือและพฤติกรรมของคนในประเทศท่ีมีจิตส านึกในการอนรัุกษ์
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในประเทศของตน  ดงันัน้การได้ศึกษากิจกรรมด้านการอนุรักษ์
และการน าองค์ความรู้ดงักล่าวมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนไทยจกัเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการปลกูจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์ให้เกิดขึน้กบัคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัเด็กและ
เยาวชน ในระดับประถมศึกษาท่ีมีความคิดหาเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์ คิดย้อนกลับได้ 
แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ใช้เหตุผลจากสิ่งท่ีมองเห็น รู้จักคิดในเชิงสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
ทัง้หมดและบางส่วนได้ (ศรีเรือน  แก้วกังวาล.  2553:  53 – 55 ) ดังนัน้การเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้ให้แก่ผู้ เรียนในวยันีจ้ึงเป็นพลงัส าคญั เกิดความร่วมมือและผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีน่าอยู่มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์โดยท่ีทุกคนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมร่วมมือกนัใน
การสง่เสริมด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม  

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัมีความมุง่หมายของการวิจยั ดงันี ้

1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  

2.  เพื่อศกึษาผลการใช้ชดุฝึกอบรมสิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่
สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

3. เพื่อขยายผลการใช้ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อ
สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 5 ในสถานศกึษาอื่นๆ 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. ได้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสามารถเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองสิง่แวดล้อม  

2. สามารถน าชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ไปพฒันาหลกัสตูรหรือปรับปรุงหลกัสตูรและการจดักิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้ เรียนเร่ืองสิง่แวดล้อม 

3. นกัเรียนท่ีมีความสนใจได้รับความรู้เร่ือง สิง่แวดล้อม จากชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้
เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5 อย่างเป็น
ขัน้ตอนซึง่สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

4. หน่วยงานทางการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อ
เสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5 เพื่อพฒันาความ
ตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการบริหารการจดัการด้าน
สิง่แวดล้อม 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. เนือ้หา 

เนือ้หาท่ีผู้ วิจัยน ามาใช้ในการออกแบบชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 นัน้ เป็นเนือ้หาท่ีสอดคล้องกบั
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศกึษาธิการ โดยสถานศกึษาปรับใช้ได้
ตามสภาพและบริบทสถานศกึษา เน้นการออกแบบและจดักิจกรรมท่ีผู้ เรียนได้พฒันาตนเองให้มีคณุภาพ
ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต ตลอดจนสามารถน าไปใช้
เสริมสร้างความตระหนกัรู้ได้เป็นอย่างดี โดยให้นกัเรียนได้รับการเรียนรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและ
ภายนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม นักเรียนจะได้เรียนรู้เนือ้หาด้านสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์จริง และ
สามารถเช่ือมโยงกับทักษะต่างๆซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพความเป็นจริงของนักเรียนในปัจจุบนั 
เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการสนใจใคร่เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต แบบแผนความคิด ความเช่ือ และ
การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมใกล้ๆ ตนเอง ด้วยการส ารวจ ฝึกปฏิบัติ ฝึกความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้จากแหลง่ตา่ง  ๆเพื่อให้ได้ข้อมลูเพียงพอตอ่การแก้ปัญหา การร่วมมือกนัในการแก้ปัญหา  รู้จกัการใช้
เหตผุล มีความรับผิดชอบ  และตดัสินใจได้ด้วยตนเอง ได้ฝึกให้มีความรู้สึกเช่ือมัน่และภาคภมูิใจในตนเอง 
ซึง่ตรงกบัความสนใจของนกัเรียนในวยัประถมศกึษาท่ีสนใจในเร่ืองใกล้ตวัคือสิง่แวดล้อม   
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2. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ปีการศกึษา 2561 จ านวน 232  คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย กลุม่ทดลอง และกลุม่ขยายผล 

1) กลุ่มทดลอง ได้แก่   นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ท่ี
สมคัรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน 

2) กลุ่มขยายผล ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระราม ๙ 
กาญจนาภิเษก  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 150 คน  

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรต้น 

ชดุฝึกอบรมสิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

2. ตัวแปรตาม 
1)  ความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิง่แวดล้อม 
2)  ความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัตกิาร 
1. ความตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อม หมายถึง การรู้หมายถึงการรู้เก่ียวกับปัญหา 

สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข สร้างเจตคติ เกิดทัศนคติ และปฏิบัติจนเป็นนิสัย ในเร่ือง
สิง่แวดล้อม ขยะ พลงังาน น า้ และลดโลกร้อน อยา่งถกูต้องตามหลกัการ รายละเอียดดงันี ้

1) การรู้ปัญหา คือ การรู้ถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
สภาวะแวดล้อม 

2) สาเหตุของปัญหา คือ ท่ีมาของปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมการด ารงชีวิตของ
มนษุย์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่มลภาวะด้านสิง่แวดล้อม  

3)  แ น วท า งแ ก้ ไข  คื อ  วิ ธี ก า ร ท่ี จ ะน า ไป สู่ ก า ร มี ส ภ าวะ แ วด ล้ อ ม แล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นมิตรกบัการด ารงชีวิตของมนษุย์ สตัว์ และพืชพรรณตา่งๆ 
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4) สร้างเจตคติ คือ การส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบต่อสิ่งนัน้ๆ 
โดยมีเปา้หมายเพื่อการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

5) เกิดทัศนคติ คือ ความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบต่อสิ่งนัน้ๆ โดยพร้อมจะส่งผล
กระทบตอ่การตอบสนองตอ่สิ่งนัน้ๆ โดยเรียนรู้หรือจดัการโดยใช้ประสบการณ์ 

6) ปฏิบตัิจนเป็นนิสยั คือ พฤติกรรมด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมท่ีปฏิบตัิตอ่เน่ืองเป็น
ประจ าทกุวนัหรือกระท าอยา่งตอ่เน่ือง 3-5 ครัง้/สปัดาห์ 

การวดัความตระหนกัรู้โดยใช้แบบมาตราวดัอนัดบัคณุภาพ (rating scale) แบง่ออกเป็น 
5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  การวัดระดับ
ความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมวดัได้จากแบบวดัความตระหนักรู้ต่อสิ่ งแวดล้อม เป็นแบบวัดท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นข้อความทัง้ทางบวกและทางลบ ผู้ตอบ ประเมินตนเองว่ามีความรู้สกึหรือความ
คิดเห็นตามท่ีระบุไว้ในแต่ละข้อในระดบัใด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้คือ ถ้าตอบเห็นด้วย
อยา่งยิ่งให้ 5 คะแนน เห็นด้วยให้ 4 คะแนน ไมแ่น่ใจให้ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วยให้ 2 คะแนน  ไมเ่ห็น
ด้วยอย่างยิ่งให้ 1 คะแนน  ส่วนข้อความทางลบจะให้คะแนนในลักษณะตรงข้าม ผู้ ตอบท่ีได้
คะแนนสูง แสดงว่ามีระดับความคิดเห็นด้านความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่าผู้ ตอบท่ีได้
คะแนนต ่ากวา่ 
 

2. ความรู้ความเข้าใจเร่ืองส่ิงแวดล้อม หมายถึง  ความสามารถด้านการรู้คิดท่ีได้จาก
ชุดฝึกอบรม สิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษา ผ่านการด าเนินกิจกรรมต่างๆของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วย
สิ่งแวดล้อม หน่วยขยะ หน่วยพลังงาน หน่วยน า้ และหน่วยลดโลกร้อน โดยสอดคล้องกับ
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

การวัดความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อม วัดได้จากแบบวัดความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สิ่งแวดล้อม ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ ประกอบด้วยเนือ้หา 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยสิ่งแวดล้อม หน่วยขยะ 
หน่วยพลงังาน หน่วยน า้ และหน่วยลดโลกร้อน มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบปรนยัแบบเลือกตอบ  
4 ตวัเลือก ข้อค าถาม รวม 30 ข้อ ลกัษณะค าถามอยู่ในระดบัการเรียนรู้ ขัน้ความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าไปใช้ ผู้ เรียนจะต้องคิดหาค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว ถ้าตอบถกูจะได้ข้อ
ละ 1 คะแนน แตถ้่าตอบผิดจะไม่ได้คะแนน การตดัสินว่าผู้ท าแบบวดัด้านความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สิง่แวดล้อมอยูใ่นระดบัใด ใช้การพิจารณาจากคะแนนรวมของข้อท่ีท าได้ 
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สมมตฐิานของการวจิัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัตัง้สมมตฐิานไว้ดงันี ้

1. การพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่ อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา จากการจดักิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
กบัอาจารย์และนกัเรียนท่ีได้ศึกษาดงูานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยญ่ีปุ่ น ณ เทศบาลเมืองคิ
ตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. นักเรียนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมเร่ืองสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อ
เสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองสิง่แวดล้อม หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

3. นักเรียนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา มีความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม
ในระดบัมากท่ีสดุ 

4. มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมกับความ
ตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม 

5. ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา สามารถน าไปใช้ได้กับสถานศึกษาอ่ืนๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคดิของการวิจยั 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม

ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ประกอบด้วย  
ตัวแปรอิสระ คือ ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ

สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  
ตวัแปรตาม คือ ผลท่ีเกิดขึน้กบันกัเรียนระดบัประถมศกึษา ประกอบด้วย  

1) ความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม และ  
2) ความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิง่แวดล้อม  

ทัง้นี ้สามารถสรุปและแสดงเป็นกรอบแนวคดิในการวิจยัดงันี ้
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บทที่ 2 
เอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจยัครัง้นีค้ือ การพฒันาชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้
ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา ผู้ วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการ
แนวคิดทฤษฏีจากเอกสาร บทความ วารสาร หนังสือ และงานวิจัยต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็น
พืน้ฐานในการด าเนินงานวิจยัตามล าดบัโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 
1.1 ความหมายของสิง่แวดล้อมและการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
1.2 ความหมายของสิง่แวดล้อมศกึษา 
1.3 หลกัการของสิง่แวดล้อมศกึษา 
1.4 เปา้หมายของสิง่แวดล้อมศกึษา 
1.5 จดุมุง่หมายของสิง่แวดล้อมศกึษา 
1.6 ระดบัความรู้ทางสิง่แวดล้อมศกึษา 
1.7 วิธีสอนสอนสิง่แวดล้อมศกึษา 
1.8 กิจกรรมเสริมการสอนสิง่แวดล้อมศกึษา  (บทเรียนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมจากคิ

ตะคิวช ูประเทศญ่ีปุ่ น) 
2. แนวคดิเก่ียวกบัการรู้สิง่แวดล้อม 

2.1 ความหมายของการรู้สิง่แวดล้อม 
2.2 องค์ประกอบของการรู้สิง่แวดล้อม 
2.3 กรอบแนวคิดเก่ียวกบัการรู้สิง่แวดล้อม 
2.4 ความส าคญัของการรู้สิง่แวดล้อม 
2.5 แนวทางการพฒันาการรู้สิง่แวดล้อม 
2.6 คณุลกัษณะของผู้ มีการรู้สิง่แวดล้อม 
2.7 ระดบัการรู้สิง่แวดล้อม 
2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการรู้สิง่แวดล้อม  

3.แนวคดิเก่ียวกบัการสนทนากลุม่ (Focus Group)   
3.1 ความหมายของการสนทนากลุม่     
3.2 ลกัษณะของการสนทนากลุม่ 
3.3 วตัถปุระสงค์ของการสนทนากลุม่ 
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3.4 แนวทางการด าเนินการสนทนากลุม่ 
3.5 การออกแบบและด าเนินการสนทนากลุม่        

4. แนวคดิเก่ียวกบัความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม 
4.1 ความหมายของความตระหนกัรู้ (Awareness) 
4.2 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความตระหนกัรู้ 
4.3 ความส าคญัของความตระหนกัรู้ 
4.4 องค์ประกอบของความตระหนกัรู้ 
4.5 การวดัความตระหนกัรู้ 
4.6 วิธีพฒันาความตระหนกัรู้ 
4.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม 

5. แนวคดิเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจ 
5.1 ความหมายของความรู้ความเข้าใจ 
5.2 ความหมายของความเข้าใจ 
5.3 ท่ีมาของความรู้ 
5.4 ประเภทของความรู้ 
5.5 ระดบัความรู้ความเข้าใจ 
5.6 การวดัความรู้  
5.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ความเข้าใจ 

 6. แนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้ เรียน 
6.1 ความหมายของการเรียนรู้ 
6.2 ลกัษณะส าคญัและธรรมชาติของการเรียนรู้ 
6.3 กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสอน 
6.4 แนวคดิทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้ เรียน 

6.4.1 ทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพืน้ฐาน ล าดบัขัน้การเรียนรู้ของ  
เบนจามิน บลมู (Benjamin S. Bloom)  

6.4.2 ทฤษฎีการเรียน รู้กลุ่มพุท ธินิยมห รือทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต์ 
(Constructivist Theory)  
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1) แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive constructivism)
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ ฌอง พอล เพียเจต์ (Piaget’s Cognitive Development 
Theory)  

2) กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social constructivism)
ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของ วีก็อทสกี ้เลฟ เซเมโนวิช  (Lev Semenovich Vygotsky) 

7. แนวคดิเก่ียวกบัชดุฝึกอบรม 
7.1 ความหมายของชดุฝึกอบรม 
7.2 ความส าคญัของชดุฝึกอบรม 
7.3 ประเภทของชดุฝึกอบรม 
7.4 องค์ประกอบของชดุฝึกอบรม 
7.5 การออกแบบชดุฝึกอบรม 

7.5.1 ทฤษฏีการเรียนรู้ท่ีน ามาใช้ในการออกแบบชดุฝึกอบรมสิง่แวดล้อมน่ารู้
เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ 

7.5.2 จิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัการออกแบบชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้
เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ 

7.6 การผลติชดุฝึกอบรม 
7.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ชดุฝึกอบรม 

1. แนวคดิเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
1.1 ความหมายของส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ความหมายของส่ิงแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมมาจากภาษาองักฤษค าว่า “Environment” เป็นค าท่ีมีความหมาย

กว้างขวางมาก  
เกษม จันทร์แก้ว (2551); กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2546) ได้ให้

ความหมายไว้เป็นแนวทางเดียวกันว่า สิ่งแวดล้อมคือ สิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัทัง้สิ่งมีชีวิตและไม่มี
ชีวิต เห็นด้วยตาเปล่าและไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เกิดเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึน้ 
ทัง้เป็นรูปธรรม (จบัต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (วฒันธรรม แบบแผน ประเพณี ความเช่ือ) 
มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกนัเป็นปัจจยัในการเกือ้กูลซึ่งกันและกนัผลกระทบจากปัจจยัหนึ่งจะมีส่วน
สร้างและท าลายอีกสว่นหนึง่อยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ซึง่มีความเก่ียวพนัซึง่กนัและกนัอยา่งเป็นระบบ 

 



 13 

ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วินัย วีระพัฒนานนท์ และบานช่ืน สีพันผ่อง (2539) ; กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม (2540); ทวี ทองสว่าง และทัศนีย์ ทองสว่าง (2523); จิโรจน์ ศิริวัฒนา (2543)  
ให้ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสรุปได้ว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง  
การรู้จกัใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุไม่
ก่อให้เกิดพิษภยั ด ารงไว้ซึ่งความสมดุลของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ รวมทัง้หาทางก าจดัและ
ป้องกันมลภาวะท่ีเป็นพิษไม่ให้เกิดขึน้เพื่อให้มนุษย์มีคณุภาพชีวิตท่ีดีตลอดไป ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเกษม จนัทร์แก้ว (2544) ได้กลา่วไว้ว่า (1) ในการท่ีจะ
ใช้ท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจ าเป็นอย่างยิ่ ง ท่ีจะต้องมีความ รู้ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะให้ผลต่อมนุษย์ทกุแง่มมุและท่ีจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยท่ีสดุต้อง
ค านึงถึงความสูญเปล่าอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (2) รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ี
จ าเป็นและหายากด้วยคามระมดัระวงัรวมทัง้จะต้องตระหนกัเสมอว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
มากเกินไปนัน้ จะไม่เป็นการปลอดภยัตอ่สภาวะแวดล้อม (3) ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีทดแทน
ได้นัน้โดยให้มีอตัราผลิต (เพิ่มพนู) เท่ากบัอตัราใช้หรืออตัราเกิดเท่ากบัอตัราตายเป็นอยา่งน้อย (4) 
ประชากรเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดภาวะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ดงันัน้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
ประมาณอตัราเกิดและการเปลี่ยนแปลงของพลเมืองตลอดเวลาโดยพิจารณาจากความต้องการใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคญั (5) หาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้ประชากรได้มีใช้
อย่างพอเพียง และ (6) ให้การศกึษาแก่ประชาชนให้เข้าใจถึงความส าคญัในการรักษาสมดลุตาม
ธรรมชาติซึ่งจะมีผลต่อการท าให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพท่ีดี การให้การศึกษาอาจเป็นทัง้ในและ
นอกโรงเรียนเพื่อให้ประชาชนเข้าใจหลกัการอนรัุกษ์สิง่แวดลอ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดงักล่าวสามารถ
สรุปได้ว่าสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวเราทัง้รูปธรรมและนามธรรม โดยการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมก็หมายรวมถึงการรู้จกัใช้สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์สงูสดุโดยยงัคง
รักษาสมดลุตามธรรมชาติและไม่ก่อให้เกิดพิษภยั 

1.2 ความหมายของส่ิงแวดล้อมศึกษา 
ค าว่า  “สิ่ งแวดล้อมศึกษา” (Environmental education) เป็นกระบวนการให้

การศึกษาอย่างหนึ่งซึ่งมีการให้ความหมายรูปแบบต่างๆ ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศได้ให้
ความหมายไว้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

Bowman (1974); Meadows (1990) กลา่วไว้ว่า สิ่งแวดล้อมศกึษาเป็นกระบวนการ
จัดการศึกษาพัฒนาสาธารณชนให้ได้รับความรู้ในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  การ
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สร้างจิตส านึก ค่านิยม ท่ีจะพฒันาทกัษะและเจตคติต่อความเข้าใจอย่างลึกซึง้ในความสมัพนัธ์
ระหว่างมนษุย์กบัสิ่งแวดล้อมทัง้ทางชีวภาพ กายภาพ และส่งผลให้เกิดการตดัสินใจ การปกปอ้ง
และการปฏิบตัิตนน าไปสูก่ารขยายผลในการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพของสิง่แวดล้อมให้
มีความยัง่ยืน  

วินัย วีระพัฒนานนท์ และบานช่ืน สีพันผ่อง (2539) ; กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (2546); เกษม จนัทร์แก้ว (2552) ได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมศกึษา สรุปได้ดงันี ้
สิ่งแวดล้อมศกึษาเป็นกระบวนการให้ความรู้อย่างมีระบบและแบบแผน เป็นกระบวนการน าความ
เข้าใจ และแนวทางปฏิบตัิสู่ประชากรเปา้หมายทัง้ในและนอกระบบการศกึษาชัว่ชีวิต เน้นความรู้
พื น้ฐานด้านสิ่งแวดล้อมทัง้สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคม รวมทัง้
ความสัมพันธ์และปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในระบบของสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการใช้เทคโนโลยี
การศึกษา น าความรู้ทางสิ่งแวดล้อมสู่บุคคลทุกระดับเพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ทัศนคติ 
ค่านิยม พฤติกรรมต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการเสริมสร้างและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคงไว้ซึ่ง
คณุภาพสิง่แวดล้อมท่ีดี 

จากความหมายของนักวิชาการดงักล่าว สามารถสรุปความหมายของสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ได้ว่า “สิ่งแวดล้อมศึกษาหมายถึงกระบวนการน าความรู้วามเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคมไปสู่บุคคลเพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ทัศนคติ ค่านิยม 
พฤตกิรรมตา่งๆ ที่จ าเป็นตอ่การเสริมสร้างและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม 

1.3 หลักการของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
Schneider (1977) สรุปหลกัการสิ่งแวดล้อมศกึษาไว้ดงันี ้คือ (1) สิ่งแวดล้อมศกึษา

ควรเป็นกระบวนการศกึษาตลอดชีวิต (2) ควรให้มีการจดัการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง (3) ควรให้ความ
สนใจในเร่ืองของความตระหนกัและความรู้สกึท่ีไวตอ่สิ่งแวดล้อม (4) การเช่ือมโยงความรู้ทางด้าน
สงัคมศาสตร์และชีววิทยาเข้าด้วยกัน เพราะศาสตร์ทัง้สองสาขามีความส าคญัที่จะช่วยให้
เข้าใจและแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม (5) ควรให้โอกาสแก่ผู้ เรียนท่ีจะศกึษาสิง่แวดล้อมในชมุชนเพื่อให้
ประสบการณ์การเรียนรู้จริงท่ีไม่อาจจดัขึน้ในห้องเรียนได้ (6) ให้ความรู้ท่ีเน้นเจตคติ การกระจ่าง
ค่านิยมและทักษะทางการคิด (การคิดเชิงวิพากษ์การแก้ปัญหาและกลวิธีการเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคม) (7) ควรเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินเพื่อให้บคุคลเหล่านัน้ได้รับแรงกระตุ้นและค้นหา
วิธีการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาดังกล่าว (8)ควรเน้นให้ผู้ เรียนมีบทบาทใน
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อท่ีจะพฒันาให้ผู้ เรียนมีเจตคต ิตลอดจนประสบการณ์และความคิดท่ี
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ดี (9) ควรจดัการฝึกอบรบเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมศกึษาอย่างตอ่เน่ืองเพื่อฝึกความเป็นผู้น าในการให้
ความช่วยเหลือบคุคลตา่งๆ ในชมุชน 

1.4 เป้าหมายของส่ิงแวดล้อมศึกษา 
ยเูนสโก (UNESCO. 1977: 26) ได้กลา่วถึงเปา้หมายของสิง่แวดล้อมศกึษาไว้ใน “ค า

ประกาศแห่งทบิลิชิ” ซึ่งมีความสอดคล้องกับยูเนสโก (UNESCO. 1975: 3) ท่ีกล่าวถึงเป้าหมาย
ของสิ่งแวดล้อมศึกษาตามกฎบตัรเบลเกรดหรือปริญญาเบลเกรด โดยเป้าหมายของสิ่งแวดล้อม
ศกึษา มีดงันี ้

1. เพื่อท่ีจะพัฒนาคุณภาพของประชากรโลกให้มีระดับความห่วงใยเก่ียวกับ
สิง่แวดล้อมทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และนิเวศวิทยา ทัง้ในเขตเมืองและชนบท 

2. ให้ประชาชนมีความรู้เจตคติ แรงจงูใจ การตดัสินใจ และการมีสว่นร่วมในการ
ท างานเพื่อน าไปสูก่ารแก้ปัญหาและปอ้งกนัหรือปรับปรุงสิง่แวดล้อม 

3. พัฒนารูปแบบพฤติกรรมใหม่ๆท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมแก่บุคคลกลุ่มบุคคลหรือ
สมาคมตา่งๆ 

1.5 จุดมุ่งหมายของส่ิงแวดล้อมศึกษา   
จากการประชมุระหว่างชาติท่ีกรุงเบลเกรด ประเทศยโูกสลาเวีย ในปี พ.ศ.2518 โดย

จดุมุง่หมายเพื่อท่ีจะศกึษาและอธิบายถึงสภาพปัจจบุนัและแนวโน้มของสิง่แวดล้อมศกึษา ผลจาก
การประชุมครัง้ได้เกิดข้อตกลงเรียกว่าปฏิญญาสากลเบลเกรดหรือกฎบัตรเบลเกรดขึน้  
(The Belgrade Charter) ซึ่งผลการประชุมดงักล่าวได้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของสิ่งแวดล้อม
ศกึษาของโลกโดยตัง้เปา้หมายจดุมุ่งหมายและหลกัการอนัเป็นแนวทางส าหรับการจดัสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อให้บุคคลและสงัคมได้บรรลุสิ่งต่างๆดังต่อไปนี(้1) ความตระหนักและตื่นตวัเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมและปัญหาท่ีเก่ียวข้อง (2) ความรู้ให้มีความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมรวมทัง้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องและความรับผิดชอบของมนษุย์ในปัญหาเหลา่นัน้ (3) เจตคติให้มี
ค่านิยมทางสังคมท่ีมีความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมแล้วจูงใจท่ีมีส่วนร่วมในการป้องกันปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม (4) ทักษะให้มีความช านาญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (5) ความสามารถในการ
ประเมินผลคือให้รู้จกัการประเมินมาตรการทางด้านสิง่แวดล้อมการศกึษาโครงการและปัจจยัตา่งๆ
ทางนิเวศวิทยาด้านการเมืองเศรษฐกิจสงัคมและการศกึษา และ (6) การมีสว่นร่วมให้มีการพฒันา
ความรู้สกึท่ีจะมีความรับผิดชอบและเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองเร่งด่วนโดยยึดมัน่ต่อการ
ปฏิบตัิท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาดงักลา่วจงึกลา่วได้วา่จดุมุง่หมายของสิ่งแวดล้อมศกึษาคือมุง่หวงั
ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกิดจิตส านึกเจตคติตื่นตวัต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบ
ต่อตนเองครอบครัวและชุมชนโดยประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
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ช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน
ตลอดไป (UNESCO. 1987) 

1.6 ระดบัของความรู้และการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม 
นกัการศกึษาสว่นใหญ่มีแนวคิดในการให้ความหมายของความรู้สอดคล้องกนัวา่ ความรู้ 

หมายถึงข้อเท็จจริง รายละเอียดของข้อมลูท่ีเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีบคุคลได้รับเข้า
ไว้ในสมองและสามารถแสดงออกในรูปของการอ่านการเขียนและพฤติกรรมต่างๆ ซึง่สามารถวดั
ได้และน ามาแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ท่ีมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับสิ่งท่ีเรียนรู้มา (ไพศาล  
หวงัพานิช.  2526;อ านวย เลิศชยนัตี. 2527; บญุชม ศรีสะอาด. 2537;  วินยั วีระวฒันานนท์ และ
บานช่ืน สีพนัผอ่ง.  2539) 

Bloom and Benjamin (1971) ได้จ าแนกพฤติกรรมด้านความรู้เป็น 6 ระดบัโดยเรียง
จากง่ายไปสู่ยากคือ (1) ความรู้ (Knowledge) ได้แก่ พฤติกรรมความรู้ท่ีแสดงถึงการจ าได้หรือ
ระลึกได้ (2) ความเข้าใจ (Comprehension) ได้แก่ พฤติกรรมความรู้ท่ีแสดงว่านกัเรียนสามารถ
อธิบายได้ขยายความด้วยค าพูดของตนเองได้ (3) การน าไปใช้ (Application) ได้แก่ พฤติกรรม
ความรู้ท่ีแสดงว่าสามารถน าความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีแตกต่างจากสถานการณ์
เดิม (4) การวิเคราะห์ (Analysis)ได้แก่พฤติกรรมความรู้ท่ีสามารถแยกสิ่งตา่งๆออกเป็นสว่นย่อยๆ 
ได้อย่างมีความหมายและเห็นความสัมพันธ์ของหน่วยย่อยๆ เหล่านีด้้วย (5) การสังเคราะห์ 
(Synthesis) ได้แก่ พฤติกรรมความรู้ท่ีแสดงถึงความสามารถในการรวบรวมความรู้และข้อมูล
ต่างๆ เข้าด้วยกนัอย่างมีระบบเพื่อให้ได้แนวทางใหม่ท่ีจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ และ (6) การ
ประเมินค่า (Evaluation) ได้แก่ พฤติกรรมความรู้ท่ีแสดงถึงความสามารถในการตดัสินคุณภาพ
คณุคา่ของสิง่ของหรือทางเลือกได้อยา่งถกูต้อง 

การวัดความรู้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดความรู้มีหลายชนิดแต่ละชนิดมีความ
เหมาะสมกบัการวดัความรู้ตามลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไป 

ไพศาล หวังพาณิชย์ (2526) ได้แบ่งรูปแบบของข้อสอบหรือแบบทดสอบไว้ 3 
ลกัษณะดงันี ้(1) ข้อสอบแบบปากเปล่าเป็นการสอบแบบใช้การโต้ตอบด้วยวาจา หรือค าพดูของ
ผู้ท า การสอบและผู้ถกูสอบโดยตรง การสอบแบบนีม้กัต้องสอบเป็นรายบคุคลจึงเหมาะท่ีจะใช้ได้
ในกรณีท่ีเด็กมีจ านวนน้อย ปัจจุบันการสอบแบบปากเปล่าไม่นิยมใช้ในการสอบวัดความรู้
ความสามารถทางด้านพทุธิพิสยัแต่ยงัคงมีการใช้กบัการสอบวดัเก่ียวกบัความคิดเห็น ทีท่า ความ
สนใจ ทศันะตา่งๆ หรือเพื่อวดับคุลิกภาพบคุคลโดยเรียกเป็นการสมัภาษณ์แทนการสอบปากเปลา่ (2) 
ข้อสอบแบบข้อเขียนเป็นรูปแบบของการสอบท่ีพฒันามาจากการสอบปากเปลา่เพื่อให้เหมาะสม 
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อารี พนัธ์มณี (2542); พฒันา สขุประเสริฐ (2539) ได้ให้ความหมายไว้สอดคล้องกนั
ว่า การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึน้จากการเข้ารับกิจกรรม
จนได้รับประสบการณ์ใหม่และเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนข้างถาวร ท าให้ เกิดการ
พฒันาคณุภาพชีวิตซึง่  

มาลี  จุฑา (2544) ได้กล่าวไว้ว่าธรรมชาติของการเรียนรู้นัน้มี 4 ขัน้ตอนคือความ
ต้องการของผู้ เรียน สิง่เร้าท่ีน่าสนใจ การตอบสนอง และการได้รับรางวลั 

องค์ประกอบของการเรียนรู้ วรรณี ลิม้อกัษร (2546) กลา่วไว้ว่าการจดัการเรียนรู้หรือ
การจัดการศึกษาใดๆ ก็ตาม การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ก็ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 
ประการสรุปได้คือ (1) ตวัผู้ เรียน ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสดุของการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนแตล่ะคน
สามารถเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กบัความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่างๆ ของผู้ เรียน 
เช่น เพศ สติปัญญา และความสามารถ เป็นต้น (2) กระบวนการเรียนรู้ คือ การกระท าหรือ
พฤตกิรรมตา่งๆ ของผู้ เรียนในขณะท่ีก าลงัเรียนเพ่ือให้มีการเรียนรู้เกิดขึน้ โดยการรับสมัผสัการรับรู้ 
การซักถาม การคิดหาเหตุผล หรือการทดลองก็ได้การกระท า หรือพฤติกรรมดังกล่าวจะเป็น
พฤติกรรมภายในหรือภายนอกก็ได้ และ (3) สถานการณ์ในการเรียนรู้คือ สภาพการณ์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับตวัผู้ เรียนในขณะท่ีก าลงัเรียน เช่น ความหิว ความเหน่ือยอ่อนความกลวั แสงสว่าง 
ความเงียบหรือเสียงดัง เป็นต้น สภาพการเหล่านีไ้ม่ได้เก่ียวข้องกับการเรียนรู้โดยตรงแต่จะมี
ผลกระทบตอ่ผู้ เรียนและกระบวนการเรียนเพราะท าให้สมาธิความร้อนและความตัง้ใจในการเรียน
ของผู้ เรียนเปลี่ยนแปลงไปได้ 

กล่าวโดยสรุปคือระดับของความรู้และการเรียนรู้สิ่ งแวดล้อม เก่ียวข้องกับ
ประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีบคุคลได้รับและสามารถแสดงออกในรูปของการอ่านการเขียนและ
พฤติกรรมต่างๆ โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ได้แก่ ตวัผู้ เรียน กระบวนการเรียนรู้ และ
สถานกรณ์ในการเรียนรู้ โดยระดบัของความรู้เรียงจากง่ายไปสู่ยากคือ (1) ความรู้ (Knowledge) 
(2) ความเข้าใจ (Comprehension) (3) การน าไปใช้ (Application) (4) การวิเคราะห์ (Analysis) 
(5) การสงัเคราะห์ (Synthesis) และ (6) การประเมินคา่ (Evaluation) 
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ความรู้ ความ
เข้าใจ ทกัษะ 
เจตคต ิประสบ  

การณ์ 

การ
กระท า 

1.7 วิธีสอนสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
พัลเมอร์; และนีล (Palmer; & Neal.  1994: 39); เสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี 

(2545: 18-19); กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม (2544: 7); และภาสินี เป่ียมพงศ์สานต์ (2550: 
ผ-ฝ) ได้กลา่วถึงรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศกึษาซึง่ประกอบด้วย 3 ลกัษณะ
คือ 1) การศึกษาในสิ่งแวดล้อม 2) การศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 3) การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม  
ดงัภาพประกอบ1 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบการเรียนการสอนสิง่แวดล้อมศกึษา 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก พัลเมอร์ และนีล (Palmer; & Neal.  1994: The Handbook of 
Environment  Education. p.39) 

1. การศึกษาในสิ่ งแวดล้อม (Education in or Through the Environment) 
การศึกษาสิ่งแวดล้อมเป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้รับการส่งเสริมและพฒันา
จิตส านึกเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม โดยให้นกัเรียนได้สมัผสัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมโดยตรง การเรียนการ
สอนจึงควรเป็นการเรียนนอกห้องเรียนหรือการท ากิจกรรมภาคสนาม และมีการเก็บข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การสงัเกต การวาดภาพ และการสมัภาษณ์ เป็นต้นโดยหวงัว่าการเรียนแบบนี ้
จะช่วยให้นกัเรียนเข้าใจความสมัพนัธ์และความสลบัซบัซ้อนของธรรมชาติ ซึง่จะช่วยให้นกัเรียนได้
พฒันาจิตส านกึและให้ความร่วมมือในการสงวนรักษาและดแูลสิ่งแวดล้อมรอบรอบตวัของเขาเอง 

2. การศึ กษ า เก่ี ย วกับ สิ่ งแวด ล้ อม  (Education about for Environment) 
เน่ืองจากมีความเช่ือว่าความรู้สึกและจิตส านึกเท่านัน้ไม่เพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้
สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าให้มนุษย์ได้เข้าใจ
กระบวนการทางธรรมชาติและผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการกระท าของมนุษย์ท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม 

ความ
ตระหนกั การศกึษาเก่ียวกบั

สิ่งแวดล้อม 
การศกึษาเพ่ือ

สิ่งแวดล้อม 

การศกึษาใน
สิ่งแวดล้อม 
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ดงันัน้การศึกษาแบบนีจ้ึงเป็นการเน้นการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม เช่นนิเวศวิทยา 
วงจรชีวิต ประชากรศึกษา และผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมในแง่มุม
ต่างๆ นักเรียนจ าเป็นต้องรู้ว่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติท างานอย่างไร เพื่อท่ีจะช่วยรักษาให้มันอยู่
อยา่งสมดลุและมีความยัง่ยืนตลอดไป 

3. การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม (Education for Environment) เป็นการศึกษาเพื่อ
มุ่งท่ีจะส่งเสริมความใส่ใจและความสามารถท่ีจะปรับวิถีชีวิต ตลอดจนความสามารถในการ
พิจารณาสิ่งแวดล้อมอย่างพินิจพิเคราะห์เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม และชาญ
ฉลาด อีกทัง้ยงัเป็นการช่วยให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
บรรลตุามวตัถปุระสงค์ และการศึกษาสิ่งแวดล้อมแบบนีจ้ าเป็นต้องอาศยัการศึกษาสองแบบทัง้
การศกึษาในสิง่แวดล้อมและการศกึษาเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนีศ้ิริพร หงส์พนัธุ์  (2542: 29) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
โรงเรียนส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา ควรสอนเร่ืองระบบนิเวศวิทยาเฉพาะบริเวณ เช่นระบบ
นิเวศแหล่งน า้ ระบบนิเวศป่าไม้ เป็นต้น และครูสามารถฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวางแผนในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเร่ิมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม ปลกูฝังให้มีจิตส านึกในการ
รักสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมรวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกับระบบนิเวศ ฝึกหดัให้
รู้จกัในการวางแผน และตดัสินในการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม และจดัการสิ่งแวดล้อม  

บณัฑิต ดุลยรักษ์ (2542: 163-164) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสิ่งแวดล้อมไว้บางประการ เช่น ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติในห้องเรียน
ธรรมชาติ มีการศกึษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน หรือในชมุชน การเดินป่าศกึษาธรรมชาติ การศกึษา
ส ารวจระบบนิ เวศป่าชายเลน ป่าพรุ หรือป่าบก เป็นต้น โดยครูมีบทบาทในการจั ดมวล
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นหาสืบเสาะหาความรู้จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งสุวฒัก์ นิยมค้า 
(2531: 502);สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ (2544: 103); สวุิทย์ มลูค า; และอรทยั มลูค า (2545: 57); และ
ชาตรี เกิดธรรม (2545: 36) ได้กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกนัว่า การสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method) คือ การสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั ให้นกัเรียนเป็นศนูย์กลางของการปฏิบตัิ
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริง และส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นผู้ ค้นหาหรือสืบเสาะหาความรู้
เก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีนักเรียนอย่างไม่เคยมีความรู้ในสิ่งนัน้มาก่อน โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ และผู้สอนตัง้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนใช้กระบวนการทางความคิด หา
เหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องด้วยตนเอง สรุปเป็นหลกัการ 
กฎเกณฑ์ หรือสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ และผู้สอนยังท าหน้าท่ีสนบัสนุน 
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ชีแ้นะ ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ระหว่างการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีพืน้ฐานมา
จากแนวทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) 

ประมวล ศิริผันแก้ว (2555: ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว
ทางการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) มาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2515 โดยผ่านกิจกรรมส ารวจและทดลอง
เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในแนวความคิดหลัก (Concept) ทางวิทยาศาสตร์ และได้รับ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skills) รวมทัง้เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude) และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 
และฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2551 ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก็ยงัคงเน้นการจดัการ
เรียนการสอนตามแนวทางการสืบเสาะหาความรู้ ดังจะเห็นได้จากมาตรฐานหลักสูตรด้าน
กระบวนการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ย่อมเก่ียวกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่
ถือได้วา่มีความทนัสมยัและเป็นสากล  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้ วิจัยสรุปได้ว่า ในการสอนเร่ืองสิ่งแวดล้อม ผู้ สอนควรจัด
ประสบการณ์ให้นกัเรียนโดยค านงึถึงองค์ประกอบ 3 อย่างคือ 1) การศกึษาเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมซึง่
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความรู้ และความเข้าใจในเร่ืองค่านิยมและทัศนคติ 2) การศึกษา
สิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาการตอบสนองของตนเองต่อสิ่งแวดล้อม ต่อ
ความสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม และประเด็นทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเช่ือมโยงกบัการพฒันาทางด้าน
ทศันคติและค่านิยม รวมทัง้หลกัการของความเข้าใจแลพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อการพฒันาอนั
ยัง่ยืน และการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างระมดัระวงั และ 3) การศึกษาในหรือผ่านสิ่งแวดล้อม โดยใช้
สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งวิทยาการในการเรียนรู้ทัง้ทางธรรมชาติ  และท่ีมนุษย์สร้างขึน้ ท าให้เกิด
พฒันาการอย่างยิ่งทางด้านความรู้และความเข้าใจ การใช้สิ่งแวดล้อมในฐานะแหล่งวิทยาการใน
การเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงเป็นสิ่งท่ีหาค่าไม่ได้ในการช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจท่ีต้องการ
เสริมสร้างช่วยให้นกัเรียนได้ตดัสินใจเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมตอ่ไป 

1.8 กิจกรรมเสริมการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา (บทเรียนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมจาก      
คติะควิชูประเทศญ่ีปุ่น) 

บทเรียนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมจากคิตะคิวชูประเทศญ่ีปุ่ น26 มกราคม 2561จาก
นกัเรียนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยญ่ีปุ่ น ครัง้ท่ี 3 ระหว่างวนัท่ี 3-4 ตลุาคม 2560 ณ เทศบาล
เมืองคิตะคิวชูจงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยนกัเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ดงันี ้
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1. กิจกรรมศึกษาดงูานที่โรงงาน YASKAWA ELECTIC ผู้ผลิตหุ่นยนต์ 
ท่ีโรงงาน YASKAWA ELECTIC มีการใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยมนุษย์ในการท า

กิจกรรมต่างๆท่ีมนษุย์ท าไม่ได้และเพื่ออ านวยความสะดวก เช่น การช่วยยกของท่ีหนกัมากๆ การ
ใช้ในด้านทางการแพทย์ การช่วยเหลือผู้พิการ การใช้หุ่นยนต์สร้างหุ่นยนต์ด้วยกันเอง ซึ่งการใช้
หุ่นยนต์ในการท ากิจกรรมตา่งๆแทนมนษุย์ ช่วยทุ่นเวลาและลดการใช้แรงงานคน แตห่ากเป็นงาน
ท่ีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ก็จะใช้มนุษย์ในการท า นอกจากนีใ้นการประดิษฐ์หุ่นยนต์ท่ี
โรงงาน YASKAWA ELECTIC มีใช้การใช้วสัดท่ีุไม่เป็นมลพิษตอ่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

2. กิจกรรมศึกษาดงูานที่ ECO TOWN 
ท่ี ECO TOWN มีการคดัแยกชิน้สว่นและการรีไซเคิล (Recycle) ท าให้ได้รู้ถึง

วิธีการน าขยะมาจดัการอย่างถกูวิธี เพื่อให้สามารถน ากลบัไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสดุ ช่วยลด
ปริมาณขยะแล้วยงัเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วย เช่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตา่ง ๆ ท่ีสามารถคดั
แยกบางส่วนน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ ชิน้ส่วนอปุกรณ์อิเล็กทรอนิคก็สามารถน ามาหลอมเป็นเหรียญ
ได้ ขวดพลาสติกตา่งๆ ก็สามารถน ามารีไซเคิลให้กลายเป็นเสือ้ผ้า เคร่ืองนุ่งห่มได้ ซึง่นอกจากเป็น
การลดปริมาณขยะแล้ว ยงัเป็นการเพิ่มมลูคา่ให้กบัของเหลือใช้ตา่งๆด้วย 

ในอดีตท่ีคิตะคิวชูเคยประสบปัญหามลพิษทางอากาศและน า้ ซึ่งเกิดการ
ขยายตวัของอตุสากรรม มีการตัง้โรงงานอตุสาหกรรมมากมาย ท าให้มีการปล่อยมลพิษลงในน า้ 
เช่น ขยะ สารเคมี น า้เสียจากโรงงาน นอกจากนีย้งัมีการปลอ่ยควนัจากโรงงาน เกิดเป็นมลพิษทาง
อากาศ ซึ่งทางคิตะคิวชูได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการมีการตรวจสอบแหล่งน า้ต่างๆ ว่าเกิดจาก
สาเหตใุด จากการจึงมีการลงมือแก้ไขปัญหาโดยมีความร่วมมือทัง้รัฐ ประชาชน และผู้ ท่ีท าโรงงาน
อตุสาหกรรมเอง ท าให้ในปัจจุบนัปัญหาเหล่านีไ้ด้หายไป แต่ก็มีการเก็บตวัอย่างน า้ท่ีมีความเน่า
เสียไว้ส าหรับการศกึษา และแสดงให้เห็นวา่เคยเกิดปัญหาเหลา่นีม้าก่อน 

3. กิจกรรมดงูานที่โรงงานแยกชิน้ส่วนรถยนต์ 
ท่ีโรงงานแยกชิน้สว่นรถยนต์จะมีการแยกชิน้สว่นของรถยนต์ โดยในสว่นแรก

เป็นสว่นท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ เช่น กนัชน ประต ูสว่นนีเ้ม่ือแยกเสร็จจะน าไปขายตอ่ให้กบั
บริษัทหรือคนท่ีไม่ต้องการซือ้ของใหม่ เป็นการลดปริมาณขยะและยังเป็นการลดทรัพยากรท่ี
จะต้องผลิตชิน้ส่วนพวกนีอี้กด้วย ส่วนท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใช้ได้อีก เช่น เคร่ืองยนต์ กระจก 
ชิน้สว่นพวกนีจ้ะถกูน าไปท าลายและบีบอดัให้เป็นก้อน และน าไปฝังดิน ท าให้ไม่สิน้เปลืองพืน้ท่ีใน
การจดัเก็บ 

โดยในญ่ีปุ่ นจะมีการก าหนดอายกุารใช้งานของรถไว้ เพราะเม่ือหากใช้รถไป
นานๆหรือครบก าหนดอาย ุรถก็จะเสื่อมสภาพท าให้เกิดมลพิษ เช่น มลพิษทางเสียง มลพิษทาง
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อากาศจากควันท่ีปล่อยออกมาจากรถ ซึ่งการก าหนดอายุของรถจะท าให้เป็นการลดการเกิด
มลพิษท่ีจะเกิดขึน้ ซึง่จะสง่ผลตอ่สิ่งแวดล้อม 

4. กิจกรรมดงูานกังหนัลม ดนูก ดส่ิูงมีชีวิต 
ในบริเวณนีจ้ะมีกงัหนัลมขนาดใหญ่มากมาย เน่ืองจากมีการใช้พลงังานลม

มาผลติเป็นกระแสไฟฟา้ ซึง่เป็นพลงังานท่ีสะอาดเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ซึง่กงัหนัสามารถหมนุได้
ก็เป็นผลมาจากกระแสลม โดยบริเวณนัน้อยู่ใกล้กบัทะเลจึงมีลมแรง ท าให้สามารถน าลมมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ได้  

นอกจากนีบ้ริเวณนีย้งัมีนกหลากหลายสายพนัธุ์ เช่น นกเป็ดน า้ นกกระยาง 
และสตัว์ตา่งๆ ทัง้ท่ีพบได้ทัว่ไปและบางชนิดก็หาได้ยาก แสดงให้เห็นความอดุมสมบรูณ์ของระบบ
นิเวศในบริเวณนี ้ท าให้เราได้เห็นว่าคนญ่ีปุ่ นสามารถรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดี จน
บริเวณนีมี้สตัว์หลากหลายสายพนัธุ์ ปลกูจิตส านกึให้เราได้เห็นวา่ถ้าเราสามารถรักษาธรรมชาติให้
อดุมสมบรูณ์เหมือนในบริเวณนี ้สิง่แวดล้อมก็จะน่าอยู่ 

5. กิจกรรมที่พพิธิภณัฑ์ห้องน า้ 
TOTO Museum เป็นแหล่งท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และเคร่ืองใช้ตา่งๆ

ภายในห้องน า้ แสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการของส้วมในญ่ีปุ่ นว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาอย่าง
หลากหลาย เช่น ขนาดและความสูง เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึน้ โดยแต่ก่อน
เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่ นมีอากาศหนาวเย็น จึงมีการสร้างส้วมท่ีเม่ือนัง่แล้วจะอุ่นอยู่ตลอดเวลา แต่
ท าให้เสียพลงังานมาก จึงมีการพฒันาและปรับปรุงให้มีลกัษณะท่ีเม่ือนัง่ลงไปจะอุ่นสกัระยะแล้ว
จงึหยดุและกลบัมาอุ่นใหม่อีกรอบ ท าให้ประหยดัพลงังานได้มากยิ่งขึน้ และนอกจากนีย้งัมีการให้
น า้ย้อนกลบัมาเมื่อมีการกดชกัโครก จะท าให้สามารถประหยดัน า้ได้มากกวา่เดมิ 

ตกึ TOTO Museum จะเป็นรูปทรงหยดน า้และมีการตกแตง่ด้วยหยดน า้และ
ต้นไม้บริเวณรอบๆตึก สื่อให้เห็นถึงความเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากธรรมชาติ ต้นไม้ และ
น า้จะต้องคูก่นัเสมอ  

6. กิจกรรมไปเป็นนักเรียน 
โรงเรียนในญ่ีปุ่ นจะเน้นให้นกัเรียนได้ช่วยเหลือตนเอง เช่น การตกัอาหารเอง 

การล้างจานเอง มีการแบง่หน้าท่ีกนั ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั นกัเรียนในโรงเรียนจะต้องช่วยกนัท า
ความสะอาดด้วยด้วยตนเองหลงัจากท่ีรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จ โดยให้นกัเรียนช่วยกนัท า
ความสะอาด เช่น การกวาดพืน้ เช็ดท่ีราวบนัได ท่ีวางรองเท้า และในสนามหญ้าของโรงเรียน มี
เคร่ืองดดูฝุ่ นชอล์กส าหรับใช้ท าความสะอาดกระดาน การท าความสะอาดท าให้บริเวณโรงเรียนมี
ความสะอาดเรียบร้อย สิง่แวดล้อมภายในโรงเรียนน่าอยู่ 
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ในตอนรับประทานอาหารกลางวนั เด็กนกัเรียนญ่ีปุ่ นจะน าช้อนส้อม และผ้า
ของตนเองมาในแต่ละวัน เป็นการช่วยกันลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากการใช้ช้อนส้อมท่ีเป็น
พลาสตกิ หรือกระดาษทิชชู่ โดยใช้ช้อนส้อมและผ้าของตวัเองมาไว้ใช้ 

การรับประทานอาหารกลางวนั ทางโรงเรียนจะให้เด็กตกัอาหารกินเอง ท าให้
สามารถตกัอาหารได้เท่าท่ีต้องการ และต้องมีการประเมินว่าตนเองนัน้จะกินหมดหรือไม่ โดยหาก
ไม่อิ่มก็สามารถตกัเพิ่มได้หรือถ้าหากเยอะเกินไปก็สามารถตกัออกได้ ท าให้ไม่มีอาหารท่ีนกัเรียน
ไม่กิน นกัเรียนสามารถรับประทานอาหารได้หมดจาน ไมมี่เศษอาหารหรือเศษอาหารลดน้อยลง  

ในวนัไหนท่ีมีอากาศท่ีค่อนข้างเย็นสบายจะมีการเปิดหน้าต่าง โดยไม่ต้อง
เปิดเคร่ืองปรับอากาศ ท าให้ช่วยลดพลงังานไฟฟ้าในโรงเรียนได้ รวมไปถึงเวลาการเดินไป – กลบั
โรงเรียน เด็กนกัเรียนญ่ีปุ่ นจะใช้วิธีการเดินให้ไม่ต้องใช้รถท่ีเปลืองทรัพยากร เน่ืองจากโรงเรียนใน
ญ่ีปุ่ นจะเป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานเหมือนกันหมดในแต่ละโรงเรียน จึงท าให้เด็กนักเรียนเลือก
โรงเรียนท่ีอยูใ่กล้ๆ บ้าน เน่ืองจากสามารถเดนิมาโรงเรียนได้ 

การดื่มนม เม่ือดื่มเสร็จแล้วมีการล้างและเก็บกล่องนมเหล่านัน้มาประยกุต์
เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านตา่งๆ เช่น น ามาประยกุต์เป็นหมวกหรือตะกร้าได้ เป็นการช่วยลดปริมาณ
ขยะลงได้เม่ือมาถึงโรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าส าหรับเดินในโรงเรียน เพื่อท่ีจะ
ไม่ต้องท าความสะอาดพืน้ท่ีสกปรก เพราะที่โรงเรียนจะไม่มีคนท าความสะอาด  

7. กิจกรรมที่ ECO MUSEUM 
ท่ี ECO MUSEUM จะเล่าถึงประวตัิศาสตร์ของคิตะคิวชูว่าแต่ก่อนคิตะคิวชู

เป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีเจริญเติบโตขึน้พร้อมกับการมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึน้ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของมนษุย์ คนญ่ีปุ่ นคิดว่ายิ่งมีโรงงานมากเพิ่มมากขึน้ เมืองก็จะมีความ
เจริญเติบโตขึน้ จนในปี ค.ศ. 1960 คิตะคิวชูก็ประสบปัญหาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม มีการปล่อย
มลพิษออกมาจากโรงงานอตุสาหกรรมเป็นจ านวนมาก คนญ่ีปุ่ นตัง้ช่ือควนัในตอนนัน้วา่ Rainbow 
Smoke เพราะควันตอนนัน้มีความหลากสีมาก ท าให้ผู้ คนบางส่วนท่ีอาศัยอยู่ใกล้กับโรงงาน
อตุสาหกรรมป่วยเป็นมะเร็งปอด คณุแม่ของเด็กๆท่ีป่วยมีการรวมตวักนัเพื่อศกึษาเก่ียวกบัปัญหา
และน าสิ่งเหล่านัน้มาแก้ปัญหา โดยมีการให้อาจารย์จากทางมหาลัยวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ จากนัน้มีการสร้างข้อตกลงกับโรงงานอุตสาหกรรมเก่ียวกับการแก้ปัญหา เพื่อ
ปอ้งกนัไม่ให้เกิดมลพิษ ซึง่เป็นการแก้ปัญหาจากต้นเหต ุจากนัน้ได้มีการฟืน้ฟูคิตะคิวชใูห้กลบัมา
มีความสะอาดและสดใสเหมือนเดิม ในพิพิธภณัฑ์ท าให้เราได้เรียนรู้ถึงปัญหาท่ีเคยเกิดขึน้อดีต 
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เพื่อท่ีเราได้เรียนรู้จากสิ่งท่ีเคยเกิดขึน้ และช่วยกันระมัดระวงัป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึน้อีกใน
อนาคต 

มีการประดิษฐ์ของเล่น คือ คอปเตอร์ไม้ไผ่ ซึง่ปกติท ามาจากไม้ไผ่ แต่ในครัง้
นีท้ ามาจากวสัดเุหลือใช้ซึง่ก็คือ ใบพดัท ามาจากกลอ่งนม สว่นก้านท ามาจากกระดาษโฆษณาหรือ
ใบปลิว น ามาม้วนให้แข็งแรง เป็นการใช้สิง่ของท่ีเหลือใช้มาสร้างให้เกิดประโยชน์ 

8. กิจกรรมที่พพิธิภณัฑ์ประวัตศิาสตร์ 
เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติและสัตว์ โดยจ าลองยุคสมัยต่างๆ

ตัง้แต่ในอดีตไว้ มีโครงกระดูกของไดโนเสาร์และสตัว์โบราณอ่ืนๆ นอกจากนีย้งัมีสตัว์ท่ีใกล้สูญ
พันธุ์  เช่น กบ ซาลาแมนเดอร์ยักษ์ ให้เราได้เห็นและเกิดความตระหนักถึงความส าคัญในการ
อนรัุกษ์สตัว์ชนิดตา่งๆ ไม่ให้สญูหายไป 

ในพิพิธภณัฑ์มีการแบ่งเป็นห้องให้ได้ศกึษา เช่น เป็นห้องในอดีตท่ีจ าลองป่า
ท่ีไดโนเสาร์อาศยัอยู ่ห้องท่ีเป็นท้องทะเล และนอกจากนัน้ก็ยงัมีการให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้น า้อีก
ด้วย 

9. กิจกรรมที่งานนิทรรศการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลคติะควิชู 
ท่ีงานนิทรรศการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลคิตะคิวชู มีการจดักิจกรรมเป็นบูธ

กิจกรรมท่ีให้ความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิล ฯลฯ โดยนักเรียนของเราได้มีโอกาสไป
เผยแพร่วฒันธรรมของไทยด้วยการแสดงในเพลงสาวกนัตรึม 

ซุ้มกิจกรรมต่างๆ ภายในงานนิทรรศการสิ่งแวดล้อมจะเป็นในเร่ืองราวของ
การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม การรีไซเคิล การคดัแยกขยะต่างๆ เช่น การน าใบไม้มาท าเป็นดอกไม้ การ
ประดิษฐ์สิง่ของจากวสัดเุหลือใช้ การ DIY เพื่อลดขยะไมใ่ห้เกิดมลพิษจากการเผาท าลายขยะ เพื่อ
ต้องการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ให้ผู้ อ่ืนมาใส่ใจในเร่ืองของสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ให้เด็กและเยาวชนของญ่ีปุ่ นได้ศึกษาและเรียนรู้ เพื่อท าให้พวกเขาเหล่านัน้ได้รับการปลูกฝัง
เก่ียวกบัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมตัง้แต่เด็กๆ เพื่อท่ีจะโตขึน้จะได้ปฏิบตัิตามในสิ่งท่ี เขาได้เรียนรู้ ให้
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมยงัคงอยูส่วยงามเหมือนเดมิ 

โดยเหตุผลท่ีมีการจดัให้มีนิทรรศการสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากในอดีตคิตะคิวชู
เคยประสบกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษจากโรงงานอตุสาหกรรม ท าให้เทศบาลไม่ต้องการให้
เมืองกลบัไปเป็นเหมือนเดมิ จงึมีการเผยแพร่เก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ให้
ทกุคนตระหนกัถึงความส าคญัของสิง่แวดล้อมมากยิ่งขึน้ 
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10. กิจกรรมที่โรงงานเผาขยะ 
ท่ีโรงงานเผาขยะก่อนท่ีจะมีการเผาขยะจะมีการคัดแยกขยะก่อนเสมอ 

เพื่อท่ีจะคดัแยกสิ่งท่ีใช้ได้น ากลบัไปใช้ประโยชน์ใหม่ สว่นขยะท่ีใช้ไม่ได้แล้วก็น าเข้าสูก่ระบวนการ
เผาซึง่การเผาขยะจะสามารถลดขยะได้เร็ว และลดพืน้ท่ีในการเก็บขยะด้วย เพราะขยะท่ีมารวมกนั
มากๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านมลพิษทางกลิ่น และการท่ีน าขยะไปฝังดินจะต้อง
ใช้พืน้ท่ีในการฝัง ซึ่งในญ่ีปุ่ นจะมีพืน้ท่ีน้อย การใช้การฝังในการก าจดัขยะจะท าให้ไม่มีพืน้ท่ีและ
ขยะบางชนิดก็ยอ่ยสลายได้ยาก  

ซึง่แม้จะใช้การเผาแต่ท่ีโรงงานมีการจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มีการใช้เลนส์นูนในการกัน้ท่ีเผาขยะออกจากภายนอกหรือท่ีเรียกว่า
ก าแพงที่มองไมเ่ห็น เป็นก าแพงที่กัน้กลิน่ของขยะไมใ่ห้ออกไปภายนอก ท าให้สิง่แวดล้อมในชมุชน
ใกล้กบัโรงงานเผาขยะยงัคงดี ไม่เกิดปัญหามลพิษทางด้านกลิ่น นอกจากนีย้งัมีปล่องไฟท่ีสงูถึง 
85 เมตร มีการกรองควนัก่อนท่ีจะออกก่อนท่ีจะออกจากโรงงานเผาขยะ มีท่ีกรองจะเป็นผ้าคล้าย
กบัท่ีกรองกาแฟ ท าให้ไม่เกิดมลพิษจากควนั ควนัท่ีได้จะเป็นควนัสีขาวท่ีไม่เป็นพิษ ท่ีโรงงานจะมี
ท่ีจบัขยะท าหน้าท่ีคลกุเคล้าขยะเข้ากนัเพื่อง่ายต่อการเผา ขยะจะถกูเผาในเตาซึง่มีอณุหภมูิ 800-
900 องศาเซลเซียส โดยขยะท่ีเผาจะเป็นขยะทัว่ไป เช่น เศษอาหาร ถงุตา่งๆ เม่ือเผาขยะแล้วจะได้
ท่ีผงเถ้าสีด าซึง่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ คือ สามารถน ามาถมท่ีดินได้ 

11. กิจกรรมเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานเทศบาล 
มีการสอนท ากล่องกระดาษจากกระดาษโปสเตอร์ท่ีไม่ได้ใช้แล้วเป็นการน า

สิ่งของท่ีไม่ใช้แล้วกลบัมาใช้มาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึง่กล่องท่ีท าก็สามารถใช้งานได้จริงการอบรม
ในครัง้นีเ้ป็นการทบทวนความรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการอบรมเก่ียวกบั
การคดัแยกขยะ เพื่อไม่ให้ขยะปะปนกนั เช่น ขยะรีไซเคิล ขยะท่ีเป็นเศษอาหาร ขยะอนัตราย โดย
ถงัขยะก็จะมีความหลากหลาย ซึง่อาจจ าแนกด้วยสี รูปภาพ ท่ีมีความแตกตา่งกนัไป 

2. แนวคดิเก่ียวกับการรู้ส่ิงแวดล้อม (Environment Literacy)  
2.1 ความหมายของการรู้ส่ิงแวดล้อม 

ไพฑูรย์ สุขศรีงาม. (2555: 2) กล่าวว่า ค าว่า “Literacy” มีการน าไปใช้อย่าง
กว้างขวางในสาขาวิชาต่างๆ เช่น Scientific Literacy, Mathematic Literacy, Cultural Literacy, 
Computer Literacy, และ  Visual Literacyเป็นต้น แต่ความหมายท่ีแท้จริงยงัไม่ชดัเจนและเป็นท่ี
ยอมรับทุกศาสตร์โดยทั่วไปแล้ว “Literacy” หมายถึง ความสามารถในการอ่านออก-เขียนได้
พจนานกุรมสว่นมากให้ความหมายของคาว่า  “Literacy” ไว้ 2 ความหมาย คือ ความสามารถอ่าน
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ออกและเขียนได้ และ หมายถึง ผู้ ท่ีได้รับการศึกษาอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีความรู้ การ
เรียนรู้และวฒันธรรมอยา่งกว้างขวาง  

อย่างไรก็ตามนักวิชาการบางท่าน เช่น  Michael และ Conner (1990; อ้างถึงใน 
ไพฑูรย์  สขุศรีงาม. 2555: 2) แนะน าว่า Literacy ควรหมายถึง การบูรณาการวิธีการต่าง ๆ ของ
การศึกษาการพูด การมีปฏิสมัพันธ์และ การเห็นคุณค่า นอกเหนือไปจากการอ่านออกเขียนได้ 
Literacy จึงเก่ียวข้องกับแนวทาง/วิธีการด ารงชีวิตอยู่ในโลกและวิธีการในการสร้างความหมาย
ของเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเผชิญในภาษาไทยค าว่า Literacy เม่ือมีค าขยายมาประกอบเช่น “Scientific 
Literacy” มีผู้ รู้ให้ความหมายต่าง ๆ เช่น “การรู้” “ความแตกฉาน” เป็นต้น ความหมายของการรู้
สิง่แวดล้อมมีหลากหลาย  

Roth (1992: 10) กล่าวว่า การรู้สิ่งแวดล้อมหมายถึง ความสามารถท่ีจะเรียนรู้และ
แปลความของความอุดมสมบูรณ์ของระบบสิ่งแวดล้อมและสามารถกระท าอย่างเหมาะสมหรือ
บ ารุงรักษา สร้างเสริม–ซอ่มแซม หรือปรับปรุงความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศดงักลา่ว 

Louber, Swanepoel และ Chacko (2001: 318-319) กล่าวว่า การรู้สิ่งแวดล้อม
หมายถึง ความสามารถท่ีตระหนกัรู้สิ่งแวดล้อมการรู้สิ่งแวดล้อมช่วยสง่เสริมให้รู้ถึงความไม่สมดลุ
ของสิ่งแวดล้อม การปฏิบตัิและเจตคติท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหมายให้มีการพฒันาทกัษะการ
ปอ้งกนัแก้ไขปัญหา และมีสว่นร่วมในการปรับปรุงสิง่แวดล้อมในปัจจบุนัและอนาคต 

Joseph (2005: 3) กล่าวว่า การรู้สิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ
บริบท และรายละเอียดของปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินผลและการ
ตดัสินใจ 

Reading (2006: 29) กล่าวว่า การรู้สิ่งแวดล้อม หมายถึงความสามารถท่ีจะเรียนรู้
และแปลความหมายเก่ียวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมีการอนุรักษ์พฒันาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
อยา่งเหมาะสม 

Kansas Association for Conservation and Environmental Education (2010: 5) 
กล่าวว่าการรู้สิ่งแวดล้อมหมายถึงความสามารถของบุคคลท่ีจะน าเอาความรู้ความเข้าใจ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัระบบสงัคม ระบบธรรมชาติและการปฏิบตัิตอ่ระบบอย่างยัง่ยืนไป
ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวนั 

D.C Environmental Literacy Plan Workgroup (2012: 6) ก ล่ า ว ว่ า ก า ร รู้
สิ่งแวดล้อมหมายถึง การพัฒนาความรู้เจตคติเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบธรรมชาตกิบัเมือง 
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จากความหมายดงักลา่ว สามารถสรุปความหมายของการรู้สิง่แวดล้อม โดยหมายถึง 

ความสามารถในการเข้าใจบริบทของรายละเอียดของสิ่งแวดล้อมโดยรวมถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง
มนุษย์กับระบบสงัคม ระบบธรรมชาติและการปฏิบตัิต่อระบบอย่างยัง่ยืน เพื่อมีส่วนร่วมในการ
อนรัุกษ์พฒันาคณุภาพสิง่แวดล้อมอยา่งเหมาะสม 

2.2 องค์ประกอบของการรู้ส่ิงแวดล้อม (Component of Environmental Literacy) 
จากความหมายของการรู้สิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลายดงักล่าวมาแล้ว บุคคลท่ีมีการรู้

สิ่งแวดล้อมจะต้องมีความรู้อย่างเข้มแข็งเก่ียวกับภาวะคุกคามด้านสิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้บุคคลท่ี
สามารถจัดการกับสิ่งแวดล้อมได้จ าเป็นต้องมีความรู้ เจตคติ และทักษะท่ีมีพืน้ฐานมาจากการ
มุ่งมัน่ท่ีจะปรุงแต่งโลกท่ีเราอาศยัอยู่โดยอาศยัการมีส่วนร่วมอย่างจริงจงัและตลอดเวลา (Roth. 
1992: 10) แนวความคิดนีม้าจากความเช่ือท่ีว่าการกระท าของมนุษย์มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ของโลกอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ 

องค์ประกอบของการรู้สิ่งแวดล้อมได้มีนักวิชาการและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมได้
เสนอแนวคดิไว้ดงันี ้

Roth (1992: 18) กล่าวว่าการรู้สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ความไวต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Sensitivity) ความรู้ (Knowledge) เจตคติและค่านิยม 
(Attitudes and Values) การมีส่ วน ร่วม รับผิดชอบของบุคคล  (Personal Investment and 
Responsibility) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  (Active Involvement) จากองค์ประกอบทัง้ 6 
สามารถสรุปได้เป็นองค์ประกอบของการรู้สิง่แวดล้อมอยา่งกว้างได้ 4 องค์ประกอบ คือ 

1. ความรู้ (Knowledge) 
2. ทกัษะ (Skills) 
3. ความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม (Affect) ได้แก่ ความไวต่อสิ่งแวดล้อม เจตคติ

และคา่นิยม 
4. พฤตกิรรม (Behavior) ได้แก่ การมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิ 

Simmons (1995: 55-58) ได้เสนอองค์ประกอบพืน้ฐานของการรู้สิง่แวดล้อมไว้ ดงันี ้
1. ความรู้สกึตอ่สิ่งแวดล้อม (Affect) เช่น ความใสใ่จตอ่สิ่งแวดล้อม เจตคติ และ

เหตผุลเชิงจริยธรรม 
2. ความรู้ทางนิเวศวิทยา (Ecological Knowledge) 
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3. ค ว าม รู้ท า งสั ง ค ม แ ล ะก า ร เมื อ ง  (Socio-political Knowledge) เช่ น
ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 

4. ความรู้เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อม (Knowledge of Environmental Issues) 
5. ทักษะท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ในการปฏิบตัิ ความคิดและ

การคาดการณ์ท่ีเป็นระบบ 
6. ปัจจยัท่ีมีผลของพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Determinants of 

Environmentally Responsible Behavior) เช่น สถานท่ีควบคมุ และความรับผิดชอบสว่นบคุคล 
7. พฤตกิรรม (Behavior) เช่น รูปแบบตา่ง ๆ ของการมีสว่นร่วมท่ีมุง่หมาย 

เพื่อแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม 
Bogan และ Kromrey (1996: 62-70) กล่าวถึงกรอบการวัดการรู้สิ่งแวดล้อมของ

นกัเรียนมธัยมศกึษาในรัฐฟลอริดาไว้ 5 ด้าน สรุปได้ดงันี ้
1. ความรู้นิเวศวิทยา (Knowing Ecology) 
2. ก า ร มี เจ ต ค ติ ท่ี ดี ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  (Attiudinally Predisposed to the 

Environment) 
3. การให้คุณค่ากับพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

(Responsible Environmental Behaviors) 
4. พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

(Participating in Responsible Environmental Behaviors) 
5. การรู้เร่ืองยทุธศาสตร์การด าเนินงานทางการเมือง (Knowing Political Action 

Strategies) 
Elder (2003: 16) กลา่วถึงองค์ประกอบของการรู้สิง่แวดล้อม ดงันี ้

1. ความตระหนกัถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม 
2. ความรู้และความเข้าใจระบบมนษุย์และระบบธรรมชาติ 
3. เจตคตท่ีิดีตอ่สิ่งแวดล้อม 
4. ทกัษะ การแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
5. การมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิตอ่สิ่งแวดล้อมทัง้สว่นตวัและสว่นรวม 
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Dinsinger และ Roth (1994; อ้างถึ งใน  O' Brein. 2007: 9) มีมุมมองเก่ียวกับ
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมศกึษาไว้ 4 ประการ ดงันี ้

1. ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบักระบวนการทางนิเวศและระบบสงัคม 
2. การพิจารณาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในลกัษณะท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัมิติ

ทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ จริยธรรม และ สนุทรียศาสตร์ 
3. การพิจารณาอารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยม เจตคติและการรับรู้ของมนุษย์เป็น

องค์ประกอบส าคญัของการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม 
4. มีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทกัษะการแก้ปัญหาเป็นกลไกส าคญั

สูก่ารปฏิบตัิ 
O' Brein (2007: 9-10) อธิบายถึงมาตรฐานการรู้สิ่งแวดล้อมของ National Project 

for Excellence in environment Education (NPEEE) ไว้ 7 ด้าน ดงันี ้
1. ความรู้ด้านนิเวศวิทยา ได้แก่ มโนทัศน์ทางนิเวศ การท างานของระบบ

ธรรมชาตแิละความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบธรรมชาตแิละระบบสงัคมของมนษุย์ 
2. ความรู้ทางสงัคมการเมือง ได้แก่ ความเข้าใจในความสมัพนัธ์ระหว่างความ

เช่ือระบบการเมือง และคา่นิยมด้านสิง่แวดล้อมของแตล่ะวฒันธรรม 
3. ความรู้เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่  ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหา

สิง่แวดล้อมรวมทัง้ ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัปัญหาสิง่แวดล้อมนัน้ 
4. ทักษะทางสติปัญญา ได้แก่ ความสามารถในการระบุปัญหา วิเคราะห์

สงัเคราะห์ และประเมินข้อมลูสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 
5. เจตคติ ได้แก่ ปัจจยัภายในตวับคุคลท่ีจะผลกัดนัให้บคุคลสะท้อนออกมาเป็น

พฤตกิรรม 
6. ปัจจยัส่งเสริมพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม คือ ความรับผิดชอบส่วน

บคุคล และกลไกในการควบคมุตนเอง 
7. พฤตกิรรมการรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมทัง้ในระดบัสว่นตวัและสว่นรวม North 

American Association for Environmental Education (2000: 3-1–3-11) กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของการรู้สิง่แวดล้อมวา่มี 4 องค์ประกอบคือ 

7.1 ความรู้ (Knowledge) ได้แก่ ระบบกายภาพ และ ระบบนิเวศ , ระบบ
สงัคมวฒันธรรม การเมือง, ปัญหาสิ่งแวดล้อม, การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม, กลยทุธ์ และการมีสว่น
ร่วมของประชาชน 
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7.2 การแสดงออกด้านความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม (Disposition) ได้แก่ 
ความไวต่อสิ่งแวดล้อม, เจตคติ และมมุมองท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ กลไกการควบคมุ
ตนเอง, แรงจงูใจและความมุง่มัน่ 

7.3 สมรรถนะ (Competencies) ได้แก่ การระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม, การตัง้
ค าถามเก่ียวกับสภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อม , วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม ,ค้นหาปัญหา
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการทางสงัคมจากแหล่งข้อมลูทัง้ระดบั
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ,ประเมินและตัดสินใจเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากความสมัพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมและการเมือง , การใช้ความรู้เลือกวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม, 
วางแผนและประเมินแผนการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมในระดบัตา่ง ๆ 

7.4 พ ฤติ ก รรม ค วาม รับ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แ วด ล้ อม  (Environmentally 
Responsible Behavior) ได้แก่ พฤติกรรมท่ีแสดงออกจนเป็นนิสยั รายบคุคล หรือส่วนร่วมในการ
ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม   

UNESCO (1975) ระบุถึงเป้าหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ในปฏิญญาเบลเกรด 
(Belgrade Chater) ว่าเป็นการพฒันาพลโลกให้เกิดความตระหนกัและห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและ
ปัญหาท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและการสร้างพันธะ
สัญญาทัง้ท่ีบุคคลและกลุ่มบุคคลมีต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันและการ
ปอ้งกนัปัญหา สิง่แวดล้อมท่ีจะตามมาในอนาคต  

UNESCO (1977) อธิบายถึงการก าหนดเป้าหมาย จดุมุ่งหมายและจดุประสงค์ของ 
สิง่แวดล้อมศกึษาไว้ใน Tbilisi Declaration โดยแบง่ออกเป็น 5 กลุม่ได้แก่   

1. ความตระหนัก (Awareness) เพื่อให้บุคคลองค์กรหรือหน่วยงานทางสงัคม
เกิดความตระหนกัและความตื่นตวัด้านสิง่แวดล้อมและปัญหาท่ีเก่ียวข้อง 

2. ความรู้ (knowledge) เพื่ อให้บุคคลองค์กรหรือหน่วยงานทางสังคมได้ รับ
ประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานด้านสิง่แวดล้อมและปัญหาท่ีเก่ียวข้อง 

3. เจตคติ (Attitudes) เพื่อให้บุคคลองค์กรหรือหน่วยงานทางสงัคมเกิดค่านิยม
และความรู้สึกห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและปกป้อง
สิง่แวดล้อม 

4. ทกัษะ (Skills) เพื่อให้บุคคลองค์กรหรือหน่วยงานทางสงัคมเกิดทกัษะในการ
ระบปุระเด็นปัญหาและการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม 
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5. การลงมือปฏิบัติ (Action) เพื่อให้บุคคลองค์กรหรือหน่วยงานทางสังคมมี
โอกาสเข้าร่วมกบัการทางานเพื่อแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมในทกุระดบั 

Dinsinger และ Monroe (1994) มีมุมมองเก่ียวกับองค์ประกอบส าคัญ ของ
สิง่แวดล้อมศกึษาไว้ 4 ด้าน ดงันี ้

1. ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบักระบวนการทางนิเวศและระบบสงัคม 
2. การพิจารณาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในลกัษณะท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัมิติ

ทางสงัคมเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ จริยธรรมและสนุทรียศาสตร์ 
3. การพิจารณาอารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยม เจตคติและการรับรู้ของมนุษย์เป็น

องค์ประกอบส าคญัของการวิเคราะห์และแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม 
4. การใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาเป็นกลไก

ส าคญัสูก่ารปฏิบตัิ 
Dinsinger และ Roth (1992) อธิบายถึงนิยามของการรู้สิ่งแวดล้อมบนพืน้ฐานของ

กระบวนการทางนิเวศวิทยา ซึง่ครอบคลุมความสมัพนัธ์ระบบธรรมชาติและระบบสงัคม บคุคลท่ีมี
การรู้สิง่แวดล้อมจะสามารถเช่ือมโยงคา่นิยมของตนเองกบัองค์ความรู้ไปสูก่ารปฏิบตัิ        

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้ วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบของการรู้สิ่งแวดล้อม โดย
ประกอบ ด้วย 1) ความรู้เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้ม 2) เจตคติด้านสิ่งแวดล้อม และ3) พฤติกรรม
ด้านสิง่แวดล้อม 
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2.3 กรอบแนวคดิเก่ียวกับการรู้ส่ิงแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคดิการรู้สิง่แวดล้อม 

จากแนวคิดของนกัวิชาการและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม การรู้สิ่งแวดล้อมจงึเก่ียวข้อง
กบัการพฒันาองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ คณุธรรมทางนิเวศวิทยา (Ecological Conscience)การ
มุ่งมั่นอย่างรับผิดชอบ (Responsible commitment) เจตคติ (Attitude) ค่านิยม (Values) และ
จริยธรรม(Ethics) ความรู้และทักษะ (Knowledge and Skills) ท่ีส าคัญส าหรับการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอดของระบบนิเวศ (Loubser, Swanepoel and chacko. 2001: 318) 
ดงันัน้จึงกล่าวได้ว่า การรู้สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 5 ประการของสิ่งแวดล้อมศกึษา 
(Environmental Education) นัน่เอง คือ ความตระหนกั (Awareness) ความรู้ (Knowledge) เจต
คติ (Attitudes) ทักษะ (Skill) และการมีส่วนร่วม (Participation) (Wisconsin Departmentpublic 
Administration. 1991: 17) 
 

การรู้ส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Literacy) 

ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environmental 

Knowledge) 

เจตคตด้ิานสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Attitudes) 

พฤตกิรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
(Actual commitment) 

ประกอบด้วย 
1. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
สิง่แวดล้อม (Environmental 
Science Knowledge)  
2. ความรู้เก่ียวกบัประเดน็ปัญหา

สิง่แวดล้อม (Environmental 

Problems Knowledge) 

ประกอบด้วย 
1.การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
2.ความคิดเหน็เก่ียวกบัการ
พิทกัษ์รักษาสิ่งแวดล้อม 
3.ความต้องการมีสว่นร่วมใน

การพิทกัษ์รักษาสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย 
1.พฤติกรรมท่ีรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม (Responsible 
Environmental Behaviors)  
2.การด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม

(Actual commitment) 
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2.4 ความส าคัญของการรู้ส่ิงแวดล้อม  
สิ่งแวดล้อมมีความส าคญัต่อมนษุย์ เน่ืองจากสิ่งแวดล้อมให้ปัจจยั 4 ซึง่เป็นพืน้ฐาน

ของการด ารงชีวิต แตปั่จจบุนัสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเสื่อมลงและมีการปนเปือ้นของมลพิษในอตัรา
ท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้ในอากาศ ดิน น า้และทรัพยากรธรรมชาติ ดงันัน้การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจึง
ส าคญั ต่อการยกระดบัคณุภาพชีวิต โดยเฉพาะการปลกูฝังให้สร้างความตระหนกัในการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อม ให้กบันกัเรียน  

การบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้าในหลกัสตูรการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบท่ีต่อเน่ืองเกิดขึน้น้อยและสภาพการจดัการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมก็ไม่แตกต่าง  
รายงานการวิจัยเร่ืองถอดรหัสสิ่งแวดล้อมศึกษาของกรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ.
2549 ระบุว่าการ ท างานด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศกึษาทัง้รัฐบาลและเอกชนทัว่ประเทศ ยงัคงมี
การจดัการเรียนการสอนท่ีเคยจดัมาก่อนหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งจ ากดัอยูใ่น 5 รูปแบบ 
ดงันี ้ 

1) การสอดแทรกเนือ้หาสิ่งแวดล้อมในเวลาเรียนปกติ ได้แก่ กลุม่สาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

2) การสอดแทรกเนือ้หาสิง่แวดล้อมในกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
3) การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาท่ีริเร่ิมโดยหน่วยงาน

ภาครัฐหรือองค์การเอกชนท่ีไม่หวงัผลก าไร 
4) การบูรณาการแบบโครงการและการจัดเป็นส่วนหนึ่งในสาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน ซึง่สถานศกึษาสามารถก าหนดหลกัสตูรนีข้ึน้เองได้ แต่ก็ยงัมีสดัส่วนเพียงร้อยละ 30 ของ
หลกัสตูรสถานศกึษา ท่ีมีการจดัการตามหลกัสตูรดงักลา่ว ซึง่ถือวา่มีจ านวนน้อยมาก 

5) การจดักิจกรรมสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนทัง้ในและนอกสถานศกึษา เป็นการให้
ความ ส าคญัในการพฒันาสิ่งแวดล้อมทางวตัถมุากกว่าการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมใน
ระยะยาว  

จากแนวทางข้างต้นสะท้อนให้เห็นวา่ การจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมท่ี
สอดแทรกลง ไปในหลกัสตูรและการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันา
ผู้ เรียน เป็นแนวทางส าคญัท่ีจะท าให้สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นท่ีสนใจ และบรรลเุป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนัน้เป็นพืน้ฐานท่ีดีในการพฒันาความตระหนกัรู้ท่ีดีต่อ
การพิทกัษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม สง่เสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถลงมือปฏิบตัิด้าน
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สิ่งแวดล้อมร่วมกนัได้ซึง่เปา้หมายของหลกัสิ่งแวดล้อมศกึษามีความสมัพนัธ์กบัการเรียนการสอน
สิง่แวดล้อม อยา่งชดัเจน 

2.5 แนวทางการพัฒนาการรู้ส่ิงแวดล้อม 
ช่วงศตวรรษท่ี 21 นี ้สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่าง

มาก ซึ่งสงัคมโลกได้ให้ความส าคญักบัประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัความยัง่ยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Sustainability) ประเทศต่างๆ ล้วนต้องการรักษาไว้ซึง่ทรัพยากรธรรมชาติระบบ
นิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนสภาพแวดล้อมให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชากรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ส่วนมนุษย์เองก็มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สิ่งแวดล้อมเช่นกนั ด้วยเหตนีุก้ารสร้างความยัง่ยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ได้จึงต้องอาศยั
การปรับเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตมนุษย์ ดงัจะเห็นว่าในช่วง 2-3 ทศวรรษท่ีผ่านมาประเด็นวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกับความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ของมนุษย์และพฤติกรรม
สิง่แวดล้อมมีจ านวนมากขึน้ ทัง้ยงัได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ผา่นวารสารทางวิชาการหลายฉบบั 
เช่ น  Ecological Economics, Environment and Behavior, Human  Ecology Review แ ล ะ
Journal of Environmental Psychology ซึง่ประเด็นทางด้านจิตวิทยาสิง่แวดล้อม(Environmental 
Psychology) นี ้ก าลงัได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเก่ียวกบัความสมัพนัธ์กับปัญหาด้านความ
ยัง่ยืน (Sustainability)  5 ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมกลายเป็นประเด็นปัญหาส าคญัท่ีปรากฏ
ระหว่างปี  1981–2000 ตามล าดับดังนี  ้1)การอนุ รัก ษ์พลังงาน  (Energy  Conservation)  
2)การจัดการสิ่งแวดล้อม (Managing the Environment) 3) ความยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม 
(Green Justice: Conceptions of Fames and the Natural World) 4)จิตวิทยากับการส ร้าง
อนาคตท่ียัง่ยืน (Psychology and the Promotion of Sustainable Future)และ 5) การสนบัสนุน
กลุ่มสิ่งแวดล้อมนิยม (Promoting Environmentalism) ซึ่ง Stern (1992) พยายามส่งเสริมให้มี
หัวข้อวิจัยในประเด็นปัญหาเก่ียวกับอัตราการเพิ่มจานวนประชากรท่ีสูงเกินไป(Threat of 
Population Growth)ภาวะบริโภคนิยม (Trap of Overconsumption) และการขาดความเอาใจใส่
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Tragedy of Under - Conservation) ส าหรับประเด็นวิจัย
ทางด้านจิตวิทยาระบุไว้ว่าเก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Change) การบรรเทา 
(Mitigation) และการปรับตวั (Adaptation) 

เม่ื อความยั่งยืนทางสิ่ งแวดล้อมได้กลายมาเป็นปัญหาส าคัญ(Environmental 
Sustainability as a Problem for Human Society) และในการค้นหาแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ท่ีจะช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตอ่ไป โดยมีนโยบายทางสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาช่วยจดัการประเด็นสิ่งแวดล้อม
หลายด้าน รวมไปถึงความพยายามในการค้นหาและใช้พลังงานทดแทน การใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวนั วิถีการผลิตและการบริโภคทัง้ในระดบัครัวเรือนและระดบัอุตสาหกรรมรวมไปถึง
แนวการควบคมุและการพฒันาคณุภาพประชากรในสงัคมนัน้ๆ เม่ือมนุษย์มีความตระหนกัและ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้ ซึ่งหมายถึง มนุษย์ได้มองเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติและธรรมชาติเป็นปัจจยัพืน้ฐานของการจดัระบบทางสงัคมและเศรษฐกิจด้วยเหตนีุ ้การ
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสิ่งแวดล้อมจงึเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแตล่ะบคุคลล้วนแตมี่เหตผุลของการ
กระท าต่างๆ ซึง่อาจมองไม่เห็นผลกระทบท่ีรุนแรงในระดบับคุคล แต่ผลจากการกระท าของแต่ละ
บคุคลเม่ือสะสมเข้าด้วยกนัจะกลายเป็นปัญหาท่ีใหญ่ขึน้ การจดัการกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงควร
ได้รับการผลกัดนัโดยองค์กรขนาดใหญ่และการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางวฒันธรรม ดงัท่ี Ostrom 
(2002) ระบุถึงค าถามส าคญัเก่ียวกับ Commons Dilemma ว่าปัญหานัน้คืออะไรและมนัรุนแรง
เพียงใด เราควรจะต้องท าอย่างไรกับปัญหานี ้และจะก าหนดเป้าหมายในเชิงนโยบายอย่างไร 
นวตักรรมใดท่ีสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบั
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการใช้นวัตกรรมนัน้ๆ คืออะไรและเรายอมรับ
ผลกระทบนัน้ได้หรือไม่ค าถามตา่งๆเหลา่นี ้น าไปสูก่ารก าหนดขัน้ตอนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ี
เรียกว่า Commons Dilemma Model แบ่งออกเป็น  4 ขัน้ตอนดังนี  ้1) การวินิจฉัยปัญหา 
(Problem Diagnosis) เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและแรงต่อต้านท่ี
อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองและประสบการณ์ทางธรรมชาติ 2) 
การทดลองใช้นวตักรรม (Practical Intervention) เป็นกระบวนการทางพฤติกรรมและแรงจูงใจ 
การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสิง่แวดล้อมรวมไปถึงปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมกบัเทคโนโลยี 3) การ
ตดัสินใจ (Decision Making) และ 4) การประเมินประสทิธิภาพ (Effectiveness Evaluation) 

Bonnes และคณะ (2007) ระบวุ่านอกเหนือไปจากความกงัวลใจของผู้คนในปัญหา
สิ่งแวดล้อมระดบัโลกไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือการลดลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ประชาชนจ านวนมากยังใส่ใจกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติรอบตวัเพิ่มขึน้ดงัจะเห็นได้ว่า เม่ือใดก็ตามท่ีเร่ิมมีการวางแผนโครงการพืน้ฐานของเมือง
เช่น สนามบนิถนนทางดว่น ทางรถไฟ ฯลฯ เข้าสูท้่องถ่ินก็มกัจะเกิดแรงต้านขึน้ทนัที สะท้อนให้เห็น
ถึงความใส่ใจในผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถ่ินเอง ดงัค าถามเพื่อการ
ประเมินสิง่แวดล้อมของเมือง เช่น ธรรมชาติมีความส าคญัอย่างไร และประสบการณ์ทางธรรมชาติ
มีอิทธิพลอยา่งไรตอ่ความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้คน ในขณะท่ีการพฒันาชมุชนเมืองให้มีความยงัยืนต้อง
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ค านึงถึงความจริงท่ีว่า“ธรรมชาติเป็นของประชาชน” เพราะประสบการณ์ทางธรรมชาติมีอิทธิพล
ตอ่คณุภาพชีวิตของมนษุย์ในทกุเร่ืองทัง้ด้านสขุภาพอนามยัและความเป็นอยูท่ี่ดี 

Abrahamse และคณะ (2007: 14) ระบุว่า ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
ประเด็นปัญหาท่ียังคงฝังรากลึกและครอบคลุมบริบทท่ีหลากหลาย เช่น สิ่งแวดล้อมของเมือง 
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พืน้ท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สภาพและปัจจัยทางภูมิอากาศ ฯลฯ  Winter 
และ Cava (2006) ระบุว่า ความขัดแย้งในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและเง่ือนไขต่างๆทาง
สิ่งแวดล้อมจะเป็นชนวนเหตใุห้เกิดภยัท่ีคกุคามต่อความสงบสขุและสนัติภาพของโลกในอนาคต
อนัใกล้นีด้้วยเหตุนีก้ารด ารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมท่ีดีและยั่งยืนจึงต้องอาศยัการสอดแทรกประเด็น
ทางด้านสิ่งแวดล้อมลงไปในนโยบายของการพัฒนาทัง้ในระดับประเทศและระดับโลกดังเช่น
ประเด็นหลักต่อไปนี ้1) การควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติพืน้ฐาน 2) การดูแลสุขภาพ
อนามัยประชากรให้ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 3) การประกันคุณภาพชีวิตท่ี
เพียงพอให้กบัประชากร4) การปกปอ้งพืน้ท่ีป่าไม้ตามธรรมชาติ และ 5) การสง่เสริมการอยู่ร่วมกนั
ระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาติซึง่ประเด็นเหลา่นีจ้ะน าไปสูก่ารก าหนดเปา้หมายในเชิงพฤติกรรมของ
ประชากรในนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลงังานการท าปศสุตัว์และการผลิตอาหาร การ
บริโภคในครัวเรือน การท่องเท่ียวและการคมนาคมขนสง่      เป็นต้น 

จากข้อมลูดงักลา่ว สามารถสรุปได้ว่าการพฒันาการรู้สิ่งแวดล้อมเก่ียวข้องกบัจิตวิทยา
สิ่ งแวด ล้ อม  (Environmental Psychology) แล ะสั ม พั น ธ์ กั บ ปั ญ ห า ด้ าน ค ว าม ยั่ ง ยื น 
(Sustainability) จนน ามาสู่การก าหนดขัน้ตอนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเรียกว่า Commons 
Dilemma Model แบ่งเป็น 4 ขัน้ตอนดงันี ้1) การวินิจฉยัปัญหา (Problem Diagnosis) 2) การทดลอง
ใช้นวัตกรรม (Practical Intervention) 3) การตัดสินใจ (Decision Making) และ 4) การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Effectiveness Evaluation) 

2.6 คุณลักษณะของผู้มีการรู้ส่ิงแวดล้อม (Characteristics of an Environmental 
Literate Person)  

บุคคลท่ีมีการรู้สิ่งแวดล้อมมีลกัษณะแตกต่างกันไปตามแนวคิดของนักวิชาการดงั
ตวัอยา่งดงันี ้

1) แนวคดิจากท่ีประชมุ Tbilisi บคุคลท่ีมีการรู้สิง่แวดล้อมมีคณุลกัษณะ ดงันี ้
1.1) ความตระหนกัและความรู้สกึไวตอ่สิ่งแวดล้อมโดยรวม 
1.2) มีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และมีความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัปัญหา

ท่ีสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม 
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1.3) มีค่านิยมและความรู้สกึเก่ียวกบัความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมี
แรงจงูใจในการเข้าร่วมอยา่งจริงจงัในกรปอ้งกนัและปรับปรุงสิง่แวดล้อม 

1.4) มีทกัษะในการวินิจฉยัและแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม 
1.5) มีโอกาสเข้าร่วมอย่างจริงจงัในทกุระดบัในการท างาน มุ่งสูก่ารปรับปรุง

ปัญหาสิง่แวดล้อมให้กลบัคืนสูส่ภาพปกติ 
2) แนวคิดของ Mc Claren (1989) บุคคลท่ีมีการรู้สิ่งแวดล้อมของประเทศ

แคนาดาในศตวรรษหน้ามีคณุลกัษณะ ดงันี ้
2.1) มีความสามารถในการคิดเก่ียวกบัระบบตา่ง ๆ 
2.2) มีความสามารถในการคิดในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เช่น การพยากรณ์การ

คิดลว่งหน้าและการวางแผน 
2.3) มีความสามารถในการคิดวิจารณญาณเก่ียวกับประเด็นปัญหาของ

คา่นิยม 
2.4) มีความสามารถในการจ าแนกแยกแยะจ านวน ปริมาณ คุณภาพ และ 

คา่นิยม 
2.5) มีความสามารถในการระบคุวามแตกตา่งระหวา่งแผนท่ีกบัอาณาเขต 
2.6) มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงในการตระหนกัใฝ่รู้ ความรู้ และการ

ลงมือปฏิบตั ิ
2.7) มีความจริงและมโนทศัน์พืน้ฐานและความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม ่

ๆ และยกเลกิความรู้ท่ีล้าสมยั 
2.8) มีความสามารถในการท างานร่วมกบับคุคลอ่ืน 
2.9) มีความสามารถในการใช้ทกัษะ 8 ประการ ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) 

การสืบสอบ (Inquiring) การลงมือปฏิบัติ (Action) การตัดสินใจ (Judging) การเปิดใจกว้าง 
(Opening) การจินตนาการ(Imaging) การเช่ือมโยง (Connecting) และการสร้างค่านิยม 
(Valuing) 

3) แนวคิดของ Marcinkowski (1990) ได้เสนอคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีการรู้
สิง่แวดล้อมไว้ ดงันี ้

3.1) มีความตระหนกัและความรู้สกึไวตอ่สิ่งแวดล้อม 
3.2) มีเจตคติของการเคารพยอมรับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เจตคติของการมี

ความห่วงใยตอ่ธรรมชาติและขนาดของผลกระทบจากการกระท าของมนษุย์ท่ีมีตอ่ธรรมชาติ 
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3.3) มีความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติใน
ระดบัตา่ง ๆได้แก่ ระดบัท้องถ่ิน ระดบัภมูิภาค ระดบัประเทศ ระดบันานาชาต ิและระดบัโลก 

3.4) มีความส านึกส่วนบคุคลในเร่ือง การลงทนุ ความรับผิดชอบแรงจงูใจใน
การท างานสว่นตวัและท างานร่วมกบับคุคลอ่ืน เพื่อแก้ไขปัญหา/ประเด็นปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 

3.5) มีความรู้เก่ียวกบัยทุธวิธีท่ีเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริงในการแก้ไข
ปัญหา/ประเด็นปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 

3.6) มีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อสนเทศ
เก่ียวกบัปัญหา/ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้แหล่งทรัพยากรทัง้ปฐมภมูิและทตุิยภมูิและ
ประเมินประเด็นปัญหาท่ีคดัเลือกไว้โดยอาศยัหลกัฐานและคา่นิยมสว่นบคุคล 

3.7) มีทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับพฒันา น าไปใช้และประเมินยทุธวิธีหนึ่ง ๆ ท่ีใช้ 
และแผนงานทัง้มวลเพื่อเข้าใจปัญหา/ประเด็นปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 

3.8) มีการเข้าร่วมอย่างจริงจงัในทุกระดบัเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา/ประเด็น
ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 

4) แน วคิ ด ขอ ง  Loubser, Swanepoel และ  Chacko (2001: 318) ได้ ส รุป
คณุสมบตัิของบคุคลท่ีมีการรู้สิง่แวดล้อมจากการศกึษาผลของผู้ รู้จ านวนมากไว้ 4 ประการ ดงันี ้

4.1) มีความรู้อย่างเข้มแข็งเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม (Harvey. 1976: 76; Hurry. 
1982: 44; Roth. 1992: 8-9; Subbarini. 1998: 245) 

4.2) มีความสามารถเข้าใจ เห็นคุณค่าและสนุกสนานเพลิดเพลินเก่ียวกับ
ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในโลก สามารถสร้างทางเลือกของตนเองท่ีเหมาะสม มีส่วนร่วมช่วยเหลือใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน และการเฝ้าระวงัรักษาดูแลโลกท่ีอาศัยอยู่ตลอดจนช่วยกัน
ปรับปรุงโลกให้มีความน่าอยู่อย่างสม ่าเสมอ (Harvey. 1976: 76; Hurry. 1982: 44; Roth. 1992: 
8-9, Subbarini. 1998: 245) 

4.3) มีความตระหนักเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่าง ๆ มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับแหล่งทรัพยากรท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่  มีความตระหนักถึง
ความสมัพนัธ์ร่วมกนัของสิ่งตา่ง ๆ ในธรรมชาติ มีความตระหนกัรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีเจต
คติเชิงบวกและคา่นิยม รวบรวมข้อมลู สารสนเทศเก่ียวกบัปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ ศกึษา
ปัญหาสิ่งแวดล้อม หาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมพืน้ฐาน มีความเต็มใจท่ีจะอุทิศสิทธิ
ประโยชน์ส่วนบุคคล มีทักษะพืน้ฐานและเข้าร่วมแก้ไขปัญหาหรือสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและ
สมเหตสุมผล (Clachery. 1992: 26; Hurry. 1982: 44) 
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4.4) มีความสามารถในการส ารวจอิทธิพลของวฒันธรรม องค์กรด้านสงัคม
และการเมืองและขัน้ตอนในการพัฒนาของกลุ่มบุคคลท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม การส ารวจประเด็น
ปัญหาด้านจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการและปอ้งกนัสิ่งแวดล้อมและการส ารวจการตดัสินใจ
เก่ียวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อในบริบทของวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคมและ
การเมือง (Nickerson. 1991/1992: 170) 

5) แ น ว คิ ด ข อ ง  D.C Environmental literacy Plan Workgroup (2012: 6) 
อธิบายคณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีการรู้สิง่แวดล้อมไว้ 4 ประการ ได้แก่ 

5.1) อธิบายถึงระบบนิเวศและระบบธรรมชาติ และผลกระทบท่ีเกิดจกการ
กระท าของมนษุย์ตอ่ระบบทัง้สอง 

5.2) ให้ความร่วมมือในการสืบเสาะ ค้นหา และแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม 
5.3) วิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมรอบตวัได้ 
5.4) มีความเข้าใจในการป้องกันรักษา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และความ

เป็นอยูข่องมนษุย์ในชมุชน 
2.7 ระดบัการรู้ส่ิงแวดล้อม (Level of Environmental Literacy) 

เน่ืองจากประชาชนส่วนมากขาดความตระหนกัเก่ียวกบัปฏิสมัพนัธ์พืน้ฐานระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะมีบางคนมีความตระหนกัและความเข้าใจเก่ียวกับความสมัพนัธ์
พืน้ฐานดงักล่าวดงันัน้ อาจสรุปได้ว่า เม่ือบุคคลจ านวนหนึ่งท่ีมีการรู้สิ่งแวดล้อมและไม่มีการรู้
สิง่แวดล้อม ซึง่แสดงให้เห็นวา่การรู้สิง่แวดล้อมท่ีช่วงเวลาเกิดขึน้ตัง้แตก่ารไมรู้่ทัง้หมดหรือการขาด
ความตระหนกัจนถึงการมีความเข้าใจและความวอ่งไวอยา่งจริงจงั ลกึซึง้ตอ่สิ่งแวดล้อม  

Roth (1992: 15) ได้เสนอว่า ระดบัการรู้สิ่งแวดล้อมสามารถก าหนดได้โดยตรงจาก
การสงัเกตพฤติกรรมของบคุคลท่ีสงัเกตได้ โดยบคุคลสามารถแสดงออกให้เห็นถึงการมีพฤติกรรม
อยา่งหนึง่ท่ีสงัเกตได้ในรูปของสมรรถนะอยา่งตอ่เน่ือง เช่น ความเข้าใจทกัษะและการลงมือปฏิบตัิ 
ดังนั น้  Roth (1992: 16) จึงเสนอว่า  การรู้สิ่ งแวดล้อมเป็นความต่อ เน่ืองของสมรรถนะ 
(Competencies) เร่ิมตัง้แต่การมีสมรรถนะเป็นศูนย์ (ไม่มีสมรรถนะ) จนถึงมีสมรรถนะระดบัสูง
มาก ซึ่งสามารถแบ่งออกตามหน้าท่ีท่ีใช้ในการปฏิบัติงานได้ 3 ระดับ ดังนี ้(Disinger; &Roth. 
1992: 166-167; Roth. 1992: 16) 

1) การรู้สิ่งแวดล้อมระดับนามบัญญัติ  (Nominal Environmental Literacy) 
บุคคลท่ีมีการรู้สิ่งแวดล้อมในระดับนีมี้ความสามารถในการรู้ศัพท์พืน้ฐานท่ีใช้ในการสื่อสาร
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม และสามารถให้ค่านิยามหรือความเชิงปฏิบตัิการ (Working definition)ของ
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ค าศพัท์เหลา่นัน้ได้ บคุคลท่ีมีการรู้สิ่งแวดล้อมระดบันามบญัญตัิจะสามารถพฒันาความตระหนกั
และความส านึกรู้สึกไวต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการมีเจตคติในการเคารพยอมรับระบบธรรมชาติ
และมีความห่วงใยเก่ียวกับธรรมชาติและขนาดของผลกระทบจากการกระท าของมนุษย์ท่ีมีต่อ
ระบบธรรมชาต ิ

2) การรู้สิ่งแวดล้อมระดบัหน้าท่ี (Functional Environmental Literacy) บคุคลท่ี
มีการรู้สิ่งแวดล้อมระดับหน้าท่ี มีความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวางเก่ียวกับธรรมชาติของ
ปฏิสมัพันธ์ระหว่างระบบสงัคมของมนุษย์กับระบบธรรมชาติอ่ืน ๆ มีความตระหนักและห่วงใย
เก่ียวกบัการมีปฏิสมัพนัธ์เชิงลบระหว่างระบบเหล่านัน้ ในแง่ของประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้มีทกัษะ
ในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินข้อสนเทศเก่ียวกบัประเด็นปัญหาดงักลา่วโดยอาศยัแหลง่
ทรัพยากรปฐมภมูิและทตุิยภมูิ มีความสามารถในการประเมินปัญหาท่ีคดัเลือกโดยอาศยัหลกัฐาน
ท่ีเช่ือถือได้มีคา่นิยมและคณุธรรมสว่นบคุคล สามารถถ่ายทอดข้อค้นพบและความรู้ไปสูบ่คุคลอ่ืน
ได้สามารถสังเกตการสืบค้นและมีแรงจูงใจส่วนบุคคลท่ีจะท างานร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
สิง่แวดล้อมโดยใช้ความรู้เก่ียวกบัยทุธวิธีพืน้ฐานเพื่อกระตุ้นและใช้การเปลี่ยนแปลงทางด้านสงัคม
และเทคโนโลยี 

3) การรู้สิ่งแวดล้อมระดับปฏิบัติการ (Operational Environmental Literacy) 
บุคคลท่ีมีการรู้สิ่งแวดล้อมระดบัปฏิบตัิการ มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะอย่างกว้างขวางและ
ลึกซึง้ในการประเมินผลกระทบและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้จากการกระท า การเก็บรวบรวมและ
สงัเคราะห์ข้อสนเทศท่ีต้องการ สามารถเลือกระหว่างแนวทางเลือกต่าง ๆ กับการลงมือกระท าท่ี
เหมาะสมและสมเหตสุมผล สามารถสาธิตให้เห็นถึงการมีความส านกึอยา่งแรงกล้าและตอ่เน่ืองใน
การสืบค้นและมีความรับผิดชอบในการปอ้งกนัและเข้าใจการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทัง้ในแง่
สว่นบคุคลและการเข้าร่วมกบับคุคลอ่ืน มีความสามารถในการลงมือกระท าในระดบัท้องถ่ินจนถึง
ระดับโลกและส่วนมากจะมุ่งปฏิบัติกระท าเก่ียวกับปัญหาต่าง ๆ ในระดับโลกอย่างไรก็ตาม 
Loubser, Swanepoel และ Chacko (2001: 319) ได้ให้ค านิยามระดับการมีการรู้สิ่งแวดล้อมท่ี
เรียบง่ายและสะดวกตอ่การวินิจฉยัพฤตกิรรมของบคุคลไว้ดงันี ้

1. บุคคลท่ีมีการรู้สิ่งแวดล้อมระดบันามบญัญัติ มีความสามารถในการรู้จกั
ค าศัพท์พืน้ฐานท่ีใช้สื่อสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนสามารถให้ความหมายของค าศัพท์
เหลา่นัน้ได้ 

2. บุคคลท่ีมีการรู้สิ่งแวดล้อมระดับหน้าท่ี มีความรู้ ความเข้าใจอย่าง
กว้างขวางเก่ียวกบัธรรมชาติของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งระบบสงัคมของมนษุย์กบัระบบธรรมชาติ 
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3. บุคคลท่ีมีการรู้สิ่งแวดล้อมระดบัปฏิบตัิการ มีความสามารถระดบัดงักล่าว
อาศยัหน้าท่ีทัง้ในด้านความกว้างขวางและความลกึซึง้ของการมีความเข้าใจและทกัษะ Loubser, 
Swanepoel และ Chacko (2001: 320-322) ได้ร่วมกนัวิเคราะห์และสงัเคราะห์ มโนทศัน์ท่ีส าคญั
ส าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา และการรู้สิ่งแวดล้อม จ านวน 10 มโนทศัน์  โดยอาศยัแนวคิดค่านิยาม
ของการรู้สิ่งแวดล้อม ระดบัการรู้สิ่งแวดล้อม ลกัษณะของบุคคลท่ีรู้สิ่งแวดล้อมและสงัคมการรู้
สิ่งแวดล้อมและมุ่งพฒันาบุคคลให้มีความตระหนกั (Awareness) ความเข้าใจ(Understanding) 
ความรู้ (Knowledge) เจตคต ิ(Attitudes) คา่นิยม (Values) จริยธรรม (Ethics) และทกัษะ (Skills) 
ท่ีสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีความมุ่งมั่นท่ีจะ
ปกปอ้งและปรับปรุงคณุภาพของสิ่งแวดล้อมส าหรับคนรุ่นปัจจบุนัและอนาคตได้ มโนทศัน์ส าคญั
แสดงไว้ตามตาราง 1 

ตาราง 1 มโนทศัน์ส าหรับการรู้สิง่แวดล้อม 

ล าดบัที่ มโนทศัน์ 
1. - ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับชีวภาค (biosphere) (อากาศ น า้ และดิน) ในฐานะท่ีเป็น

ระบบจ าเป็นพืน้ฐานของการด ารงชีวิตท่ีสิ่งมีชีวิตทกุชนิดต้องพึ่งพาส าหรับเป็นท่ีอยู่อาศยั
และการอยู่รอด ความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้างสรรค์
ขึน้มา 
- ความรู้เก่ียวกบักฎธรรมชาตแิละหลกัการของธรรมชาติ 

2. - ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคิดทางนิเวศวิทยาของธรรมชาติและความเป็นมนษุย์ มโนทศัน์
และหลกัการทางนิเวศวิทยา มโนทศัน์เก่ียวกบัระบบนิเวศ 

3. - ความตระหนักเก่ียวกับปฏิสมัพนัธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและความสมัพนัธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
- ความเข้าใจเก่ียวกบัวฎัจกัรธรรมชาติและการไหลถ่ายเทพลงังานในระบบนิเวศ 
- ความรู้เก่ียวกบัหว่งโซอ่าหารและสายใยอาหาร 

4. - ความรู้เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงสิง่แวดล้อมท่ีเกิดจากการทาอตุสาหกรรมและการ 
สร้างเมืองใหม่ 
- ความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาการเตบิโตของประชากร และผลกระทบตอ่แหลง่ 
ทรัพยากร การเติบโตของประชากรและการควบคมุและปัญหาการตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์ 
- ความตระหนกัเก่ียวกบัมลภาวะและการทิง้สิ่งปฏิกลู 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ล าดบัที่ มโนทศัน์ 
5. - ความเข้าใจเก่ียวกบักิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัความต้องการและความจ าเป็นพืน้ฐาน 

ของมนษุย์และผลกระทบของกิจกรรมดงักลา่วตอ่สขุภาพอนามยัสิง่แวดล้อมและ 
คณุภาพชีวิต 
- ความรู้เก่ียวกบัความไมส่มดลุระหวา่งประชากรกบัทรัพยากรธรรมชาตแิละการมี
สว่นร่วมแก้ไขปัญหาความไมส่มดลุดงักลา่ว 
- ความรู้เก่ียวกบัการใช้ทรัพยากร การจดัการใช้สารท่ีเป็นอนัตรายตอ่สิ่งแวดล้อม 

6. - ความตระหนกัเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ได้อีก (Renewable) และ   
ไม่สามารถน ากลบัมาใช้ได้อีก (non-renewable) 
- ความเข้าใจเก่ียวกบัความแตกตา่งระหวา่งความเสีย่งจริงและความเสี่ยงท่ี
คาดการณ์ได้จากการท าลายสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์สว่นตนของแหลง่
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

7. - ความรู้เก่ียวกบัวิธีการรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมและคณุภาพชีวิต 
- ความรู้เก่ียวกบัวิธีการมีสว่นร่วมขององค์กรและกลุม่บคุคลในการเปลี่ยนแปลง 
สิง่แวดล้อม 

8. - ความเข้าใจเก่ียวกบัการมีความสามารถในการเลือกสิง่ท่ีเหมาะสม 
- ความเตม็ใจในการลดสทิธิประโยชน์สว่นบคุคล 
- ความตระหนกัในการกระท าของบคุคลเพื่อปกปอ้งสิง่แวดล้อมและสาธารณสขุ 
ความมุง่มัน่ในการเอาใจใสด่แูลสิ่งแวดล้อม 

9. - ความรู้เก่ียวกับการตัดสินใจเก่ียวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในบริบทของ 
วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย สงัคมและการเมือง 
- ความตระหนักเก่ียวกับผลของผู้บริโภคและแรงผลักดันด้านการตลาดและการ
ปฏิเสธรายได้ระยะสัน้ 
- ความรู้เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งผลติภาพระดบัสงู เทคโนโลยีสมยัใหม่ 
การพฒันาเศรษฐกิจกบัสภาพแวดล้อมท่ีอดุมสมบรูณ์ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ล าดบัที่ มโนทศัน์ 
10. - ความรู้เก่ียวกบัจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในฐานะเป็นวิถีของชีวิต การยอมรับสิทธิ

การมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตทัง้หลาย 
- ความรู้เก่ียวกับประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการปกป้องและการ
จดัการสิ่งแวดล้อม 
- การจดัการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

 
จากมโนทศัน์ท่ีนาเสนอเพื่อการพฒันาการรู้สิ่งแวดล้อมตามตาราง จะเห็นได้ว่า มโน

ทศัน์ท่ี 1-6 เก่ียวข้องกบันิเวศวิทยาและปฏิสมัพนัธ์ในสิ่งแวดล้อม มโนทศัน์ท่ี 7 และ8เก่ียวข้องกบั
การมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม มโนทัศน์ท่ี 9 เก่ียวกับการตดัสินใจ
เก่ียวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ มโนทศัน์ท่ี 10 เก่ียวข้องกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มโนทศัน์
ทัง้หมดนีมี้ความส าคญัในการพฒันาการรู้สิ่งแวดล้อม ซึง่สะท้อนให้เห็นการมีความเก่ียวข้องอยา่ง
ใกล้ชิดระหวา่งความรู้ เจตคตทิกัษะ และพฤติกรรม และมโนทศัน์เหลา่นีมี้ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนั
มากจนไม่สามารถจ าแนกหรือแยกแยะได้วา่ มโนทศัน์ใดแสดงให้เห็นถึงความรู้ เจตคติ ทกัษะ หรือ
พฤตกิรรม 

เม่ือพิจารณาในด้านการพฒันาความตระหนกั ความเข้าใจ ความรู้ เจตคติ ค่านิยม 
จริยธรรมและทักษะในการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและความมุ่งมั่นในการ
ปกปอ้งและปรับปรุงคณุภาพสิ่งแวดล้อม ส าหรับคนรุ่นปัจจุบนัและอนาคตตามวตัถปุระสงค์ของ
การจดัการสิ่งแวดล้อมศกึษามโนทศัน์เหลา่นีก็้เหมาะสม เช่น ด้านความตระหนกัพบในมโนทศัน์ท่ี 
3, 4, 6, 8 และ 9 ด้านความเข้าใจพบใน มโนทศัน์ 1, 3, 4, 5, 7, 9 และ 10 ด้านความสามารถพบ
ในมโนทศัน์ 8 ด้านจริยธรรม พบในมโนทศัน์ 10 ด้านเจตคต ิพบในมโนทศัน์ท่ี 8 เป็นต้น 

ในช่วงเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา แม้จะไม่มีการจัดหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาท่ีเป็น
รูปธรรมในประเทศอิสราเอล แต่หลายโรงเรียนพยายามบูรณาการประเด็นสิ่งแวดล้อมเข้าสู่
หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้นี ้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความตระหนกัและเข้าใจถึงอิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชากร อย่างไรก็ตามปัญหาท่ียงัคงพบอยู่คือ การขาด
แคลนครูท่ีจบการศึกษาหรือผ่านการฝึกกอบรมทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง และยังไม่มีการ
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ศกึษาวิจยัเก่ียวกบักระบวนการพฒันาความรู้ความเข้าใจทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กบันกัศึกษาครู
อยา่งจริงจงั 

Roth และ Charles (1992) อ ธิบายว่ าพฤติ ก รรมสิ่ งแวด ล้ อม  (Environmental 
Behaviors) เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการรู้สิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) ของแต่ละบุคคล
ดงันัน้ การพฒันา การรู้สิ่งแวดล้อมจึงเป็นการพฒันาพฤติกรรรมท่ีตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและ
พฤตกิรรมของแตล่ะบคุคลจะสะท้อนให้เห็นถึงระดบัการรู้สิง่แวดล้อมด้วยเช่นกนั 

Hines และคณะ (1986) ระบวุ่าพฤติกรรมท่ีบคุคลตอบสนองตอ่สิ่งแวดล้อมเป็นการ
กระท าของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้และตอบสนองต่อปฏิสมัพนัธ์ในองค์ประกอบทางด้านพทุธิ
พิสัย(Cognitive Components) และองค์ประกอบทางด้านจิตพิสัย  (Affective Components) 
ส าหรับองค์ประกอบทางด้านพทุธิพิสยันัน้ หมายถึง ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วย
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 1) หลกัการและกระบวนการทางนิเวศวทิยาท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ท าความเข้าใจอิทธิพลของมนุษย์ท่ีมีต่อระบบธรรมชาติ 2) ความสมัพนัธ์ระหว่างระบบสงัคมกับ
ระบบธรรมชาติ รวมถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จากปฏิสมัพนัธ์ดงักล่าว 3) ยุทธวิธีของการ
ปฏิบตัิการทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงความสามารถในการระบุและประเมินสภาพการณ์ท่ีจะ
น าไปสูก่ารฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมได้ สว่นองค์ประกอบทางด้านจิตพิสยั หมายถึง เจคติและคณุค่าท่ี
จาเป็นต่อการถ่ายโอนความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่พฤติกรรมการตอบสนองของบุคคลท่ีมีต่อ
สิ่งแวดล้อมและเป็นหัวใจส าคญัของการพฒันาคุณลกัษณะพลเมืองในด้านความรู้ความเข้าใจ
พืน้ฐานทางสิง่แวดล้อม (Environmentally Literate Citizen) 

Hines และคณะ (1986) อธิบายว่า เจตคติ ด้านสิ่ งแวดล้อม (Environmental 
Attitudes)ประกอบด้วยตวัแปรทางจิตวิทยา (Psychological Variables) ท่ีคลอบคลมุด้านเจตคติ 
(Attitudes) ความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Personal Responsibility) และความเช่ือมั่นภายใน
ตนเอง (Locus of Control) โดยเจตคติ หมายถึง ความรู้สึกทั่วไปท่ีบุคคลมีต่อระบบนิเวศและ
สิง่แวดล้อม ความรู้สกึ ความสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อมบางประเด็น และความรู้สกึท่ีน าไปสูก่าร
ลงมือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมความรับผิดชอบส่วนบุคคล เป็นความรู้สึกของบุคคลในลกัษณะท่ี
ตนเองมีพนัธะสญัญากบัสิ่งแวดล้อมทัง้ในประเด็นทัว่ไปหรือประเด็นเฉพาะ เช่น การลดมลภาวะ
ทางอากาศ การรีไซเคิล ฯลฯ ส่วน Locus of Control หมายถึงความเช่ือมัน่ในความสามารถของ
บคุคลท่ีจะน าไปสู่การฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง แสดงให้เห็น
ถึงความเช่ือมัน่ท่ีมาจากภายในตวับุคคล (Internal Locus of Control) ซึ่งน่าจะมีอิทธิพลต่อการ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมมากกว่าความเช่ือมั่นจากภายนอก (External Locus of Control) ซึ่งเป็น
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สภาพการณ์ท่ีบุคคลมุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยปรับเปลี่ยนปัจจยัแวดล้อมภายนอก (External 
Factors) มากกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง ด้วยเหตนีุ ้การมุ่งพฒันาการรู้สิ่งแวดล้อมจึงมี
เป้าหมายในการเสริมพลงัอ านาจให้บุคคลเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองในการจัดการกับ
ปัญหาสิง่แวดล้อม ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมของตนเอง 

Dunlop และ Liere (1978) ได้พัฒนาแบบวัดระดับเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมท่ีช่ือว่า 
New Environmental Paradigm หรือ NEP ขึน้และได้พัฒนาต่อเน่ืองมาเป็น New Ecological 
Paradigm Scale โดยเพิ่มเติมประเด็นวิพากษ์ร่วมสมยัทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปเพื่อใช้ในการ
ประเมิ นการป รับ เปลี่ ยนความคิดทางด้านสิ่ งแวด ล้อมของแต่ละบุคคล  ( Individual 
Environmental Orientation) แบบวดัฉบบัใหมนี่ส้ะท้อนภาพการปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ของโลก
ตะวนัตกจากเดิมท่ีเคยมองมนุษย์เป็นศูนย์กลางของโลก (Anthropocentrism) แยกตนเองออก
จากกฎทางธรรมชาติ และเช่ือว่าตนเองสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างไม่มีท่ี
สิน้สดุคณุค่าของธรรมชาติจึงมาจากภายนอก (Extrinsic Value of Nature) ซึง่หมายถึงประโยชน์
ท่ีมีตอ่มวลมนษุย์ ไปสูม่มุมองท่ีใสใ่จกบัระบบธรรมชาติมากขึน้ ผนวกเอาจริยธรรมและคณุคา่ของ
ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน คณุค่าของธรรมชาติจึงมาจากภายใน
(Intrinsic Value of Nature) ทัง้ยงัสะท้อนภาพความเสียหายของสมดุลธรรมชาติ ข้อจ ากัดของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและโอกาสท่ีจะเกิดวิกฤตกาล ทางนิเวศวิทยาในอนาคต ทัง้นีเ้พื่อให้แบบ
วดั NEP Scale สามารถประเมินความคิดและมมุมองโลกทางธรรมชาติ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของแต่
ละบคุคล ซึง่จะน าไปสูก่ารค้นหาแนวทางการจดัการศกึษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนเจต
นคติด้านสิง่แวดล้อมในล าดบัตอ่ไป 

การวัดความรู้ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม(Ecological and Environmental 
Knowledge) โดยใช้แบบวดัแบบเลือกตอบแบ่งออกเป็น4หวัเร่ือง(Themes)ได้แก่1)หลกัการและ
กระบวนการพืน้ฐานทางนิเวศวิทยา (Fundamental Ecological Principles and Processes)  2)
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก (Global Environmental Issues) 3)ประเด็นสิ่งแวดล้อม
ระดบัท้องถ่ิน และ 4)ยทุธศาสตร์การปฏิบตัิการทางสิง่แวดล้อม 

Rider T.R. (2005) ระบุว่าสิ่งแวดล้อมศึกษาควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การศึกษาอย่างชัดเจน ท่ีผ่านมาแม้ว่าแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืนจะสอดแทรกอยู่ใน
กระบวนการพฒันาครูก่อนประจ าการแล้วก็ตามแตย่งัไม่มีการให้ความส าคญักบัระดบัเจตคตด้ิาน
สิ่งแวดล้อม(Environmental Attitudes)ของนักศึกษาครูเท่าไรนัก ทัง้ท่ี World Commission on 
the Environmental and Development (1987) ได้เคยระบุว่าครูจ าเป็นต้องมีบทบาทส าคัญท่ี



 46 

แสดงให้ เห็นถึ งการเป็นพลเมืองท่ี มีความ รู้ ความเข้าใจพื น้ฐานทางสิ่ งแวดล้อม ท่ีดี  ( 
Environmentally Literate Citizenry) และต้องเช่ือมัน่ในความสามารถของตนในการท่ีส่งเสริมให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมและสามารถท่ีจะถ่ายทอดความเช่ือมั่นดังกล่าวไปสู่
ผู้ เรียนด้วยเช่นกัน การวดัระดบัเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมในการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 5 หวัเร่ือง 
ได้แก่ 1)ความส าคญัของการรวมสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้าไว้กบัระบบการศึกษา 2)ความส าคญัของ
นโยบายการจดัการทรัพยากรธรรมชาติระดบัประเทศ 3)การใช้กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
เคร่ืองมือในการจดัการสิ่งแวดล้อม 4)ความเช่ือมัน่ในความสามารถแห่งตน (Locus of Control) 
และ 5)คณุคา่ของสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติ 

ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาครูเม่ือแรกเข้าศึกษามีเจตคติท่ีดีทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดบัสงูซึง่อาจเป็นเพราะเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของสงัคมอิสราเอลได้เปลี่ยนแปลงไปทัง้จาก
การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ ประเด็นสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อและวาระต่างๆ ระดบัชาติ ประชาชนทัว่ไป
จงึเร่ิมหนัมาใสใ่จกบัปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีสมัพนัธ์กบัคณุภาพชีวิตของตนเองมากขึน้ อีกทัง้การเปิด
สอนรายวิชาทางด้านสิง่แวดล้อมในหลกัสตูรระดบัโรงเรียนยงัเป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียน
ตระหนักถึงสภาวะวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้ เม่ือพิจารณาสถานการณ์ดงักล่าวอาจพอ
ท านายได้ว่า การท่ีผู้ เรียนมีเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสูงขึน้ ก็น่าจะเกิดจากการมีความเข้าใจ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมสงูด้วยเช่นกนั แต่ผลการศกึษาระดบัความรู้ความเข้าใจทางด้านสิ่งแวดล้อม
ของผู้ เรียนตัง้แต่ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอุดมศึกษา กลบัอยู่ในระดบัท่ีต ่ามากตรง
ข้ามกับเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในระดบัสงู La Trobe และ Acott (2000) อธิบายว่าช่องว่าง
ระหว่างความรู้ ความเข้าใจกบัเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชน อาจเกิดขึน้จากอิทธิพลของ
บรรทัดฐานทางสังคม(Social Norms) หรือเป็นเจตคติท่ีเกิดจากความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนใน
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเกิดขึน้จากอิทธิพลของความคาดหวังของสังคมนัน้ๆ (Social 
Desirability) 

Dunlop และ Liere (1978)ระบุว่า ความรู้ทางด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมไม่ได้
เป็นเง่ือนไขของเจตคติท่ีดีทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้ท าให้เกิดช่องว่างท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันา
พฤติกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Responsible Environmental Behavior) ซึ่ง
นบัว่าเป็นเปา้หมายสงูสดุของสิ่งแวดล้อมศกึษา โดยเฉพาะในการพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดจากความสมัพนัธ์ท่ีซบัซ้อนระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาติ ย่อมจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ
ในหลกัการทางนิเวศวิทยาและประเด็นสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกบัผลการวิจยัท่ีพบว่า ยทุธศาสตร์
การปฏิบตัิการทางสิ่งแวดล้อมเป็นความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีนกัศึกษาครูมีคะแนนต ่าท่ีสดุผล
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การศึกษาการรู้สิ่งแวดล้อมของนกัศึกษาครูพบว่า เจตคติด้านสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมเป็นไปใน
เชิงบวก แม้วา่ระดบัความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมจะมีจ ากดั ในขณะท่ีพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมสะท้อน
ให้เห็นถึงพันธะสัญญาท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Commitment) ในระดับปานกลาง 
อย่างไรก็ตาม เม่ือวิเคราะห์เชิงลึกกลับพบว่า กลุ่มนักศึกษาครูมีพันธะสัญญาต่อสิ่งแวดล้อม
ระดบัสงู กลบัมีระดบัพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมในระดบัต ่า ความสมัพนัธ์เชิงลบระหว่างพนัธะสญัญา
ต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นว่า นกัศึกษาครูไม่สามารถถ่ายโอนเจตคติ
ด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่พฤติกรรมท่ีแสงความรับผิดขอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่ง Dunlap และ Liere 
(1978) ได้เคยอธิบายวา่ สาเหตท่ีุผู้ เรียนไมส่ามารถถ่ายโอนเจตคติท่ีดีทางด้านสิง่แวดล้อมไปสูก่าร
ปฏิบัติหรือพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เน่ืองจากผู้ เรียนขาดความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเพียงพอท่ีจะใช้ในการก าหนดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Hines และคณะ(1986)สรุปว่าความรู้ความเข้าใจเป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อการ
ก าหนดพฤตกิรรมและความรู้ความเข้าใจนีร้วมถึงยทุธวิธีของการปฏิบตัิด้วย 

ผลการวิจยัสรุปได้ว่า เจตคติเป็นปัจจยัส าคญั อิทธิพลของเจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรม
จากผลการวิจยัท่ีพบว่า เจตคติและพฤติกรรมสิ่งแวดล้อม โดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู 
ส่วนระดบัการฝึกปฏิบตัิพฤติกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยงัอยู่ ในระดบัท่ีจ ากัด
เท่านัน้ นอกจากนีบ้รรทดัฐานทางสงัคมยงัเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกในเชิงบวก
และความจริงใจในการตอบแบบสอบถามจนท าให้เกิดช่องวา่งระหวา่งเจตคตกิบัพฤตกิรรมในท่ีสดุ     

แม้ว่าตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีท่ีผ่านมาการศึกษาในประเทศอิสราเอลได้ให้
ความส าคญักบัประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยจดัเนือ้หาสาระทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของ
หลกัสตูร แต่จากการศกึษาระดบัการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของนกัศกึษาครูชัน้ปีท่ี 1 กลบัพบว่าอยู่ใน
ระดบัต ่า ซึง่สาเหตนุ่าจะมาจาก 2 ปัจจยัส าคญัคือ 1) ครูประจ าการยงัไมส่ามารถสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2)การขาดนโยบายท่ีส่งเสริมสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนท่ี
ชดัเจน จงึท าให้ผู้ เรียนสว่นใหญ่ยงัขาดโอกาสท่ีจะได้รับการพฒันาคณุลกัษณะของพลเมืองท่ีใสใ่จ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มศกัยภาพ ต่อเน่ืองและด้วยวิธีการท่ีชัดเจน ดงัท่ีผู้ เรียนส่วนใหญ่ระบุว่า
รายการโทรทศัน์เป็นแหล่งข้อมลูทางด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับพวกเขามากกว่าระบบการศกึษาของ
โรงเรียน 

แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้ความส าคญักบัสิ่งแวดล้อมศกึษามายาวนานกวา่ 30 
ปี แต่ยังเป็นท่ีถกเถียงในหมู่นักการศึกษาคือ เหตุใดท าให้พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมของประชาชน
ยงัคงอยู่ในระดบัต ่าถึงปานกลาง ในขณะท่ีประชาชนมีความรู้และเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเพิ่มขึน้
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ค าถามดงักลา่วน าไปสูก่ารศกึษาวิจยัจากหลากหลายสาขาวิชามีความสอดคล้องกนัวา่ โครงสร้าง
ทางด้านความเช่ือ (Belief Structures) น่าจะเป็นปัจจัยส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรม
ทางด้านสิ่งแวดล้อมของบุคคล ส่วนเจตคติเกิดขึน้จากการรวมกลุ่มของความเช่ือหลายด้านท่ี
สอดคล้องกนัเข้าไว้ด้วยกนั อย่างไรก็ตาม การศกึษาวิจยัในเชิงลกึในเร่ืองของความเช่ือและคุณคา่
ต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมยงัพบน้อยมาก เม่ือเทียบกบัการวิจยัทางด้านอิทธิพล
ของความเช่ือมั่นในความสามารถแห่งตน (Locus of Control) ความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
(Personal Responsibility) ความไวในการตอบสนอง (Sensitivity) บรรทดัฐานทางสงัคม (Social 
Norms)และวฒันธรรม (Culture) 

Rokeach (1979) ระบุความเช่ือ เจตคติและคณุค่าเป็นองค์ประกอบส าคญัของมิติ
ทางด้านพทุธิพิสยั ความเช่ือเป็นลกัษณะสภาพความคาดหวงัท่ีแตกต่างก้นไปในแต่ละบคุคล ซึ่ง
เรามักจะให้คุณค่าและยอมรับต่อระบบความเช่ือท่ีสอดคล้องกับโครงสร้างทางสติปัญญาของ
ตนเอง McGuire(1960) อธิบายถึงโครงสร้างทางความเช่ือในลกัษณะของเจตคติและหลกัเหตผุล
แบบอุปนัย โครงสร้างทางความเช่ือประกอบขึน้จากโครงสร้างทัง้ในแนวตัง้และแนวนอนโดย
โครงสร้างแนวตัง้ของความเช่ือเป็นลกัษณะของความคิดท่ีรอบคอบและการพิจารณาข้อเท็จจริงท่ี
สนบัสนุนความเช่ือ ในขณะท่ีโครงสร้างแนวนอนของความเช่ือเป็นความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลของ
มโนทัศน์หรือแนวคิดของมโนทัศน์  McGuire (1960) เคยอธิบายถึงรูปแบบการใช้เหตุผล 
(syllogistic model) ท่ีจะน าไปสู่ความเช่ือของบุคคลใน 2 องค์ประกอบ คือ 1)ความเช่ือตามหลกั
เหตุผล (Logical consistency) 2)ความเช่ือความคาดหวัง (Hedonic consistency) สะท้อนให้
เห็นแนวโน้มท่ีบุคคลจะเช่ือในสิ่งท่ีเป็นไปตามความต้องการ ซึ่งความเช่ือนี ้มักสอดคล้องกับ
ภาพพจน์ความหวงัและแรงปรารถนาของตนเอง 

2.8 งานวิจัยที่เก่ียวกับการรู้ส่ิงแวดล้อม 
การวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้ด้า น

สิง่แวดล้อมปัจจยัด้านภมูิหลงัและพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมของนกัศกึษาครูชัน้ปีท่ี 1 จาก 3 วิทยาลยั
ครูในประเทศอิสราเอลจ านวน 765 คน ของ Pe’er, Goldman และ Yavetz (2007) ผลการวิจัย
พบวา่ แม้วา่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของนกัศกึษาครูมีจ ากดั แตเ่จตคติด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่
ในเกณฑ์บวกอย่างไรก็ตาม ผู้ วิจัยพบว่า ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เจตคติด้านสิ่งแวดล้อม และ
ระดบัของการศกึษามารดามีความสมัพนัธ์เชิงบวก นอกจากนี ้นกัศกึษาท่ีเรียนในสาขาท่ีเก่ียวข้อง
กบัด้านสิง่แวดล้อมยงัมีความรู้และเจตคติด้านสิง่แวดล้อมสงูกวา่นกัศกึษาท่ีเรียนในสาขาอื่น 
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Murphy และ Olsen (2008) ได้ศึกษาวิจัยระดบัการรู้สิ่งแวดล้อมในผู้ ใหญ่ ของรัฐ 
Minnesota โดยศกึษา ระดบัการรู้สิ่งแวดล้อมออกเป็น 3 องค์ประกอบคือความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Knowledge) เจ ต ค ติ ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  (Environmental Attitudes) แล ะ
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม(Environmental Behaviors) และมุ่งอธิบายการรู้สิ่งแวดล้อมโดย
การบรูณาการองค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน แตล่ะองค์ประกอบมีการวดัดงันี ้

1. การวดัความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Knowledge) ประกอบด้วย
ข้อค าถามเก่ียวกับข้อเท็จจริงด้านสิ่งแวดล้อมจ านวน 13 ข้อ เพื่อประเมินความรู้ท่ีมีอยู่จริง แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ ข้อค าถามความรู้ทั่วไปด้านสิ่งแวดล้อม และข้อค าถามความรู้เฉพาะด้าน
พลงังาน 

2. เจตคติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Attitudes) ประกอบด้วยข้อค าถาม
วดัระดับเจตคติด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้าน
พลงังาน ด้านเหตผุลในการเลือกถ่ินท่ีอยูอ่าศยั และเจตคติตอ่สิ่งแวดล้อมศกึษาในโรงเรียน 

3. พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Behaviors) ประกอบด้วยข้อ
ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีสมัพนัธ์กับการปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและการ
หมนุเวียนทรัพยากรธรรมชาติ การใช้บริการขนสง่สาธารณะและการเลือกซือ้อาหาร แบง่ออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่พฤติกรรมการติดตามข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และปริมาณข่าวสารท่ีผู้คนได้รับจาก
ข้อมลูเฉพาะและเวลาท่ีใช้พกัผอ่นหยอ่นใจนอกบ้าน 

Chu และคณะ (2007) การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจเก่ียวกับระดับการรู้สิ่งแวดล้อม
(Environmental Literacy) ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ในประเทศเกาหลี รวมทัง้การศกึษา
อิทธิพลของตวัแปรต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการรู้สิ่งแวดล้อม โดยใช้เคร่ืองมือวดัการรู้สิ่งแวดล้อมท่ีสร้าง
ขึน้ส าห รับนักเรียนชาวเกาหลี  ท่ี เรียกว่า (Environmental Literacy Instrument for Korean 
Children หรือ ELIKC) ประกอบด้วยข้อค าถามท่ีวดัระดบัของการรู้สิ่งแวดล้อมในมิติด้านความรู้ 
เจตคติ พฤติกรรมและทกัษะจ านวน 69 ข้อ และข้อค าถามเก่ียวกบัตวัแปรภมูิหลงัจ านวน 13 ตวั
แปร เก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 969 คน จาก
ชมุชนเมืองใหญ่ ชมุชนเมืองขนาดกลาง และชมุชนในชนบท โดยให้ข้อมลูคนละ 80 นาที วิเคราะห์
ข้อมลูโดยสถิติพืน้ฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหวา่งตวัแปรเพื่อทดสอบอิทฺธิพลของตวั
แปรต่างๆท่ีส่งผลต่อการรู้สิ่งแวดล้อม ผลการวิจยัพบว่า เจตคติและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมี
ความสมัพนัธ์กันในระดบัสงูสดุ ขณะท่ีความรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมีความสมัพนัธ์ใน
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ระดับต ่าสุดนอกจากนีย้ังพบว่าตัวแปรด้านเพศ ภูมิหลังทางการศึกษาของผู้ ปกครองและ
แหลง่ข้อมลูสารสนเทศด้านสิง่แวดล้อม มีอิทธิพลตอ่ระดบัการรู้สิง่แวดล้อมในทกุมิติ 

พิรุณ ศิริศกัดิ์ (2554) ได้พฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานท่ีและเพื่อส่งเสริมสัมผัสด้านสถานท่ีและการรู้สิ่งแวดล้อมของ
นกัเรียน โดยทดลองจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบกบันักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 23 
คน เป็นเวลา13 สปัดาห์ เก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณโดยใช้แบบวดัสมัผสัด้านสถานท่ีและแบบ
วดัการรู้สิ่งแวดล้อมท่ีพฒันาขึน้เป็นแบบคู่ขนาน ผลปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้าน
สง่เสริมสมัผสัสถานท่ีกบัด้านการสง่เสริมการรู้สิ่งแวดล้อมหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

3. แนวคดิเก่ียวกับการสนทนากลุ่ม (Focus Group)   
การเลือกรูปแบบของการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัยท่ีมีลกัษณะเฉพาะในท่ีนี ้

คือ การสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อยหรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยก าหนดให้มีความ
สอดคล้องตอ่วตัถปุระสงค์ตามกรอบของงานวิจยั ซึง่ปรากฏนิยามของการด าเนินการดงันี ้

3.1 ความหมายของการสนทนากลุ่ม 
Morgan (1997) การสนทนากลุม่ คือ วิธีการขัน้พืน้ฐานในการอ้างอิงจากการปรากฏ

ขึน้ส าหรับหัวข้อของการสนทนาร่วมกัน ซึ่งวิธีการดงักล่าวได้เสนอแนวทางให้ผู้ วิจัยต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้คนและเรียนรู้สิง่ตา่งๆจากพวกเขาเหลา่นัน้ 

Mercer (2000) กลา่วว่าศกัยภาพของการสนทนากลุม่ คือ การกระตุ้นโดยก่อให้เกิด
ปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ เข้าร่วมการสนทนา ท าให้เกิดการน าความคิดเห็นท่ีแตกต่างออกมาแสดง
ภายในวงสนทนา ก่อให้เกิดการแบง่ปันความรู้จากความเก่ียวพนัท่ีเกิดขึน้ โดยอาศยัความร่วมมือ
และความพยายามอยา่งสร้างสรรค 

รัตนะ บวัสนธ์ (2551) กล่าวถึงความหมายของการสนทนากลุ่ม คือ การให้บุคคล
กลุ่มหนึ่งท่ีนักวิจัยคัดเลือกมา ซึ่งเรียกว่า ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญหรือผู้ รู้ อ้างถึงในอรุณี (2551) โดย
รัตนะ (2551) กล่าวต่อไปว่าการสนทนากลุ่มจะก าหนดให้กลุ่มบุคคลผู้ ให้ข้อมลูส าคญัได้ท าการ
สนทนาโต้ตอบกนั แสดงความรู้สกึนึกคิดซึง่กนัและกนัในประเด็นต่างๆท่ีนกัวิจยัเป็นผู้ก าหนดขึน้
ตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย การสนทนากลุ่มจัดเป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นการผสมผสาน
เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์รายบุคคล 
กล่าวคือ นักวิจัยสามารถสังเกตพฤติกรรม อากัปกิริยาของบุคคลภายในกลุ่มสนทนาได้ และ
ขณะเดียวกนันกัวิจยัก็อาจจะท าการซกัถามบคุคลใดบคุคลหนึง่ในประเดน็ท่ีสงสยัได้ 
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รัตนะ  บัวสนธ์ (2552) กล่าวถึงการสนทนากลุ่มไม่ใช่การสัมภาษณ์กลุ่ม แม้ว่า
ลกัษณะการด าเนินงานจะอาศยัการสมัภาษณ์พูดคุยระหว่างนักวิจัยกับกลุ่มบุคคลก็ตาม โดย
ปรากฏความแตกต่าง กล่าวคือ ประการท่ีหนึ่ง การสมัภาษณ์กลุ่มจะเป็นการซกัถามบุคคลต่างๆ 
ในกลุ่มตามประเด็นท่ีนักวิจัยก าหนด โดยมุ่งให้บุคคลโต้ตอบ มีปฏิสมัพันธ์กับนักวิจัยเป็นหลกั
โดยตรง การสัมภาษณ์กลุ่มจะอาศัยความคิดเห็นจากสมาชิกของกลุ่มให้ร่วมกันตอบและ
ตรวจสอบซึ่งกันและกันตามประเด็นค าถามของ ผู้สมัภาษณ์ ประการท่ีสองส าหรับการสนทนา
กลุ่ม กลุ่มบุคคลผู้ เข้าร่วมสนทนาจะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีนักวิจัยได้คดัเลือกก าหนดให้เข้าร่วม โดย
พิจารณาตามคณุสมบตัิต่างๆแล้ว ก าหนดให้บุคคลเหล่านีมี้ปฏิสมัพนัธ์กนัให้มากท่ีสดุ คือ มุ่งให้
บุคคลในกลุ่มได้มีการอภิปรายโต้แย้งกัน ประการท่ีสาม การสนทนากลุ่มจะใช้ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมลูไม่ยาวนานเหมือนการสมัภาษณ์กลุ่ม การสนทนากลุ่มจะใช้ช่วงเวลาท่ีสัน้กว่า โดยใช้
เฉพาะการเก็บข้อมลูตามประเด็นท่ีต้องการและเม่ือได้คาตอบแล้วก็จะยตุิการสนทนา นอกจากนี ้
การสนทนากลุ่มจะแตกต่างจากการประชุมสมัมนาอิงผู้ เช่ียวชาญ (Connoisseurship) หรือการ
ประชมุระดมสมอง เน่ืองจากไม่ใช่การแสวงหาคาตอบท่ีเป็นข้อสรุปหรือความคิดเห็นร่วมกนัท่ีมีต่อ
ประเด็นต่างๆ ท่ีลงตวัของบคุคลในกลุม่ ดงัเช่นวิธีการทัง้สองในข้างต้น แตก่ารสนทนากลุม่ ความ
คิดเห็นท่ีได้จากการสนทนาอาจปรากฏความหลากหลายขึน้อยู่กบัมมุมองและประสบการณ์ของ
แตล่ะบคุคล 

ชาย โพธิสิตา (2547) กล่าวถึงการสมัภาษณ์กลุ่ม คือ การมุ่งหาข้อเท็จจริงเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีนกัวิจยัต้องการ ซึง่อาจเป็นข้อมลูเชิงปริมาณหรือเชิงคณุภาพ เช่น การสมัภาษณ์กลุ่มผู้น า
ชุมชนพร้อมๆกันหลายคน ทัง้นีเ้พื่อรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับชุมชนนัน้ๆในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
ประชากร เศรษฐกิจ การศกึษาและสขุอนามยัของคนในชมุชนโดยรวม เป็นต้น โดยการสัมภาษณ์
กลุ่มเช่นนัน้ ผู้สมัภาษณ์มกัใช้แบบสอบถามท่ีมีค าถามทัง้ปลายเปิดและปลายปิด แต่การสนทนา
กลุ่มเป็นการอภิปรายมากกว่าจะเป็นการสมัภาษณ์ ขณะเดียวกันการสนทนากลุ่มจะไม่ใช่การ
ระดมสมองจากกลุม่ผู้ รู้ โดยความตา่งระหวา่งการระดมสมองนัน้มุง่หาข้อสรุปท่ีลงตวัเก่ียวกบัเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่ง แต่การสนทนากลุ่มจะมุ่งหาความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ ร่วมสนทนาเป็น
ส าคญั ซึง่อาจแตกตา่งหลากหลาย และไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องลงรอยกนัเสมอไป 

อาภา ยงัประดษิฐ์ (2552) กลา่วว่าการสนทนากลุม่เป็นวิธีการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ 
ประกอบด้วย ข้อมูลพืน้ฐาน วิถีชีวิต ทัศนคติ ความเช่ือ ความต้องการ ความคาดหวังและ
พฤติกรรม ใช้ส าหรับการเก็บข้อมูลทั่วไป ก่อน -หลังเพื่อน าไปสร้างแบบสอบถาม หรือใช้เม่ือ
ต้องการค าอธิบายหรือรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม ใช้เพื่อหาค าตอบในประเด็นท่ีน่าสนใจ เป็นต้น 
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โดยข้อดีของการสนทนากลุ่ม คือ การได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา มีการตรวจสอบ
ข้อมูลร่วมกัน สามารถเห็นปฏิกริยาและสัมพันธภาพภายในกลุ่ม ทัง้นีผู้้ วิจัยมีโอกาสสร้าง
สมัพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกผู้ เข้าร่วมสนทนา อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดของการสนทนากลุ่ม คือ ไม่
เหมาะสมกบัประเด็นท่ีอ่อนไหว เป็นความลบั เป็นเร่ืองส่วนตวัหรือเป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นท่ียอมรับใน
สงัคม ทัง้นีย้งัพบว่ามีข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลา กล่าวคือ การด าเนินการครัง้ละไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
และจ านวนประเด็นท่ีก าหนดไม่ควรเกิน 5 ประเด็น หรือ 10 ข้อค าถาม อาภา (2552) กล่าวต่อไป
อีกว่า ส าหรับการสนทนากลุ่ม สมาชิกในกลุ่มไม่ควรเกิน 12 คน ลกัษณะของสมาชิกเป็นผู้ ท่ีมี
ข้อมลู มีประสบการณ์ในเร่ืองนัน้ๆเป็นอยา่งดี โดยในกลุม่ควรมีลกัษณะของบคุลากรท่ีเป็นกลุม่คน
ลักษณะเดียวกัน ทัง้นีจ้ริยธรรมการวิจัย ผู้ วิจัยจะต้องมีมาตรการรักษาความลับ เช่น ปรากฏ
เฉพาะแต่การบนัทึกเสียง และการเผยถึงข้อมูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจาเป็นและได้รับอนุญาตเท่านัน้ 
รวมทัง้การลงนามในหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั อีกทัง้ผู้ วิจยัจ าเป็นต้องปฏิบตัิ
ตามค ามัน่สญัญาอย่างเคร่งครัด 

กล่าวโดยสรุปคือ การสนทนากลุ่ม  หมายถึง วิ ธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ประกอบด้วย ข้อมูลพืน้ฐาน วิถีชีวิต ทัศนคติ ความเช่ือ ความต้องการ ความคาดหวัง และ
พฤติกรรม ใช้ส าหรับการเก็บข้อมูลทั่วไป ก่อน -หลัง เพื่อน าไปสร้างแบบสอบถาม เป็นการ
ผสมผสานเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์
รายบุคคล โดยกลุ่มบุคคลผู้ เข้าร่วมสนทนาจะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีนกัวิจยัได้คดัเลือกก าหนดให้เข้า
ร่วม โดยพิจารณาตามคณุสมบตัิตา่งๆแล้วก าหนดให้บคุคลเหลา่นีมี้ปฏิสมัพนัธ์กนัให้มากท่ีสดุ 

3.2 ลักษณะของการสนทนากลุ่ม 
Massey (2010) อ้างถึงใน Krueger (1994) กล่าวว่าขณะท่ีนักวิจัยในฐานะของผู้

ประเมินได้มีการปฏิบัติงานในขอบเขตท่ีเพิ่มมากขึน้ทัง้งานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยท่ามกลางงานวิจยัเชิงคณุภาพท่ีมีนัน้ ได้ปรากฏวิธีการการสนทนาอภิปรายกลุม่ย่อย
หรือการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นวิธีการวางแผนการอภิปรายอย่างให้ความใส่ ใจโดยออกแบบให้
สามารถรับทราบถึงข้อมลูในประเด็นท่ีให้ความสนใจ ปรากฏจากสิ่งแวดล้อมท่ีถกูก าหนดขึน้ โดย
ไม่มีการขู่เข็ญและเป็นการอนุญาตให้ข้อมูลอย่างเต็มใจ กล่าวได้ว่าการสนทนากลุ่มเป็นการ
รวมกนัขององค์ประกอบระหว่างการสมัภาษณ์และการสงัเกตจากการเป็นผู้ ท่ีมีส่วนร่วม รวมทัง้
การสร้างโอกาสให้มีการค้นหาท่ีเก่ียวข้องต่อกระบวนการคิดของบุคคลผู้ มีส่วนร่วมเหล่านัน้ โดย
พิจารณาร่วมกบัการตอบสนองทางอารมณ์ ขณะท่ีการพิจารณาสงัเกตการณ์ดงักล่าวจะปรากฏ
ความเป็นพลวัตรของกลุ่มเป็นพืน้ฐาน ทัง้นีย้ังได้กล่าวเสริมต่อไปว่าการด าเนินการทบทวน
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หลักการปฏิบัติของการสนทนากลุ่ม จะเน้นถึงการวิเคราะห์สาระหลกัโดยผ่านข้อมูลท่ีปรากฏ
ความลึกซึง้ ประกอบด้วย 3 ระดบั คือ (1) ความแจ่มแจ้งในความหมาย (Articulated) (2) ความ
บ่งชีท่ี้สืบเน่ือง (Attributional) และ (3) สิ่งท่ีปรากฏออกมา (Emergent) โดยทัง้สามระดับต่าง
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและผลการด าเนินการจากการประเมินท่ีได้รับภายใต้กรอบของวิธีการใน
ลกัษณะของกลุม่ ซึง่เป็นมาตรฐานเชิงคณุภาพของการวิเคราะห์ 

Massey (2010) กล่าวต่อไปว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลูจากการสนทนากลุ่ม ส่วนใหญ่
จะใช้แนวทางของการสอบถามหรือการชีน้ าให้เกิดการอภิปราย โดยท่ีการชีน้ าจะด าเนินการโดย
ก าหนดการคดัเลือกหรือจดักลุ่มค าถามหรือตัง้ประเด็นในการอภิปราย โดยจะออกแบบให้มีการ
สนทนาโดยการซกัไซ้หรือกระตุ้นการอภิปรายร่วมกันระหว่างกลุ่มสมาชิก ท าให้เกิดการแสดง
ความคดิเห็นอยา่งกว้างขวางในสาระส าคญัท่ีก าหนด 

Morgan (1997) กล่าวถึงการวิจัยแบบประเมินผล (Evaluation Research) วิธีการ
สนทนากลุ่ม ถือเป็นอีกวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อได้รับทราบข้อมูลท่ีมีแนวทางท่ีหลากหลาย
ส าหรับการประเมินโดยวิธีการสนทนากลุ่ม อาจใช้การตอบค าถามในรูปแบบเดียวกนักบัประเด็น
ค าถามท่ีเปรียบกบัการสมัภาษณ์เชิงลกึ แตป่รากฏความเป็นบริบทในเชิงสงัคม 

Massey (2010) กล่าวว่าขณะเดียวกันวิธีการสนทนากลุ่มถึงแม้จะถูกใช้อย่าง
กว้างขวาง แต่มกัจะถูกวิจารณ์ว่าวิธีการดงักล่าว ขาดรายละเอียดเก่ียวกับเทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมลูและการแปลความหมาย Massey (2010) อ้างถึงใน Morgan (1997) ท่ีได้ท าการศกึษาก่อน
หน้านัน้ กลา่วแนะน าวา่ถึงแม้การวิเคราะห์ในวิธีการสนทนากลุม่จะไม่ได้กลา่วถึงรายละเอียดมาก
นัก เน่ืองจากมีความเข้าใจอยู่แล้วโดยนัยท่ีสามารถจัดท าการวิเคราะห์ได้หลากหลายรูปแบบ 
ขึน้อยู่กับวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยรูปแบบของการสนทนากลุ่ม  วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และการวิเคราะห์ โดยปรากฏความแตกต่างบนพืน้ฐาน
วตัถปุระสงค์สาหรับการแสดงความคดิเห็นของกลุม่และความต้องการเฉพาะของงานวิจยั 

Arrazy และคณะ (2011) กล่าวเก่ียวกับพฤติกรรมความร่วมมือในกลุ่มสนทนา
ดงักล่าว การสะสมเพิ่มพนูท่ีมากขึน้จากการส ารวจค้นหาจากการพดูคยุ ผู้ เข้าร่วมสนทนาจะเผย
ให้เห็นถึงมมุมองของแต่ละบคุคลและการเผชิญความขดัแย้งท่ีอาจมีขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดคณุภาพของ
ผลลพัธ์จากการสนทนากลุม่ 

Massey (2010) กล่าวต่ออีกว่าการอรรถาธิบายของแต่ละระดับของข้อมูล ท าให้
ผู้วิจยัได้มีโอกาสสร้างความกระจ่างมากยิ่งขึน้ในสิ่งท่ีต้องการค้นหาจากการวิจยั วิธีการสนทนา
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กลุ่มท าให้ผู้อ่านผลงานวิจยัได้เข้าใจมากยิ่งขึน้เก่ียวกบัข้อสรุปท่ีได้ รวมทัง้ประจกัษ์พยานท่ีได้รับ
จากการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่ว 

กล่าวโดยสรุปคือ รูปแบบของการสนทนากลุ่มโดยส่วนใหญ่จะใช้แนวทางของการ
สอบถามหรือการชีน้ าให้เกิดการอภิปราย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์และการวิเคราะห์บนพืน้ฐานวตัถปุระสงค์ส าหรับการแสดงความคิดเห็นของกลุม่และ
ความต้องการเฉพาะของงานวิจยั กล่าวได้ว่าการสนทนากลุ่มเป็นการรวมกันขององค์ประกอบ
ระหว่างการสมัภาษณ์และการสงัเกตจากการเป็นผู้ ท่ีมีส่วนร่วม รวมทัง้การสร้างโอกาสให้มีการ
ค้นหาท่ีเก่ียวข้องตอ่กระบวนการคิดของบคุคล 

3.3 วัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม 
Munday (2006) กล่าวว่าแท้ท่ีจริงแล้วการสนทนากลุม่ได้รับการพฒันาเบือ้งต้นเพื่อ

วตัถุประสงค์ในวิธีการวิจัยเชิงวิชาการ ตัง้แต่ปี ค.ศ.1950 โดยปรากฏความหมายท่ีเหมือนกัน
ส าหรับการวิจัยทางการตลาด อย่างไรก็ตามการวิจัยโดยวิธีสนทนากลุ่มได้รับความนิยมในหมู่
นกัวิชาการและนกัวิจยัโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพและด้านสงัคมศาสตร์ โดยนกัวิจยัได้
พฒันาวิธีการและควบคมุให้เหมาะสมกบังานวิจยัเฉพาะของตน 

Massey (2010) อ้างถึงใน Krueger (1994) รวมทัง้ผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกล่าวว่า การสนทนากลุ่ม ถือได้ว่ามีส่วนช่วยต่อการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับความ
คิดเห็นของบุคลากรผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากประสบการณ์เฉพาะด้านหรือเร่ืองราว
ต่างๆ กล่าวได้ว่า การสนทนากลุ่มเป็นการเติมเต็มช่องว่างของความหมายท่ีตกหล่น ช่วยสร้าง
ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นค าถามโดยเฉพาะค าว่า “ท าไม” ท่ีปรากฏอยู่เบือ้งหลงัทศันคติ
และพฤติกรรมเหล่านัน้ กล่าวได้ว่า การสนทนากลุ่มจะช่วยผลกัดันท าให้ผู้ เข้าร่วมสนทนาเกิด
กระบวนการสร้างความเข้าใจร่วมกนั โดยเฉพาะประเดน็ท่ีเก่ียวข้องจากการอภิปรายนัน้ 

Massey (2010) จากผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง แท้ท่ีจริงแล้วจดุประสงค์ของการ
สนทนากลุ่ม คือ การเรียนรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึน้เก่ียวกบัทศันคติและข้อคิดเห็น ถึงแม้ว่าหลกัเกณฑ์
ข้อก าหนดจะปรากฏความส าคญัมากกว่า คือ ความสามารถในการเรียนรู้เก่ียวกบัมาตรการทาง
สังคม สิ่งท่ีคาดการณ์และความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งปรากฏให้เห็นส าหรับการ
วิเคราะห์เชิงลกึจากการสนทนาแลกเปลี่ยนกนั แต่การสนทนากลุ่มกลบัมีลักษณะเฉพาะ คือ การ
ก าหนดให้มีการเก็บข้อมลูทัง้ในลกัษณะสว่นตวัและในฐานะสว่นหนึง่ของกลุม่ โดยได้รับประโยชน์
จากกลุ่มในฐานะหน่วยพืน้ฐานส าหรับการวิเคราะห์ สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง ซึง่ได้กล่าวในแนวทางเดียวกนัว่าข้อมลูท่ีปรากฏจากกลุ่มสนทนาทัง้จากองค์ประกอบท่ี
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เป็นสว่นตวัและท่ีปรากฏในลกัษณะเฉพาะโดยปฏิสมัพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุม่จะก่อให้เกิดบาง
สิง่บางอยา่งที่ไม่ได้ลดทอนความเป็นสว่นตวัของสมาชิกหรือแม้กระทัง่ความคิดเห็นของกลุม่ก็ตาม 

กล่าวโดยสรุป คือ การสนทนากลุ่ม มีวตัถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับ
ทัศนคติและข้อคิดเห็น และเป็นการเติมเต็มช่องว่างของความหมายท่ีตกหล่น ช่วยสร้างความ
เข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นค าถาม โดยไม่ได้ลดทอนความเป็นส่วนตัวของสมาชิกและความ
คิดเห็นของกลุม่ 

3.4 แนวทางการด าเนินการสนทนากลุ่ม 
Eliot & Associates (2005) กล่าวเก่ียวกับแนวทางในการด าเนินการสนทนากลุ่ม 

โดยให้ค าจ ากดัความว่า การสนทนากลุ่มหรือการสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย จดัเป็นการรวบรวม
กลุ่มบุคคลเล็กๆ ประกอบด้วย จ านวนคน 6-10 คน โดยจดัให้มีการเปิดกว้างส าหรับการถกหรือ
อภิปรายใดๆท่ีด าเนินการโดยผู้ ด าเนินการสนทนากลุ่มท่ีมีความช านาญ (Skilled Moderator) 
กลุ่มสนทนาจะต้องมีจ านวนสมาชิกมากเพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดการสนทนาหรือการอภิปราย
ร่วมกันอย่างเข้มข้น แต่ไม่ควรก าหนดกลุ่มสนทนาให้มีขนาดใหญ่มากเกินไป เพราะอาจท าให้
ผู้ เข้าร่วมสนทนาบางคนไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น  

Eliot & Associates (2005) กล่าวว่าการจัดการสนทนากลุ่มแสดงให้เห็นถึงความ
สมบูรณ์ของข้อมลูท่ีได้รับทัง้ในแง่ของรายละเอียดและความลกึซึง้ เพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกบั
ข้อมูลนัน้ๆการด าเนินการสนทนากลุ่มจ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อกระบวนการคิด
เก่ียวกบัค าตอบท่ีผู้วิจยัต้องการได้รับจากผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจยัจะถอดความจากค าพดู
และความหมายจากค าตอบท่ีรวบรวมได้ ถึงแม้ว่าการวิจัยเชิงส ารวจจะสามารถรวบรวมข้อมูล
ทศันคติของผู้คนรวมถึงคณุลกัษณ์ท่ีต้องการได้ แตก่ารสนทนากลุม่จะท าให้สามารถเข้าใจสิง่ตา่งๆ
ในระดับท่ีลึกซึง้กว่า ซึ่งการสนทนากลุ่มท่ีด าเนินการได้อย่างดี ต้องสร้างบรรยากาศของการ
สนทนาหรือการพดูคยุให้เป็นธรรมชาติและรู้สกึผ่อนคลาย โดยเฉพาะการพดูคยุร่วมกนัในกลุ่มท่ี
ผู้วิจยัก าหนด ซึง่สว่นใหญ่ภายในกลุม่สนทนาจะไมรู้่จกักนัมาก่อน  

Eliot & Associates (2005) กล่าวเสริมต่อไปว่าการสนทนากลุ่ม  บางครั ้งเม่ือ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะก่อให้เกิดการพูดคยุท่ีท าให้ทราบถึงโครงสร้างเบือ้งลึก
บางประการท่ีจะเผยออกมาในระหวา่งการสนทนา อย่างไรก็ตามการสนทนากลุม่จ าเป็นต้องได้รับ
การวางแผนท่ีดี โดยเฉพาะการวางแผนการเชิญผู้ เข้าร่วมสนทนา เพื่อก่อให้เกิดการสนทนาท่ีร่วม
แบง่ปันความคิดเห็นอยา่งไมเ่ป็นทางการเก่ียวกบัหวัข้อหรือประเด็นท่ีก าหนด 
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Massey (2010) กล่าวสรุปเก่ียวกับแบบจ าลองท่ีน าเสนอส าหรับการวิเคราะห์และ
การตีความจากการสนทนากลุม่เพื่อการวิจยัเชิงประเมินผล การสนทนากลุม่ได้น าเสนอโอกาสของ
การได้รับความคิดเห็นจากสมาชิกของกลุ่มผู้ เข้าร่วมสนทนาในระดบัลึกซึง้อย่างมีนยัส าคญั โดย
เกิดขึน้จากประสบการณ์ การสงัเกต รวมทัง้ความคิดเห็นท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการสนทนาร่วมกัน 
โดยประการส าคญั คือ ผู้ เข้าร่วมสนทนาได้เช่ือมโยงทศันคติ ความเช่ือ หรือความคิดเห็น จากการ
สงัเกตร่วมกนัหรือใช้ประสบการณ์ท่ีมีอยู่เป็นองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการถกหรืออภิปรายภายใน
กลุ่ม โดยสิ่งท่ีได้รับจากการสนทนากลุ่ม คือ ข้อสรุปเก่ียวกับทัศนคติ ความเช่ือ และ/หรือความ
คิดเห็นของผู้ เข้าร่วมวงสนทนากลุ่ม ซึ่งจะปรากฏให้เห็นถึงบริบทท่ีกว้างขวางขึน้ โดยเฉพาะจาก
ข้อความหรือประโยคท่ีปรากฏจากการสนทนา ท าให้เกิดความเข้าใจท่ีลึกซึง้เก่ียวกับหัวข้อหรือ
ประเด็นท่ีก าหนด 

Grudens-Schuck และคณะ (2004) กล่าวว่าวิธีการของการสนทนากลุ่ม เป็นหนึ่ง
ในชดุเคร่ืองมือท่ีมีอยู่หลากหลายส าหรับการท าวิจยั ซึ่งก่อให้เกิดความสมเหตสุมผลในการได้มา
ซึง่ข้อมลูส าคญั เพื่อน าไปพฒันาโปรแกรมการวิจยัด้านชมุชน สงัคมหรือองค์กรตอ่ๆไป Grudens-
Schuck และคณะ (2004) กลา่วตอ่ไปเก่ียวกบัวิธีการสนทนากลุม่ ถือเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือส าหรับ
งานวิจยัท่ีถกูพฒันาขึน้ภายหลงัจากการนาวิธีการทางสถิติมาใช้ และถึงแม้วิธีการทางสถิติจะถกู
น ามาใช้อยา่งกว้างขวาง เน่ืองจากปรากฏขึน้มาก่อนวิธีการสนทนากลุม่ แตท่ัง้สองวิธีก็มีลกัษณะร่วม
กัน คือ พันธะสญัญาในการเก็บข้อมูลอย่างรัดกุม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีมีคุณภาพสูง โดยมีการ
รายงานอย่างตรงไปตรงมา แต่วิธีการสนทนากลุ่มนัน้จะแตกต่างออกไป ซึ่งขึน้กับหวัข้อการวิจยัท่ี
ได้รับอนมุตัิจากมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยการสนทนากลุ่มจะแตกต่างจากวิธีการ
ส ารวจเชิงปริมาณในแง่วตัถปุระสงค์ กระบวนการ และผลลพัธ์  

กลา่วโดยสรุป คือแนวทางการด าเนินการสนทนากลุม่ขึน้อยู่กบัหวัข้อการวิจยัท่ีได้รับ
อนุมตัิ และต้องสร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อกระบวนการคิดเก่ียวกับค าตอบท่ีผู้ วิจยัต้องการได้รับ
จากผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม โดยประการส าคญั คือ ผู้ เข้าร่วมสนทนาได้เช่ือมโยงทศันคติ ความเช่ือ 
หรือความคิดเห็น จากการสงัเกตร่วมกนัหรือใช้ประสบการณ์ท่ีมีอยู่เป็นองค์ประกอบท่ีท าให้เกิด
การถกหรืออภิปรายภายในกลุม่ 
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3.5 การออกแบบและด าเนินการสนทนากลุ่ม 
Krueger (2002) กล่าวว่าการออกแบบและด าเนินการสนทนากลุ่ม มีคุณลกัษณะ

ส าคญั ดงันี ้
1. กลุ่มผู้ เข้าร่วมสนทนา ผู้ วิจยัจะต้องคดัเลือกอย่างรอบคอบจ านวน 5-10 คน

ต่อกลุ่ม แต่ท่ีเหมาะสม คือ จ านวน 6-8 คนต่อกลุ่ม โดยต้องมีลักษณะท่ีเป็นองค์ประกอบท่ี
เหมือนกนั เป็นกลุม่คนประเภทท่ีคล้ายคลงึกนั จะต้องจดัซ า้ในการสนทนากลุม่ 

2. บรรยากาศในการสนทนากลุ่มมีความสบาย ผ่อนคลาย ก าหนดท่ีนั่งเป็น
วงกลม การจดัให้มีการบนัทกึเสียง 

3. ผู้ ด าเนินการสนทนากลุ่มมีความช านาญในการด าเนินการ โดยก าหนด
ประเด็นค าถามลว่งหน้า เอือ้อานวยให้เกิดสภาพแวดล้อมในขณะสนทนาท่ีเปิดใจตามสมควร 

4. ก าหนดให้มีการวิเคราะห์เชิงระบบ กระบวนการท่ีสามารถพิสจูน์ได้และการ
รายงานอยา่งเหมาะสม 

Krueger (2002) กล่าวถึงความช านาญของผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม ปรากฏตาม
หวัข้อดงันี ้

1. ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มมีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสม โดยมีความรู้ในหัวข้อหรือ
ประเด็นค าถาม 

2. มีผู้ ช่วยผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Assistant Moderator) ท่ีรับผิดชอบ เร่ือง
การจดบนัทกึและ/หรือการบนัทกึเสียง 

3. ผู้ด าเนินการสนทนากลุม่ มีการเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อมตอ่การด าเนินการ 
4. สร้างบรรยากาศและอานวยการให้การสนทนากลุม่เกิดความกระชบัราบร่ืน 
5. ใช้ประโยคการสนทนาและจงัหวะของการด าเนินการอย่างเหมาะสม 
6. ควบคมุการโต้ตอบและหมัน่คอยสงัเกตอากปักิริยาของผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ 
7. กลา่วสรุปปิดท้ายอยา่งเหมาะสม เช่น การกลา่วสรุปผลและยืนยนัผลลพัธ์ท่ีได้ 

การทบทวนวตัถปุระสงค์ และสอบทานเก่ียวกบัสิ่งตา่งๆท่ียงัอาจขาดความสมบรูณ์ การกลา่วเสริม
เพิ่มเตมิประเด็น (หากมี) รวมทัง้การกลา่วขอบคณุและปิดท้ายการสนทนากลุม่ 

ส าหรับประเด็นของข้อค าถามสาหรับการสนทนากลุ่มท่ีส่งผลท าให้ได้รับข้อมลูท่ีมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ Krueger (2002) ได้กลา่วอธิบาย ซึง่ประกอบด้วย 
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1. การใช้ค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) เช่น  “ท่านคิดเห็น
อย่างไรเก่ียวกับการด าเนินการดงักล่าว” หรือ “อะไรท่ีท่านคิดแล้วเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุดต่อการ
ด าเนินการในรายการท่ีนาเสนอ” เป็นต้น 

2. หลีกเลี่ยงการใช้ค าถามท่ีให้เลือกเพียงค าตอบท่ีถูกหรือผิด (Dichotomous 
Questions) 

3. ใช้การตัง้คาถามว่า “ท าไม” ให้น้อยครัง้ จะปรากฏความเหมาะสมมากกว่า 
เน่ืองจากคุณลกัษณะหรือรูปแบบเฉพาะของหัวข้อหรือประเด็นค าถาม ต่างมีอิทธิพลโดยตรงท่ี
พร้อมจะโต้ตอบอย่างทนัที ซึง่อาจท าให้การด าเนินการสนทนากลุ่มปรากฏความคลาดเคลื่อนใน
สาระส าคญัได้ 

4. ใช้ประเด็นค าถามท่ีก่อให้เกิดการหวนคิดพิจารณา 
5. พยายามใช้รูปแบบของหวัข้อค าถามท่ีหลากหลาย ใน 5 รูปแบบของคาถาม 

ประกอบด้วย ค าถามเปิดประเด็น ค าถามนาเข้าสู่ประเด็น ค าถามท่ีส่งผ่านประเด็น ค าถาม
ประเด็นหลกั และค าถามปิดท้าย 

6. การใช้ค าถามท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม อาทิเช่น 
ภาพสะท้อน การยกตวัอยา่ง หวัข้อหรือตวัเลือก การใช้มาตราสว่น รูปภาพ เป็นต้น 

7. การให้ความใส่ใจต่อการตัง้ประเด็นค าถามโดยเรียงล าดบัจากเร่ืองท่ีปรากฏ
ทัว่ไปสูห่วัเร่ืองเฉพาะ 

8. การให้ความระมัดระวงักับค าถามท่ีเกิดขึน้โดยบังเอิญระหว่างการสนทนา 
โดยควรเก็บไว้ส าหรับช่วงท้ายของการตัง้ประเดน็ค าถาม 

9. ค าถามส่วนท้ายท่ีปรากฏขึน้ เป็นค าถามท่ีต้องพิจารณา ซึ่งสะท้อนต่อการ
อภิปรายท่ีก าหนดขึน้ น าเสนอผ่านมุมมองหรือความคิดเห็นสาหรับประเด็นการสนทนา ซึ่งเป็น
สว่นส าคญัสาหรับนกัวิจยั 

10. ค าถามเพื่อการสรุปภายหลัง ค าถามท่ีควรใช้ คือ “ส่วนท่ีกล่าวสรุปนัน้
เพียงพอหรือไม่” โดยปรากฏต่อเน่ืองปิดท้าย คือ ค าถามสดุท้าย ผู้ด าเนินการสนทนากลุม่ จะต้อง
พิจารณาทบทวนวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้และถามผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มว่า “มีสิ่งอ่ืนใดท่ียัง
ไม่ได้กลา่วอีก หรือไม่” 
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Krueger (2002) สรุปถึงกระบวนการวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ ส าหรับวิธีการสนทนา
กลุม่ ประกอบด้วย 

1. การเร่ิมต้นขณะท่ียงัอยูใ่นกลุม่ 
-  รับฟังความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ท่ีปรากฏความไม่สม ่าเสมอ

ของข้อคิดเห็นและตรวจสอบเพื่อท าความเข้าใจ 
-  รับฟังความคิดเห็นท่ีคลมุเครือ หรือท่ีก ากวมและตรวจสอบเพื่อท าความ

เข้าใจ 
-  พิจารณาถามผู้ เข้าร่วมสนทนาแต่ละท่านเก่ียวกบัความคล้อยตามของข้อ

ค าถามสดุท้าย 
-  น าเสนอบทสรุปของประเดน็ค าถามหลกัและค้นหาการยืนยนัในค าตอบ 

2.  การด าเนินการอยา่งทนัทีทนัใด ภายหลงัการด าเนินการสนทนากลุม่ 
-  วาดแผนผงัหรือไดอะแกรมของการจดัเตรียมท่ีนัง่ของผู้ เข้าร่วมสนทนา 
-  ตรวจสอบความสมบรูณ์ของสว่นการบนัทกึเสียงจากการสนทนา 
-  จดัการในสว่นของผู้ด าเนินการสนทนากลุม่และผู้ช่วย ส าหรับการรับข้อมลู

จากภารกิจท่ีเพิ่งเสร็จสิน้ โดยเฉพาะสว่นของประเด็นค าถามและค าตอบท่ีปรากฏ 
-   จดบันทึกสาระส าคัญ ส่วนท่ีปรากฏเพิ่มขึน้ การแปลความหรือตีความ

และแนวคิดท่ีปรากฏ 
-  เปรียบเทียบความแตกตา่งของการด าเนินการสนทนากลุม่แตล่ะกลุม่ 
-  ติดฉลาก จดัเก็บเข้าแฟม้งาน เทปบนัทกึเสียงและอ่ืนๆ 

3.  การด าเนินการโดยเร็วท่ีสดุ ภายหลงัจากการสนทนากลุ่ม ภายในชัว่โมงของ
การวิเคราะห์แตล่ะกลุม่สนทนา 

-  ส ารองข้อมูลเทปท่ีบนัทึก การถอดความจากส่วนของการบนัทึก อาจท า
การบนัทกึลงในคอมพิวเตอร์ 

-  ผู้ วิเคราะห์จะต้องฟังเทปท่ีบนัทึกได้ ทบทวนเนือ้ความส าคญัท่ีจดบนัทึก
จากการสนทนาและอ่านการถอดความท่ีได้ประกอบกนั 

-  เตรียมรายงานผลการด าเนินงานส าหรับแต่ละกลุ่มสนทนาในรูปแบบ
ค าถามตอ่ค าถาม และขยายข้อความอ้างอิงท่ีปรากฏจากการสนทนา 

-  แบง่ปันสว่นของรายงานท่ีปรากฏเพื่อตรวจสอบร่วมกบันกัวิจยัรายอ่ืนท่ีอยู่
ในท่ีประชมุของการสนทนากลุม่ 
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4.  การด าเนินการต่อมา ภายในก าหนดเวลาเพื่อท าการวิเคราะห์การสนทนา

กลุม่ท่ีมี ตามลาดบั 
-  เปรียบเทียบ พิจารณาความแตกตา่งจากผลลพัธ์ท่ีปรากฏจากการสนทนา

แตล่ะ กลุม่ยอ่ย โดยจ าแนกตามประเภทของกลุม่บคุคลท่ีเข้าร่วมสนทนา 
-  พิจารณาการปรากฏขึน้ของสาระส าคญัจากข้อค าถามและภาพรวมจาก

การสนทนา 
-  แบง่แยกประเภทโดยข้อความหรือแผนภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
-  บรรยายถึงสิง่ท่ีค้นพบและอ้างถึงข้อความท่ีปรากฏ 

5.  สดุท้าย คือ การจดัเตรียมรายงาน 
-  ใช้การเรียบเรียงเชิงบรรยายเทียบกบัรูปแบบของการเรียงล าดบัตามหวัข้อ 
-  ใช้การอ้างอิงไม่มาก โดยเฉพาะสว่นของการอธิบายแบบยกตวัอยา่ง 
-  การจดัล าดบั โดยข้อค าถามตอ่ค าถาม หรือโดยสาระส าคญัท่ีปรากฏ 
-  การแบง่ปันรายงานเพื่อตรวจสอบร่วมกบันกัวิจยัรายอ่ืน 
-  การปรับปรุงและสรุปรายงานผลการด าเนินการสนทนากลุม่ 

Eliot & Associates (2005) กล่าวเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีปรากฏจากการ
ด าเนินการจัดการสนทนากลุ่ม พบว่าการแสดงความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมสนทนาถือเป็น
สาระส าคัญหลัก แต่ทัง้นีจ้ะต้องจ ากัดความเฉพาะส่วนของข้อมูลท่ีส าคัญ โดยใช้ระบบและ
กระบวนการท่ีสามารถพิสจูน์ยืนยนัได้ โดยเร่ิมจากการด าเนินการถอดความจากเทปบนัทึกเสียง
ของกลุม่สนทนา การแทรกเข้าของข้อความบนัทึกท่ีมีอยู่ร่วมด้วย จากนัน้ท าการถอดความโดยน า
ข้อความท่ีไม่ปรากฏสาระส าคญัออกไป ขณะเดียวกนัจะระบตุวับคุคลจากบทสนทนาท่ีปรากฏโดย
ระบุข้อคิดเห็น ข้อความใดๆแยกส่วน และชีใ้ห้เห็นเก่ียวกับข้อคิดเห็นใหม่ๆ หรือแนวคิดใดๆท่ี
ปรากฏจากการสนทนา ท าเคร่ืองหมายแต่ละแถวจากบุคคลท่ีเข้าร่วมสนทนา ระบุหมายเลขกลุ่ม 
ตวัอย่างเช่น ข้อคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมสนทนาคนท่ี 6 กลุ่มท่ี 2 สามารถก าหนดเป็น หมายเลข 2.6 
โดยสามารถป้อนเข้าฐานข้อมูลในโปรแกรม Excel Database Eliot & Associates (2005) 
กลา่วถึงการปอ้นข้อมลูการสนทนากลุม่ลงในฐานข้อมลูโปรแกรม Excel ดงันี ้

1. ใช้การแบ่งและป้อนข้อมลูลงในโปรแกรม Excel แต่ละหน้าตารางหรือสเปรด
ชีต (Spreadsheet) ส าหรับแตล่ะกลุม่ 

2. ใช้หนึง่ข้อค าถามตอ่หนึง่หน้ากระดาษในตาราง Excel หรือชีต 
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3. การท าเคร่ืองหมาย 3 สดมภ์ (Columns) แต่ละหน้ากระดาษในตาราง Excel 

หรือชีต โดยสดมภ์แรก จะเป็นการแสดงถึงรหสัท่ีระบุ เช่น การจ าแนกหรือแบ่งกลุ่มตามรหสัของ
บุคคลท่ีเข้าร่วมสนทนา (Coding Categories) สดมภ์ท่ีสอง แทนการแสดงตนของผู้ เข้าร่วม
สนทนา (Participant ID#) สดมภ์ท่ีสามแสดงการโต้ตอบ (Response) พิจาณาตามภาพท่ี 1 

4. การป้อนข้อความแยกส่วนท่ีโต้ตอบจากบุคคลผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม รวมทัง้
มมุมอง แง่คิดหรือความคิดเห็นในแต่ละบรรทดัท่ีแยกส่วนเหล่านัน้ โดยระบุถึงการแสดงตน และ
การใสร่หสัของสดมภ์เพื่อท าการวิเคราะห์ตอ่ไป 

นอกจากนี ้Eliot & Associates (2005) ได้กลา่วถึงการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู
ท่ีปรากฏจากการสนทนากลุม่ร่วมด้วย โดยการวิเคราะห์จะปรากฏล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

1. การรวบรวมประเด็นส าคญัหรือแก่นสาระส าคญัของข้อความท่ีปรากฏจาก
หวัข้อค าถาม รวมทัง้ค าตอบจากผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม โดยพิจารณาในประเด็นท่ีเก่ียวข้องและ
ปรากฏมากท่ีสดุ 

2. หากมีความเห็นพ้องกนัจะต้องรวบรวมข้อมลูให้เป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสม
ท่ีสดุ โดยก าหนดหมายเลขหรือตวัอกัษร ส าหรับแตล่ะหมวดหมูท่ี่ด าเนินการจดัแบง่ดงักลา่ว 

3. เม่ือก าหนดหมายเลขหรือตวัอกัษรของแต่ละหมวดหมู่แล้ว ให้กรอกข้อมลูแต่
ละสว่น โดยเรียงกนัในหน้ากระดาษของตาราง Excel ท่ีปรากฏ 

4. ใช้ฟังก์ชัน่การจดัเรียงหรือจดัแบง่หมวดหมูข่องโปรแกรม Excel (Excel “Sort” 
Function) เพื่อท าการจดักลุม่ข้อมลูท่ีได้ท าการกรอกไว้ 

5. ข้อมลูท่ีกรอกเข้าไป อาจปรากฏความไม่สอดคล้อง ส าหรับหมวดหมูท่ี่ก าหนด 
ผู้วิจยัอาจพิจารณาด าเนินการจดัหมวดหมูใ่หมห่รือเพิ่มเข้าไปในหมวดอ่ืน โดยอาจพบวา่หมวดหมู่
ท่ีมีอยูเ่ดิมนัน้ อาจไมเ่หมาะสมต้องท าการยบุรวมใหมก็่อาจเป็นได้ 

6. เตรียมการหมวดหมู ่จากจ านวนการกรอกข้อมลูท่ีมีมากไปหาสว่นท่ีปรากฏอยู่
น้อย 

7. ด าเนินการซ า้ในแตล่ะกลุม่ 
ส าหรับการสงัเคราะห์ข้อมลู จะใช้การบง่ชีผ้่านช่ือของหวัข้อหรือหวัเร่ืองในหมวดหมู่

และหมวดหมู่ย่อยเหล่านัน้ ท าการเขียน จัดแบ่งย่อหน้าโดยย่อ จากนัน้สรุปการค้นหาในแต่ละ
หมวดหมู่ย่อย โดยท่ีบางครัง้อาจไม่ปรากฏความคล้ายคลึงกันและ/หรือปรากฏความแตกต่าง
ออกไปจากกลุม่ สดุท้ายประการส าคญั คือ การเพิ่มเติมข้อความอ้างอิงท่ีได้จากการสนทนากลุม่ท่ี
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มีความโน้มน้าวสงู จากผลการวิเคราะห์ของแต่ละหมวดหมู่ย่อย Eliot & Associates (2005) ได้
กล่าวเสริมต่อไปอีกว่าการจดัตัง้ผลลพัธ์ท่ีปรากฏจากการสนทนากลุ่มโดยเฉพาะส่วนของรูปแบบ
การสงัเคราะห์ อาจมีการรายงานผลท่ีเป็นทางการมากขึน้ และ/หรืออาจต้องเขียนในลกัษณะของ
การบรรยายความตามล าดบัเหตกุารณ์ มีการกล่าวสรุปส าหรับการด าเนินการเชิงบริหารร่วมด้วย 
โดยน าเสนอทัง้ส่วนท่ีปรากฏในเบือ้งหลงั วิธีการท่ีเลือกใช้ สิ่งท่ีค้นพบหลกั บทสรุป และการให้
ข้อเสนอแนะ 

จากทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อยหรือการสนทนากลุ่ม 
ตลอดจนรายละเอียดและวิธีการด าเนินการสนทนากลุม่ จากท่ีได้กลา่วมาแล้วในข้างต้น จะเห็นได้
ว่าวิธีการด าเนินการจดัการสนทนากลุม่โดยเฉพาะกบักลุ่มตวัอย่างเปา้หมายจะน ามาซึง่ข้อมลูใน
เชิงคณุภาพ โดยเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ ผ่านประเด็นค าถามท่ีผู้วิจยั
ได้สรุปรวบรวม เรียบเรียงจากการด าเนินการเก็บข้อมลูในเบือ้งต้นจากการสมัภาษณ์ 

Grudens-Schuck และคณะ (2004) กล่าวสรุปเก่ียวกับวิธีการสนทนากลุ่ม จะ
ก่อให้เกิดข้อมลูท่ีมีคณุภาพสงู หากด าเนินการตามวตัถปุระสงค์อยา่งถกูต้องโดยผ่านกระบวนการ
ท่ีเหมาะสม วิธีการสนทนากลุม่นบัเป็นวิธีการวิจยัท่ีท้าทาย นัน้ไมใ่ช่เพราะการปรากฏความยุง่ยาก
มากกว่าวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ แต่กล่าวได้ว่าวิธีการสนทนากลุ่มจะช่วยท าให้ได้รับข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์เก่ียวกบัแผนการด าเนินการต่างๆและสามารถใช้สนบัสนุนต่องานวิจยัเชิงส ารวจท่ีอาจ
พบข้อผิดพลาดใดๆ การสนทนากลุม่จึงเป็นความคุ้มคา่ตอ่การด าเนินการ Grudens-Schuck และ
คณะ (2004) ได้กลา่วสรุปเก่ียวกบัองค์ประกอบของการสนทนากลุม่ ดงัตาราง 2 

ตาราง 2 องค์ประกอบของการสนทนากลุม่ (Elements of Focus Groups)  ท่ีมาปรับจาก 
Grudens-Schuck และคณะ (2004) 

องค์ประกอบ )Elements) การสนทนากลุ่ม )Focus Group) 
รูปแบบ การร่วมประชมุเป็นกลุม่ 
ขนาด 8-12 คนต่อกลุ่ม ท่ีด าเนินการประชุม โดยอาจ

เชิญเป็นครัง้ท่ีสองจากหลายๆครัง้ก็ได้ 
ระยะเวลา 1 ชัว่โมงคร่ึง ถึง 2 ชัว่โมง  
จ านวนครัง้ของการประชมุ ผนัแปร ควรมากกวา่ 1 ครัง้  
ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ คดัเลือกโดยผู้วิจยั โดยการเชิญให้เข้าร่วม กลุ่ม

ผู้ เข้าร่วมสนทนาควรมีคณุลกัษณะท่ีเหมือนกนั 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ )Elements) การสนทนากลุ่ม )Focus Group) 
รูปแบบของข้อมลูท่ีปรากฏ การสนทนารวมทั ง้ น้ า เสี ย ง  ค วาม เงียบ 

โดยเฉพาะเม่ือปรากฏคาพูดหรือประเด็นใดๆ 
รวมทัง้ภาษากายที่แสดงออก 

การรวบรวมข้อมลู การถอดความจากการสนทนา โดยผ่านการ
บนัทกึเสียง 

ผู้ด าเนินการสนทนากลุม่ มีความยืดหยุน่ แตมุ่ง่เน้นความสนใจ 
ใช้แนวทางของการสมัภาษณ์ สามารถปรับฐาน
ของการสนทนาครัง้นัน้ๆ 

รูปแบบส าหรับการรายงานผล เลือกการอ้างอิงข้อความท่ีได้รับจากการสนทนา
กลุม่ การวิเคราะห์หวัข้อหรือแก่นสาระท่ีปรากฏ
ความซ า้ท่ีได้รับจากการสนทนา 

คณะกรรมการภายใต้เปา้หมายของการวิจยั 
ในตวับคุคล 

การสง่มอบส าหรับการวิจยัเชิงสงัคม 

รูปแบบ การร่วมประชมุเป็นกลุม่ 

 
กล่าวโดยสรุปคือ การออกแบบและด าเนินการสนทนากลุ่ม เป็นกระบวนการ

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เก่ียวข้องกับการก าหนดรูปแบบ ขนาด ระยะเวลา จ านวนครัง้ของการ
ประชมุ ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม รูปแบบของข้อมลูท่ีปรากฏ การรวบรวมข้อมลู ผู้ด าเนินการสนทนา
กลุ่ม รูปแบบส าหรับการรายงานผล และคณะกรรมการภายใต้เปา้หมายของการวิจยัโดยประการ
ส าคญัคือประเด็นค าถามต้องก าหนดลว่งหน้าเพื่อเอือ้อ านวยให้เกิดสภาพแวดล้อมในขณะสนทนา
ท่ีเปิดใจตามสมควร 

ผู้วิจยัจงึน าการสนทนากลุม่(Focus Groups )น ามาเป็นวิธีการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ 
ท่ีนักเรียนและอาจารย์ท่ีเคยมีประสบการณ์จากกิจกรรมสิ่งแวดล้อมจากคิตะคิวชูประเทศญ่ีปุ่ น 
จากนักเรียนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยญ่ีปุ่ น ครัง้ท่ี 3 ระหว่างวนัท่ี 3 -4 ตุลาคม 2560 ณ 
เทศบาลเมืองคิตะคิวช ูจงัหวดัฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น ใช้ส าหรับการเก็บข้อมลูสร้างแบบสอบถาม
ผสมผสานเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์
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รายบุคคล รูปแบบของการสนทนากลุ่มใช้แนวทางของการสอบถามและการชีน้ าให้เกิดการ
อภิปราย มีวตัถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับทัศนคติและข้อคิดเห็น ช่วยสร้างความ
เข้าใจท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นค าถาม โดยไม่ได้ลดทอนความเป็นสว่นตวัของอาจารย์และนกัเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม ผู้วิจยัน ามาสรุปได้ประเด็นหวัข้อและกิจกรรมในการท าชดุฝึกอบรมท่ีจะน าเสนอ
ในการสร้างเคร่ืองมือชดุฝึกอบรมเป็นล าดบัตอ่ไป 

4. แนวคดิแนวคดิเก่ียวกับความตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อม 
4.1 ความหมายของความตระหนักรู้ (Awareness)  

ความตระหนักรู้ หมายถึง สภาวะของจิตใจท่ีเก่ียวกับความรู้สึก ความคิด ความ
ส านึก และความปรารถนาต่างๆ ท่ีมีต่อเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่ง (กุลวดี ราชภกัดี. 2545: 38; 
ลดาวลัย์ พอใจ. 2536: 19) ซึง่เป็นพฤติกรรมขัน้ต ่าสดุในด้านจิตพิสยั (Affective domain) คล้าย
กับความรู้ (Knowledge) ซึ่งเป็นพฤติกรรมขัน้ต ่าสุดของด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain)  
(วิชัย วงษ์ใหญ่. 2523: 133; Bloom. 1971: 213) ปัจจัยด้านความรู้สึกหรืออารมณ์นัน้ จะมี
ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัด้านความรู้เสมอ (ประสาท อิศรปรีดา. 2523: 177) โดยท่ีความตระหนกัรู้นี ้
จะไม่เก่ียวข้องกบัความจ าหรือการระลกึได้ เหมือนความรู้ เพียงแตรู้่สกึว่ามีสิ่งนัน้อยู่ (Conscious 
of something) จ าแนกและรับรู้ (Recognition) สิ่งเร้านัน้ (ชวาล แพรัตกุล. 2552: 201) แต่หาก
พิจารณาในแง่ของจิตวิทยาตามแนวคิดของไอเซ็นค์ อาร์โนลด์และเมอิลิ (Eysenck, Arnold; & 
Meili.1972: 110) จะเห็นว่าความตระหนกัรู้เป็นความสมัพนัธ์ของความส านึก (Consciousness) 
และเจตคติ (Attitude) ซึ่งเป็นภาวะของจิตใจซึ่งไม่อาจจะแยกเป็นความรู้สึกหรือความคิดเพียง
อย่างเดียวได้ นักการศึกษาบางท่านมีความเห็นว่า ความตระหนักรู้และจิตส านึก มีความหมาย
เดียวกัน (Runes. 1971: 32; Wolman. 1973: 38) โดยเป็นภาวะทางจิตใจหรือการกระท าท่ีเกิด
จากความส านึก ซึง่ขัน้ตอนของการเกิดความตระหนกัรู้เร่ิมต้นขึน้เม่ือบุคคลได้รับการกระตุ้นจาก
สิ่งเร้าแล้วมีการประเมินค่าถึงความส าคัญของตนเองท่ีมีต่อสิ่งเร้านัน้ๆ โดยอาศัยระยะเวลา 
เหตกุารณ์ ประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมแล้วเกิดการรับรู้ขึน้ (จนัทนี เกียรติโพธา.2542: 13; พชัรี
ภรณ์ เคยนิยม. 2545: 19) และเม่ือรับรู้มากขึน้ ก็จะเข้าใจในสิ่งเร้านัน้คือ เกิดเป็นความคิดรวบ
ยอดและพฒันาเป็นการเรียนรู้กล่าวคือ มีความรู้ในสิ่งนัน้และน าไปสู่การเกิดความตระหนกัรู้ ซึ่ง
ความรู้และความตระหนกัรู้ตา่งก็น าไปสูก่ารกระท าหรือการแสดงพฤตกิรรมของบคุคล ขัน้ตอนและ
กระบวนการเกิดความตระหนกัรู้ดงักลา่วแสดงได้ดงัภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนและกระบวนการเกิดความตระหนกัรู้ 

ท่ีมา: Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. New York:  McGraw Hill. 
p.54. 

ส าหรับประเด็นความลุ่มลึกชัดแจ้งท่ีก่อให้เกิดความตระหนักรู้ในสิ่งแวดล้อมนัน้
สามารถแบง่เป็นล าดบัได้ 4 ขัน้ตอน คือ 

1. มีความรู้ท่ีชดัแจ้งและซาบซึง้ หมายถึง เข้าใจอย่างถ่องแท้ในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี สิ่งใดก่อให้เกิดประโยชน์สิ่งใดก่อให้เกิดโทษ และสิ่งใด
ก่อให้เกิดผลดีผลเสียตอ่สิ่งแวดล้อม 

2. มีความรักและหวงแหน หมายถึง รักและหวงแหนในสิ่งท่ีเข้าใจอย่างถ่องแท้
ส าหรับเร่ืองราวต่างๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูก สิ่งท่ีดีมีประโยชน์ และก่อให้เกิดผลดีต่อ
มนษุยชาต ิ

3. มีความวิตกห่วงใย หมายถึง รู้สึกเป็นห่วงและกังวลถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้กับ
สิง่แวดล้อมหรือผลท่ีจะเกิดขึน้กบัมนษุย์ ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

4. การปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นขัน้ตอนท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับสร้างความลุ่มลึก 
เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม ขัน้ตอนทัง้ 3 ข้อท่ีได้กล่าวมาในเบือ้งต้นเป็นเพียง
พืน้ฐานท่ีก่อให้เกิดผลทางด้านลักษณะนิสยัและความรู้สึกนึกคิด แต่ผลในทางนามธรรมท่ีจะ
เกิดขึน้ตอ่สิ่งแวดล้อมนัน้ต้องอาศยัการปฏิบตัิอย่างจริงจงัทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

ส าหรับความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมนัน้ เกษม จันทร์แก้ว (2536: 82) กล่าวว่า 
ความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมมีความหมายโดยนัยเหมือนกับการมีจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพราะความตระหนกัรู้เป็นการรู้ท่ีอยู่ภายในจิตส านึกตลอดเวลาการรู้ประจกัษ์ชดัหรือ
การรู้ชัดเจนในเร่ืองสิ่งแวดล้อมนัน้ ต้องอาศัยความรู้พืน้ฐานความรู้ (Knowledge) ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามหลกัการรู้ถึงปัญหา และสาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข เม่ือเกิด
ความรู้แล้วจะต้องมีการสร้างเจตคติ (Attitude) ทางสิ่งแวดล้อมท่ีถกูต้องคือ มีการเห็นของจริงหรือ

การสมัผสั การรับรู้ ความคิดรวบยอด การเรียนรู้ ความตระหนกั 

พฤติกรรม 
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สมัผสัจริง โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้าจนเกิดทศันคตท่ีิถกูต้อง ภายหลงัจากเกิดความรู้และเจตคติ
ท่ีถกูต้องแล้ว ขัน้ตอ่ไปถ้าต้องการให้เกิดความตระหนกัรู้ หรือการรู้แจ้งเห็นจริงก็จะต้องสร้างความ
ลุ่มลึกชดัแจ้ง (Intelligibility) ในเร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะจะต้องมีการปฏิบตัิจนเกิดเป็นนิสยั
และฝังแน่นในความรู้สกึอย่างคงทน ในงานวิจยันีอ้้างอิงความหมายความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อม
ตามท่ี เกษม จนัทร์แก้วกลา่วไว้จากแนวคิดเก่ียวกบัความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมสามารถสรุปได้
ดงัภาพประกอบ 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 ล าดบัขัน้ตอนของการสะสมความรู้และเจตคตเิพื่อเกิดความตระหนกัรู้ตอ่
สิง่แวดล้อม 

ดังนัน้ ความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสภาวะจิตใจท่ีเกิดความรู้สึก ความ
ส านึกต่อสิ่งแวดล้อมอนัเกิดขึน้จากการมีความรู้และเจตคติท่ีถกูต้องด้านสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็น
ความลุม่ลกึชดัแจ้ง เช่น เห็นประโยชน์ รู้คณุรู้โทษ หวงแหน ปกปอ้ง และรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม
ตลอดน าไปปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมจนพัฒนาต่อเป็นความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม ดงันัน้การ
จดัการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ เห็นความส าคญัของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้
ตามมาจากการกระท าท่ีไม่ถกูต้องจะสง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมได้ในท่ีสดุ 

4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักรู้ 
จากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าความตระหนักรู้จะเกิดขึน้ได้นัน้มนุษย์จะต้องมี

ความรู้ท่ีพฒันามาจากการรับรู้ ซึง่ความตระหนกัรู้ท่ีเกิดขึน้จะมากหรือน้อยเพียงใดขึน้กบัการรับรู้
ละความรู้ของแต่ละคน ดังนัน้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตระหนักรู้จึงประกอบด้วย (ทะนงศักดิ ์ 
ประสบกิติคณุ. 2535: 21 - 23) 

 

การสะสมความรู้ 
ทางด้านสิง่แวดล้อม 

การสร้างเจตคติ 
ทางด้าน 

สิ่งแวดล้อม 
 

ความลุม่ลกึชดัแจ้ง 
1. มีความรู้ชดัแจ้งซาบซึง้ 
2. มีความรักและหวงแหน 
3.มีความหว่งใย 
4. มีการปฏิบตัิอยา่งจริงจงั 

 
 

ความตระหนกัรู้ใน 

สิ่งแวดล้อม 
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1. ประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล 
2. ความ เคย ชินต่ อสภาพแวด ล้อม  ถ้ าบุ คคล ใด ท่ี มี ความ เคย ชินต่ อ

สภาพแวดล้อมท่ีเห็นอยูเ่ป็นประจ า ก็จะท าให้บคุคลนัน้ไมต่ระหนกัรู้ตอ่สิ่งท่ีเกิดขึน้ 
3. ความเอาใจใส่และการเห็นคณุค่า ถ้ามนษุย์มีความเอาใจใส่ต่อเร่ืองใดมากๆ 

นัน้แสดงถึงการมีความพร้อมท่ีจะรับรู้ ซึง่สามารถพฒันาไปสูค่วามตระหนกัรู้ในเร่ืองนัน้ได้ 
4. ลกัษณะและรูปแบบของสิ่งเร้า สามารถท าให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจย่อมท า

ให้ผู้พบเห็นเกิดการรับรู้และความตระหนกัรู้ขึน้ 
5. ระยะเวลาละความถ่ีในการรับรู้ ถ้ามนุษย์ได้รับการรับรู้บ่อยครัง้เท่าใดหรือ

นานเท่าไรก็ยิ่งท าให้มีโอกาสเกิดความตระหนกัรู้ได้มากขึน้เท่านัน้ 
4.3 ความส าคัญของความตระหนักรู้ 

มนูญ  พืชสะกะ (2540: 14) ได้สรุปว่า การกระท าใดๆ ของมนุษย์เกิดจากความเช่ือ
และอารมณ์ท่ีมีตอ่สิ่งนัน้ ดงันัน้คนท่ีมีความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม มกัจะคิดและกระท าแต่สิ่งท่ี
ดีตอ่สิ่งแวดล้อม เน่ืองจาก 

1. ความตระหนักรู้จะช่วยให้เกิดการประเมินว่าควรท าหรือไม่ควรท า ท่ีท าให้
บคุคลนัน้เกิดบรรทดัฐาน หรือมาตรฐานทางพฤติกรรมของตนเองขึน้ ซึง่จะช่วยพฒันาตนเองได้มี
จดุยืน และเป็นตวัของตวัเองมีบคุลิกท่ีดีงาม และมีคา่นิยมท่ีถกูต้อง 

2. ความตระหนกัรู้จะเป็นแบบแผนให้คนรู้จกัคิด รู้จกัเลือก และรู้จกัตดัสินใจท่ีจะ
แก้ไขข้อขดัข้องตา่งๆ เพราะการเลือกเป็นสิง่ท่ีก าหนดให้เกิดการตดัสินใจท่ีเป็นความรู้สกึนกึคดิ 

3. ความตระหนกัรู้เป็นแรงจงูใจ ท่ีจะท าให้คนชอบหรือไม่ชอบเป็นแรงผลกัดนัให้
บคุคลนัน้ท าด้วยความตัง้ใจท่ีช่วยให้คนประสบความส าเร็จตอ่การงาน 

ความตระหนักรู้จึงช่วยให้คนเห็นรู้ข้อเท็จจริง เห็นความส าคัญและรู้จักเลือกและ
ตดัสินใจท่ีจะปฏิบตัิเพื่อแก้ไขปัญหา ดงันัน้ความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมมีความส าคญัตอ่จิตใจท่ี
จะจงูใจให้คิดวิเคราะห์ และตดัสินใจท่ีจะปกปอ้งและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม  

4.4 องค์ประกอบของความตระหนักรู้ 
เน่ืองจากความตระหนกัรู้เป็นสภาวะทางจิตใจ ความส านกึ ความรู้สกึ ดงันัน้ผู้วิจยัจงึ

ได้น าแนวคดิของนกัจิตวิทยาเก่ียวกบัองค์ประกอบของจิตใจซึง่มีอยูด้่วยกนั 3 แนว ดงันี ้
4.4.1 แนวคิดท่ีกล่าวถึงจิตใจมีสามองค์ประกอบ ได้แก่ ปัญญา จิตใจและ

พฤติกรรม โดยพระธรรมปิฎก  (2539:1-8) กลา่วถึง การแสดงออกการเคลื่อนไหวทางร่างกายและ
วาจาจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมท่ีแสดงออกทุกครัง้ต้องมีความตัง้ใจและ
แรงจงูใจเป็นสิ่งก าหนด เม่ือมีแรงจงูใจอย่างไรก็จะมีความตัง้ใจท่ีจะแสดงออกทางพฤติกรรมด้วย
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กายและวาจา ส่วนความรู้สึกหรือสภาพอารมณ์รวมทัง้ คณุธรรม เช่นความรัก ความชอบ ความ
เกลียด ความริษยา เหล่านีมี้อิทธิพลอยู่เบือ้งหลงัของพฤติกรรม ความชอบนีจ้ะถูกกระตุ้นและ
พฒันาเป็นความเช่ือในคณุคา่ของสิ่งนัน้ๆและจะพฒันาเป็นคา่นิยมตอ่ไป ช่วงเวลาของการพฒันา
ท่ีนานพอควรจะไปกระตุ้นให้เกิดสภาวะในใจท่ีมุ่งมัน่จะกระท าท่ีเรียกว่าเจตคติและเม่ือมีเจตคติก็
ย่อมจะกระตุ้นให้คนนัน้ลงมือกระท าปฏิบตัิหรือแสดงออก นอกจากนีพ้ฤติกรรมต้องอาศยัปัญญา
มาเก่ียวข้องเพราะการท่ีจะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมานัน้ ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของปัญญา ซึ่งกล่าวได้ว่าปัญญาต้องอาศยัจิตใจถ้า
จิตใจมีความเพียร มีความขยนั อดทน ใจสู้  เจอปัญหาไม่ถอย พยายามคิดและแก้ปัญหาก็จะเกิด
ปัญญา ความรู้สกึและปัญญาจึงมีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัในระดบัปานกลางและความสมัพนัธ์
นีไ้ม่อาจแยกจากกนั (ธีระพร อวุรรณโณ. 2528: 1-4) การพฒันาคนจึงอยู่ในระบบแห่งบรูณาการ 
3 ด้าน คือ ปัญญา จิตใจ และพฤติกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของเฟอร์กูสนั (Ferguson. 1952: 
81) เครชและบาลลาเชย์ (Krech; & Ballachey. 1962: 140-141) ซึง่ท่ียอมรับว่าจิตใจของคนมี 3 
องค์ประกอบ ดงันี ้

(1) องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive component) การท่ีบุคคลจะมี
ความรู้สกึต่อสิ่งใดนัน้บุคคลนัน้จ าเป็นต้องมีความรู้ในเร่ืองนัน้เสียก่อน เพื่อรู้ว่าสิ่งนัน้มีประโยชน์
หรือโทษอย่างไร เช่น รู้ว่าต้นไม้มีประโยชน์มากมาย มีดอกไม้ท าให้ท่ีต่างๆ สวยงามและน่าอยู่ มี
ผลใช้เป็นอาหารได้ ช่วยท าให้อากาศร่มร่ืนและช่วยปอ้งกนัน า้ท่วม 

(2) องค์ประกอบด้านความรู้สกึ (Affective component) เม่ือบคุคลมีความรู้
มากพอก็จะเกิดความรู้สกึชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งนัน้ หากรู้ว่าสิ่งนัน้ดีมีประโยชน์ก็จะรู้สกึชอบ และ
รู้สึกว่าสิ่งนัน้ไม่ดีหรือไม่มีประโยชน์บุคคลนัน้ก็จะเกิดความรู้สกึไม่ชอบ เม่ือรู้ว่าต้นไม้มีประโยชน์
แล้วก็จะมีความรู้สึกชอบ รักและหวงแหนต้นไม้ และเห็นว่าการท าลายต้นไม้และป่าไม้ท าให้เกิด
ภยัอนัตรายแก่ชีวิต ท่ีจะรู้สึกไม่ชอบการบุกรุกและลกัลอบตดัไม้ท าลายป่า ดงันัน้ ความตระหนกั
ในสว่นนีจ้งึเป็นความรู้สกึชอบไม่ชอบ หรือมีท่าทีท่ีดีหรือไม่ดีตอ่สิ่งหนึง่สิง่ใด 

(3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral component) เม่ือบุคคลนัน้
รู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ก็พร้อมท่ีจะกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านตาม
ความรู้สึก ซึ่งในส่วนนีจ้ะยังไม่แสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน แต่จะเป็นส่วนท่ีมี
แนวโน้มหรือความพร้อมท่ีบุคคลจะปฏิบัติตามความรู้สึก เช่น เม่ือชอบ รักและหวงแหนต้นไม้ 
บคุคลนัน้ก็เห็นด้วยและสนบัสนนุกบักฎเกณฑ์การอนรัุกษ์ป่าไม้ 
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3.4.2  แนวคิดท่ีกล่าวถึงจิตใจมีสององค์ประกอบ โรเซ็นเบิร์ก (Rosenberg. 
1956: 367-372) และแคทซ์ (Katz. 1960: 163-204) ได้แบ่งจิตใจออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ
ปัญญาและความรู้สึก โดยปัญญาจะเป็นตวัส่งเสริมหรือขดัขวางการบรรลุถึงค่านิยมต่างๆของ
บุคคล ส่วนความรู้สึกของบุคคลจะเกิดขึน้เม่ือถูกกระตุ้นด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใด โรเซ็นเบิร์กได้เสนอ
ทฤษฏีความสอดคล้องของปัญญา (Cognitive consistency theories) ท่ีกลา่วว่ามนษุย์ต้องการท่ี
จะบรรลแุละรักษาไว้ซึง่ความสอดคล้องระหวา่งความรู้สกึและปัญญา 

3.4.3 แนวคิดท่ีกล่าวถึงจิตใจมีองค์ประกอบเดียว ฟิชบายน์ ไอเซ็น เธอร์สโตน 
อินสโคและเบ็ม (ธีระพร อวุรรณโณ. 2529: 105; อ้างถึงใน; Fishbein; Ajzen; Thurstone; Insko; 
& Bem.) เป็นกลุ่มนักจิตวิทยาท่ีสนับสนุนว่า จิตใจมีองค์ประกอบเดียว คืออารมณ์ความรู้สึก
ในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ดงันัน้ จึงมีนักจิตวิทยาถือเอานิยามองค์ประกอบทาง
อารมณ์ความรู้สกึเป็นค านิยามเดียวกนักบัเจตคติ 

จากข้อมลูข้างต้นพระธรรมปิฎก (2539: 1-8)ธีระพร อวุรรณโณ.( 2528: 1-4)เฟอร์กู
สัน (Ferguson. 1952: 81) เครชและบาลลาเชย์ (Krech; & Ballachey. 1962: 140-140) โรเซ็น
เบิร์ก (Rosenberg. 1956: 367-372) และแคทซ์ (Katz. 1960: 163-204) ฟิชบายน์ ไอเซ็น เธอร์
สโตน อินสโคและเบ็ม (ธีระพร อุวรรณโณ. 2529: 105; อ้างถึงใน; Fishbein; Ajzen; Thurstone; 
Insko; & Bem.)  

สรุปว่าทัง้สามแนวคิดมีความเห็นร่วมกนัว่าจิตใจประกอบด้วยองค์ประกอบหลกัคือ
ความรู้สกึ ซึง่อาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆ อีกเช่น ปัญญาหรือพฤติกรรม ซึง่ทัง้สามองค์ประกอบตา่ง
มีความสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน ดงันัน้การท่ีจะสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมควรพัฒนาให้
ผู้ เรียนเกิดความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาองค์ประกอบด้านปัญญาความคิด
ความรู้สกึและอารมณ์ 

4.5 การวัดความตระหนักรู้ 
ความตระหนักรู้ (Awareness) เป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการรู้ส านึกว่าสิ่งนัน้มีอยู่

(Conscious of something) จ าแนกและรับรู้ (Recognitive) ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีละเอียดอ่อน
เก่ียวกับด้านความรู้สึกและอารมณ์ ดังนัน้การวัดและประเมิน จึงต้องมีหลักการและวิธีการ
ตลอดจนเทคนิคเฉพาะท่ีเหมาะสม จึงวัดความรู้สึกและอารมณ์นัน้ๆ ได้ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้
หลายวิธี ดงันี ้ 

ชวาล   แพรัตกลุ   (2526:201-225) กลา่ววา่ การวดัความตระหนกัรู้แบง่เป็นประเภท
ได้ดงันี ้
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1. วิธีการสมัภาษณ์ (interview) อาจเป็นการสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างแน่นอนโดย
การสร้างค าถามและค าตอบให้เลือกเหมือนๆกนัแบบสอบถามชนิดเลือกตอบและค าถามจะต้อง
ตัง้ไว้ก่อนเรียงล าดบัไว้ก่อนหลงัอย่างดีหรือเป็นแบบไม่มีโครงสร้างซึ่งเป็นการสมัภาษณ์ท่ีมีไว้แต่
หวัข้อใหญ่ๆให้ผู้ตอบมีเสรีภาพในการตอบมากๆและค าถามก็เป็นไปตามโอกาสอ านวยในขณะท่ี
สนทนากนั 

2. แบบสอบถาม (questionnaire) แบบสอบถามอาจเป็นชนิดปิดหรือเปิดหรือ
แบบผสมผสานระหวา่งปิดกบัเปิดก็ได้ 

3. แบบตรวจสอบรายการ (checklist) เป็นเคร่ืองวดัชนิดให้ตรวจสอบว่าไม่เห็น
ด้วยหรือไมมี่สิง่ท่ีก าหนดในรายการอาจอยู่ในรูปของการท าเคร่ืองหมายตอบหรือเลือกว่าใช่ไม่ใช่ก็
ได้ 

4. มาตราวัดอันดับคุณภาพ (rating scale) เคร่ืองมือชนิดนีเ้หมาะส าหรับวัด
อารมณ์และความรู้สกึท่ีต้องการทราบความเข้มวา่มีมากน้อยเพียงไรในเร่ืองนัน้ 

5. การให้ความหมายภาษา (semantic differential technique) เทคนิคการวดั
โดยใช้ความหมายของภาษาของ ชาร์ส  ออสกดู (Osgood. 1952: 172-175) เป็นเคร่ืองมือท่ีวดัได้
ครอบคลมุชนิดหนึ่ง เคร่ืองมือชนิดนีจ้ะประกอบด้วยเร่ืองซึ่งถือเป็น “สงักัป” และจะมีคณุศพัท์ท่ี
ตรงข้ามกันเป็นคู่ประกอบสังกัปนัน้หลายคู่แต่ละคู่จะมี 2 ขัว้ ช่วงห่างระหว่าง 2 ขัว้นี ้บ่งด้วย
ตวัเลข ถ้าใกล้ข้างใดมากก็จะมีคลุกัษณะตามคณุศพัท์ของขัว้นัน้มาก คณุศพัท์ท่ีประกอบเป็น 2 
ขัว้นี ้แยกออกเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ คือ ด้านท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินค่า (Evaluation) ด้านท่ี
เก่ียวกบัศกัยภาพ (Potential) และด้านท่ีเก่ียวกบักิจกรรม (Activity) 

ทิศนา แขมมณี (2546: 125) ได้กล่าวถึงกระบวนการวัดความตระหนักรู้ซึ่งเป็น
กระบวนการท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ เอาใจใส่ รับรู้ เห็นคุณค่าในปรากฏการณ์หรือ
พฤตกิรรมตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในสงัคมทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. สงัเกต ให้ข้อมลูท่ีต้องการให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ เอาใจใส ่และเห็นคณุคา่ 
2. วิจารณ์ ให้ตวัอย่าง สถานการณ์ ประสบการณ์ตรง เพื่อให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์

หาสาเหตแุละผลดีผลเสียท่ีเกิดขึน้ในสงัคมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
3. สรุปให้อภิปรายหาข้อมูลหรือหลักฐานมาสนับสนุนคุณค่าของสิ่งท่ีจะต้อง

ตระหนกัรู้และวางเปา้หมายท่ีจะพฒันาตนเองในเร่ืองนัน้ 
จากงานวิจยัของชวาล  แพรัตกลุ (2526:201-225) ชาร์ส  ออสกดู (Osgood. 1952: 

172-175) ทิศนา แขมมณี (2546: 125)  สรุปได้ว่าความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึงการ
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กระท าท่ีเกิดจากความส านึกในเร่ืองหรือเหตุการณ์นัน้ๆ (Runes. 1979:32) ซึ่งในงานวิจัยนี ้
หมายถึงความสึกนึกคิดได้ถึงประโยชน์และความส าคัญและการมีอยู่ของสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ปริมาณความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่โดยประเมินความตระหนักรู้ของผู้ เข้าฝึกอบรม
เสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมโดยใช้แบบมาตราวดัอนัดบัคณุภาพ (rating scale)ชวาล  
แพรัตกุล (2526:201-225)  แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

4.6 วิธีพัฒนาความตระหนักรู้ 
เน่ืองจากความตระหนักรู้เป็นพฤติกรรมในด้านความรู้สึกและอารมณ์ท่ีเกิดจากการ

ได้รับความรู้ จนเกิดเป็นค่านิยมท่ีถูกต้อง และพัฒนาจนเป็นความตระหนักรู้ท่ีส่งผลต่อการ
แสดงออกของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ดงันัน้การพฒันาความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมจึงสามารถ
ท าได้โดยการให้ความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย ซึ่งนักการศึกษาและ
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรูปแบบของกิจกรรมไว้มากมาย สรุปได้ดังนี ้(Daikin. 2013: 
online; Jacobs; & Cates. 1999: 47) 

4.6.1  การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี ซึ่งอาจเป็นสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
สถาน-ประกอบการหรือโรงงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หาท่ีเรียน ซึ่งกิจกรรมนีน้อกจากจะใ ห้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้เนือ้หาด้านสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์จริงแล้ว ยังเป็นการฝึกให้ผู้ เรียนได้
เช่ือมโยงทกัษะการสงัเกตเข้ากบัการเรียนการสอนตามแนวทางการสอนแบบใช้ธรรมชาติเป็นฐาน
(Nature-based strategy) ในการค้นพบปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองซึง่เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้
ท่ีดีท่ีสุดวิธีหนึ่ง ในการช่วยให้ผู้ เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม เกิดความต้องการท่ีจะปกป้อง
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาความเข้าใจถึงผลกระทบของการกระท าของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม
(Ballantyne; & Parker. 2002: 218) 

4.6.2  การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role play) เช่น การให้ผู้ เรียนแสดง
บทบาทเป็นตวัละครท่ีแตกต่างกันในการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการตดัไม้เพื่อส่งออกจาก
ประเทศอินโดนีเซียไปยงัประเทศญ่ีปุ่ นในการสอนหวัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัป่าไม้ 

4.6.3  การสมัภาษณ์บุคคลผู้ มีความรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม เช่นปราชญ์ชาวบ้าน 
บคุลากรของหน่วยงาน วิธีนีน้อกจากจะเป็นการเพิ่มพนูความรู้แล้ว ยงัฝึกทกัษะการสื่อสารให้แก่
ผู้ เรียนได้ 

4.6.4  การท าโครงงาน 
4.6.5  การโต้วาทีในประเด็นท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 
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4.6.6  การเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ อ่ืน เช่นจดัท าโปสเตอร์ แผ่นพบั 
ส่งเสริมการกระท าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วาดภาพ เขียนค าขวญั เขียนเรียงความหรือการฝึก
เขียนจดหมายถึงหน่วยงานองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรยายถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
ชมุชน 

4.6.7  การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของชมุชน เช่นการปลกูต้นไม้ 
จากผลการศึกษาแนวคิดและหลักการของนักการศึกษา นักจิตวิทยาสามารถ

น ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของนกัเรียน ซึ่งสรุปเป็นประเด็น
ส าคญัได้ดงันี ้

1. ความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนเป็นสภาวะภายในจิตใจท่ีไม่
สามารถมองเห็นเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาได้ สามารถพฒันาให้เกิดขึน้ได้โดยการจดัฝึกอบรม
ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อฝึกให้นกัเรียนสามารถพฒันาไปสู่ขัน้ของการ
เกิดคา่นิยมและการสร้างนิสยัท่ีดีตอ่สิ่งแวดล้อมได้ 

2. ความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมเกิดจากความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ทางด้านความรู้ ความคิดและอารมณ์ความรู้สกึท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมของนกัเรียนในโรงเรียน การ
สร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมจงึควรจดักิจกรรมท่ีพฒันาด้านตา่งๆ ดงันี ้

2.1 พัฒนาด้านความ รู้โดยให้นักเรียน รับ รู้ข้อมูลและให้ เห็น ปัญหา
สิง่แวดล้อมท่ีแท้จริง 

2.2 พฒันาด้านความคิด โดยส่งเสริมให้นกัเรียนคิดวิเคราะห์ตดัสินใจเลือก
ทางเลือกและก าหนดแนวทางปฏิบตัิของตนเอง 

2.3 พัฒนาด้านอารมณ์  โดยกระตุ้ นความรู้สึกทางอารมณ์ ท่ีเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีตนเองคิดอย่างอิสรเสรี เช่น วาดภาพ เขียนค าขวญั และเขียนเรียงความ ท่ีจะเป็น
การตอกย า้ให้เป็นความรู้สกึท่ีตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมอยา่งมัน่คงตลอดไป 

จาก งาน วิ จั ย ขอ ง  Daikin. (2013 : online) ; Jacobs; & Cates. (1999 : 47 ) 
Ballantyne; & Parker. 2002: 218) ผู้ วิจยัได้น าวิธีพฒันาความตระหนกัรู้ ผ่านการฝึกอบรมจาก
ชุดฝึกอบรม สิ่งแวดล้อมน่ารู้ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนได้รับความรู้โดยให้นกัเรียนรับรู้ข้อมลูและให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้นกัเรียนคิด
วิเคราะห์ตดัสินใจเลือกทางเลือกและก าหนดแนวทางปฏิบตัิของตนเองได้รับการกระตุ้นความรู้สกึ
ทางอารมณ์ท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมท่ีตนเองคิดอย่างอิสรเสรี เช่น การท ากิจกรรมเกม วาดภาพ  
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จบัคูค่ ากบัภาพ เขียนค าขวญั และเขียนเรียงความท่ีจะเป็นการตอกย า้ให้เป็นความรู้สกึท่ีตระหนกั
รู้ตอ่สิ่งแวดล้อมอยา่งมัน่คง 
ตลอดไป 

4.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อม 
งานวิจัยในประเทศ 

จรรยา ซุ้ นจ้าย (2546: 37-38) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการสอนเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านยะหา อ าเภอยะหา จังวัดยะลา
ผลการวิจยัพบว่า ชดุกิจกรรมการสอนเพื่อสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพจาก
การตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญและนักเรียนมีการพัฒนาคุณสมบัติด้านความตระหนักรู้ต่อ
สิง่แวดล้อมสงูขึน้กวา่ก่อนใช้ชดุกิจกรรม โดยมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.
01 

กรนภา วัชระธ ารงกุล (2552: 92-93) ได้สร้างและหาคุณภาพแบบวัดความ
ตระหนกัรู้ต่อผลกระทบของสภาวะโลกร้อน ส าหรับนกัเรียนในช่วงชัน้ท่ี 4 และเปรียบเทียบความ
ตระหนักรู้ต่อผลกระทบของสภาวะโลกร้อนของนักเรียนในแต่ละระดบัชัน้ ผลการวิจยัสรุปได้ว่า
แบบวดัความตระหนกัรู้ตอ่ผลกระทบของสภาวะโลกร้อน ส าหรับนกัเรียนในช่วงชัน้ท่ี 4 มีคณุภาพ 
ดงันี ้คา่อ านาจจ าแนก (bisr) อยูร่ะหวา่ง .259 - .486 คา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัด้วยวิธีการหาคา่
สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบคั มีคา่ 0.862 และด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ มี
คา่ 0.858 คา่ความเท่ียงตรงของแบบวดั ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) พบว่า จ านวนองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของแบบวัดความตระหนักรู้ต่อ
ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนมี 2 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบท่ี 1 มีจ านวน 18 ข้อ ช่ือว่า การ
ลดการใช้หาวสัดทุดแทน และการประหยดัพลงังาน ส่วนองค์ประกอบท่ี 2 มีจ านวน 10 ข้อ ช่ือว่า 
การไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม นกัเรียนท่ีมีระดบัชัน้ต่างกนั มีความตระหนกัรู้ต่อผลกระทบของสภาวะ
โลกร้อน ทัง้ทางด้านการลดการใช้ หาวัสดุทดแทนและการประหยัดพลังงาน และด้านการไม่
ท าลายสิง่แวดล้อม แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

สิริกัลยา ค านาน (2552: 77-81) ได้ศึกษาถึงความตระหนกัรู้ของเกษตรกรและ
ความสมัพันธ์ของลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกรในต าบลป่า
หลวงกับความตระหนักรู้ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการปลกูข้าวโพดรวมทัง้ความต้องการ
ปัญหาและ 
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ข้อเสนอแนะของเกษตรกร เก่ียวกับการปลกูข้าวโพดท่ีไม่สง่ผลตอ่สภาพแวดล้อม ผลการวิจยัสรุป
ได้ว่า ระดบัการศกึษาสว่นใหญ่จบชัน้ประถมศกึษา มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก
โทรทศัน์มากท่ีสดุ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีป้องกันและก าจดัศตัรูพืช จ านวน 1 
ครัง้ ส าหรับความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรปลกูข้าวโพดมีความรู้ใน
ระดบัต ่า ส่วนความรู้ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม พบว่า เกษตรกรปลูกข้าวโพดมีความรู้ในระดบัสูง 
และมีความตระหนกัรู้เก่ียวกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการปลกูข้าวโพด พบว่า เกษตรกรปลกู
ข้าวโพดมีความตระหนักรู้เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการปลูกข้าวโพด ลกัษณะส่วน
บคุคลไม่มีความสมัพนัธ์กบัความตระหนกัรุ้ของเกษตรกรเก่ียวกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการ
ปลูกข้าวโพด ส่วนการรับรู้ข่าวสารทางด้านวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ และปริมาณการใช้
ปุ๋ ยเคมีมีความสมัพนัธ์กบัความตระหนกัรู้ของเกษตรกรเก่ียวกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการ
ปลกูข้าวโพด 

จรรยา จ๋ิววิเศษ (2554: 79-80) ได้พัฒนากิจกรรมเสริมหลกัสูตรด้านการอนุรักษ์
พลงังานและสิ่งแวดล้อม ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
โรงเรียนกุลโนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 35 กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรประกอบด้วยเนือ้หา 4 หน่วยคือ 1) ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการอนุรักษ์พลงังานและ
สิง่แวดล้อม 2) พลงังานทางเลือก 3) พลงังานน า้ และ 4) พลงังานไฟฟ้า เคร่ืองมือวิจยัประกอบไป
ด้วยแบบทดสอบความรู้ด้านการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม แบบสอบถามพฤตกิรรมด้านการ
อนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม และแบบสอบถามความตระหนกัรู้ด้านการอนรัุกษ์พลงังานและ
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) 
พบว่า หลงัการฝึกอบรมนักเรียนท่ีเข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรมและมีความตระหนัก
ด้านการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมสงูกวา่ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 

วรรณภรณ์  วรพันธุ์  (2556) การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเ ร่ืองการอนุรักษ์
จกัจัน่ทะเลส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านไม้ขาว  อ าเภอถลาง  จงัหวดัภเูก็ต
วตัถุประสงค์  1. เพื่อศึกษาชนิดและความชุกชุมของจกัจัน่ทะเลบริเวณชายหาดทางฝ่ังตะวนัตก
ของภเูก็ต  2. เพื่อสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีสามารถให้ความรู้ความเข้าใจเจตคติความตระหนกั
ในการอนุรักษ์จักจั่นทะเลแก่นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 และความตระหนักรู้แก่นักเรียนชัน้
ประถมปีท่ี 6 3. เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ืองการอนุรักษ์
จกัจัน่ทะเลตวัแปรต้นการพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ืองการอนุรักษ์จกัจัน่ทะเลส าหรับนกัเรียน
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ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านไม้ขาว  อ าเภอถลาง  จงัหวดัภเูก็ตตวัแปรตาม  1.หนงัสืออ่าน
เพิ่มเตมิท่ีสามารถให้ความรู้ความเข้าใจเจตคตคิวามตระหนกัในการอนรัุกษ์จกัจัน่ทะเลแก่นกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี6 2.ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมในการให้ความรู้ความเข้าใจเจตคติ
และความตระหนกัแก่นกัเรียนชัน้ประถมปีท่ี 6  นกัเรียนระดบัช่วงชัน้ท่ี 2 (ชัน้ป.6)  โรงเรียนบ้านไม้
ขาวจ านวน 30 คน  วิธีการเคร่ืองมือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง  หนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ืองการ
อนุรักษ์จกัจัน่ทะเล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู  แบบทดสอบก่อนและหลงัการใช้หนงัสือ
อ่านเพิ่มเติมเร่ืองการอนรัุกษ์จกัจัน่ทะเล   แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนตอ่หนงัสืออ่าน
เพิ่มเติมเร่ืองการอนรัุกษ์จกัจัน่ทะเล  สถิติท่ีใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและค่า t-test  นกัเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95   และผลการทดสอบวดัเจตคติ
ของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลงัด าเนินการฝึกอบรมเร่ืองการอนุรักษ์จกัจัน่ทะเล  
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านไม้ขาว  อ าเภอถลาง  จังหวดัภู เก็ต  พบว่า
แบบทดสอบจ านวนคะแนนเต็มเท่ากับ 32 คะแนน  ก่อนด าเนินการฝึกอบรม  กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติเท่ากับ 22.81 คะแนน  ส่วนหลังด าเนินการฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติเท่ากับ 25.16 คะแนน  ซึ่งจากการพิจารณาเกณฑ์การประเมินคะแนน
เฉลี่ยด้านเจตคติของกลุ่มตัวอย่าง  เม่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ย  โดยใช้ค่า t - test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า  การใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเร่ืองการ
อนุรักษ์จักจั่นทะเลส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านไม้ขาว  อ าเภอถลาง  
จงัหวดัภเูก็ต  ในการฝึกอบรมกลุม่ตวัอยา่งหลงัด าเนินการฝึกอบรมนกัเรียนมีเจตคตเิพิ่มขึน้อยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่  ร้อยละ 95  ผลการทดสอบวดัความตระหนกัรู้ของกลุ่มตวัอย่างเพื่อ
เปรียบเทียบก่อนและหลังด าเนินการฝึกอบรมเร่ืองการอนุรักษ์จักจั่นทะเล ส าหรับนักเ รียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านไม้ขาว  อ าเภอถลาง  จงัหวดัภูเก็ต  พบว่า แบบทดสอบจ านวน
คะแนนเต็มเท่ากบั 28 คะแนน  ก่อนด าเนินการฝึกอบรม  กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านความ
ตระหนักรู้เท่ากับ 20.38 คะแนนส่วนหลงัด าเนินการฝึกอบรมกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้าน
ความตระหนกัรู้เท่ากบั 22.16 คะแนน  ซึ่งจากการพิจารณาเกณฑ์การประเมินคะแนนเฉลี่ยด้าน
ความตระหนกัรู้ของกลุม่ตวัอยา่งเม่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ย  
โดยใช้ค่าt - test ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  การใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเร่ืองการอนุรักษ์
จกัจัน่ทะเลส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  โรงเรียนบ้านไม้ขาว  อ าเภอถลาง  จงัหวดัภเูก็ต  
ในการฝึกอบรมกลุม่ตวัอย่างหลงัด าเนินการฝึกอบรมนกัเรียนความตระหนกัรู้เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั
ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จากการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต่อหนังสืออ่าน
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เพิ่มเติมซึ่งผู้ เข้ารับการอบรม ได้ร่วมท ากิจกรรมนัน้ผลลพัธ์ท่ีได้อยู่ในเกณฑ์สงูแสดงว่านกัเรียนมี
ความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมมากเช่นกันแสดงว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ืองการอนุรักษ์
จกัจัน่ทะเลมีประสิทธิภาพ 

งานวิจัยต่างประเทศ 
อลายโม (Alaimo. 1969) ได้ศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเข้าใจในปัญหาสิง่แวดล้อม

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา ปัจจัยท่ีศึกษาได้แก่ เพศ การยอมรับตนเอง การเก่ียวข้องกับ
สิง่แวดล้อม โอกาสในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแหลง่ข้อมลูเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม ผลการศกึษา
พบว่า นกัเรียนเพศชายและเพศหญิงมีค่านิยมต่อสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน และนกัเรียนแต่ละ
ระดบัจะมองการแก้ปัญหาด้วยแนวทางตา่งๆ กนั ดงันัน้การเรียนการสอนเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมควร
จะแปรไปตามระดบัความแตกตา่งของปัจจยัด้านตา่งๆ ของนกัเรียน 

เบอร์เชทท์ (Burchett. 1972: 4439 A) ได้ศึกษาเจตคติเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาระดบั 4 ระดบั 5 และระดบั 6 ซึ่งผลการศึกษา พบว่า นกัเรียนมีเจต
คติต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในทิศทางบวกและปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตจะรุนแรงมากกว่าใน
ปัจจุบัน สิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติของนักเรียน คือ การสอนของครูและสิ่งเร้าภายน อก เช่น 
ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลถึงเจตคติของนกัเรียนและองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งในการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติของนกัเรียน คือ การได้มีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม 

บาลแลนไทน์ และพาร์คเกอร์ (Ballantyne; & Parker.2002) ได้ส ารวจความคาดหวงั 
เจตคติ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ เรียนท่ีเรียนเนือ้หาเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมตามโปรแกรมการสอนสิ่งแวดล้อมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ โดยผู้ วิจัยส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีอายุระหว่าง 8-17 ปี 
จ านวน 580 คน ผลการส ารวจ พบว่า การเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้สังเกตและเรียนรู้จาก
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติโดยตรงสามารถสง่เสริมความสนใจและช่วยพฒันาเจตคติตอ่สิง่แวดล้อม
รวมถึงความปรารถนาและการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมของผู้ เรียนได้ 

เซตินและนิแซนซิ (Cetin; & Nisanci. 2010: online) ได้พฒันาหลกัสตูรรายวิชาชีววิทยา
และเปรียบเทียบผลการใช้หลักสูตรด้านความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนเกรด 9 ปี
การศึกษา 2008-2009 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ีเรียนหลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้นัน้มีความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
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กอกเมนโนกลู อีเร็ตและเออร์แคน (Gokmenoglu; Eret; & Ercan. 2011: online) ได้
ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมกับปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
เช่นความชอบ ผลการเรียน และความสนใจทัว่ไปในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทัง้ปัจจยัท่ี
เก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรียนได้แก่ เพศ การมีคอมพิวเตอร์สว่นตวัใช้ท่ีบ้าน จ านวนหนงัสือท่ี
มีอยู่ในบ้าน การลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของปีการศกึษานีแ้ละปีการศกึษาท่ีผ่านมา 
รวมถึงเวลาท่ีใช้ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการจดัท าหลกัสูตร
วิทยาศาสตร์ส าหรับครู โดยได้ศึกษากับนักเรียนอายุ 15 ปีท่ีเข้าร่วมการประเมินตามโครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ในรอบปี 2006 จ านวน 4924 คนของประเทศตุรกี เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า ความชอบ ทัศนคติ ผลการเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ตลอดจนความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ ลกัษณะมุง่อนาคตและการวางแผน
ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัข้อมลูพืน้ฐานของผู้ เรียน พบว่า เพศหญิงมีความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมสงูกว่าเพศ
ชาย การมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ท่ี บ้าน จ านวนหนังสือ เวลาท่ีใช้ในการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์มีผลตอ่ความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม สว่นการลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในปี
การศกึษานีแ้ละปีการศกึษาท่ีผา่นมาไมมี่ผลตอ่ความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม 

ทราน โชและงูเย็น (Tran; Chou; & Nguyen. 2013: 24-32) ได้ศึกษารูปแบบการ
อนุรักษ์ปะการังทางทะเลในเขตเมืองเทรา (Trao) บริเวณภาคกลางของประเทศเวียดนามโดยใช้
การจดัการแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยผู้วิจยัได้ร่วมมือกบัหน่วยงานหลายภาคส่วนในการด าเนิน
กิจกรรมท่ีหลากหลายโดยมุง่พฒันาความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมของคนในชมุชน เช่น การจดัท า
สื่อเผยแพร่ความรู้ ใบปลิว แผ่นพบัเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล การจดักิจกรรมทาง
สงัคมท่ีเปิดโอกาสให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการเสนอความคิดเห็นและลงมืออนรัุกษ์ด้วยตนเองจนเกิด
ความภาคภมูิใจในสิ่งแวดล้อมของตน การพฒันาคูมื่อการจดัการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับครู
และนกัเรียนในท้องถ่ินท่ีประกอบไปด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียนท่ีหลากหลาย เช่น การแข่งขนัวาด
ภาพ เขียนเรียงความ เล่นเกม เยี่ยมชมสถานท่ีทางทะเลโดยเน้นกิจกรรมท่ีฝึกให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบตัิด้วยตนเอง ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนรัุกษ์ปะการังทาง
ทะเลท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถพฒันาความรู้เก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศทางทะเล ตลอดจนพฒันาความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม
แก่บคุคลในชมุชนได้ในระดบัดี 
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ไคคิน  (Daikin. 2010: online) ได้พฒันาโปรแกรมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่
เยาวชนในประเทศญ่ีปุ่ น ในหัวเร่ือง “ป่าไม้” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้และให้
ความช่วยเหลือในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้พนักงานของบริษัทเพื่อสร้าง
ความตระหนกัต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ เรียนและช่วยให้เขามองเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อมรวมทัง้ผลกระทบของมนษุย์ท่ีมีตอ่ระบบนิเวศ โดยในการวิจยัครัง้นีบ้ริษัทไดคินได้
ใช้สื่อและรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การอภิปรายประเด็นตา่งๆ จากการดวูิดิทศัน์ท่ีบริษัท
ได้พฒันาขึน้ การท างานกลุม่และการแสดงบทบาทสมมติเพื่อให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นตาม
บทบาทของกลุม่คนท่ีแตกตา่งกนัเก่ียวกบัการตดัไม้ในประเทศอินโดนีเซียเพื่อสง่มาขายยงัประเทศ
ญ่ีปุ่ นเพื่อพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน ซึง่ผลการวิจยัพบว่า ผู้ เรียนมีความสนใจในกิจกรรม
ของบริษัทและมีความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้ 

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมท่ีมีผู้ วิจัยคือจรรยา ซุ้น
จ้าย. (2546: 37-38) กรนภา วชัระธ ารงกลุ (2552: 92-93)สิริกลัยา ค านาน (2552: 77-81)จรรยา 
จ๋ิวเจริญ (2554: 79-80) วรรณภรณ์  วรพันธุ์  ( 2556) อลายโม (Alaimo: 1969) เบอร์เชทท์ 
(Burchett. 1972: 4439 A)บาลแลนไทน์ และพาร์คเกอร์ (Ballantyne; & Parker.2002)เซตินและ
นิแซนซิ (Cetin; & Nisanci. 2010: online)ทราน โชและงูเย็น (Tran; Chou; & Nguyen. 2013: 
24-32) ไคคิน  (Daikin. 2010: online) จะเห็นได้ว่า งานวิจัยส่วนมากจะมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เกิด
ความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปัจจยัด้านลกัษณะและรูปแบบของสิ่งเร้า ได้แก่รูปแบบหรือ
วิธีการสอนตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการน าความรู้เร่ืองสิ่งแวดล้อมแทรกเข้าไปใน
กระบวนการเรียนการสอน การเรียนรู้จากสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการจดั
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับระดับชัน้และวัยของผู้ เรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ตามธรรมชาติด้วยตนเอง ซึง่
สิ่งเร้าเหล่านีส้ามารถช่วยพัฒนาความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้กับผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดงันัน้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าแนวคดิดงักลา่วมาเป็นแนวทางในการจดัท าชดุฝึก
อบรมเพื่อใช้ในการอบรมมีกิจกรรมโดยสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ต่อเน่ืองและสอดคล้องกับวยัและประสบการณ์ของผู้ เรียนเพื่อพฒันาให้ผู้ เรียนเกิด
ความรู้ด้านสิง่แวดล้อมท่ีถกูต้องจนพฒันาเป็นความตระหนกัรู้ 
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5. แนวคดิเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ 
5.1 ความหมายของความรู้  

ราชบณัฑิตยสถาน (2542) กลา่วว่า ความรู้ คือ สิ่งท่ีสัง่สมมาจากการศกึษาเลา่เรียน
การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทัง้ความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะ ความเข้าใจหรือ
สารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งท่ีได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบตัิ
องค์วิชาในแตล่ะสาขา เช่น ความรู้เมืองไทย ความรู้เร่ืองสขุภาพ 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ (2535; อ้างถึงใน กมลรัตน์  อายุวัฒน์ . 2553: 7) ได้ให้
ความหมายของความรู้ว่า หมายถึง การระลึกถึงเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเคยมีประสบการณ์มาแล้ว และ
รวมถึงการจ า เนือ้เร่ืองตา่ง ๆ ทัง้ท่ีปรากฏอยู่ในแตล่ะเนือ้หาวิชา และวิชาท่ีเก่ียวพนักบัเนือ้หาวิชา
นัน้ด้วย 

เกษม วัฒนชัย (2544; อ้างถึงใน กมลรัตน์ อายุวฒัน์. 2553: 8) ได้ให้ความหมาย
ของความรู้ไว้ว่า หมายถึง การรวบรวม ความคิดของมนษุย์ จดัให้เป็นหมวดหมู่และประมวลสาระ
ท่ีสอดคล้องกนั โดยน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

นพศิริ เดชารักษ์ (2539: 22) กล่าวว่า ความรู้เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นซึง่ผู้ เรียนเพียงแต่
จ าได้ อาจจะโดยการนึกได้ หรือโดยการมองเห็น ได้ยินก็จ าได้ ความรู้ในขัน้นี  ้ได้แก่ ความรู้
เก่ียวกบัค าจ ากดัความความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ปัญหา มาตรฐาน 
เหลา่นี ้เป็นต้น 

ไพศาล หวงัพานิช (2526; อ้างถึงใน ศีลวตั ศรีสวสัดิ์. 2552: 11) ได้ให้ความหมาย
ของความรู้ไว้ว่า ความรู้เป็นข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของเร่ืองราวอันเป็นประสบการณ์ของ
บุคคลซึ่งสะสม และถ่ายทอดสืบต่อกันไป  The Modern American Dictionary ได้ให้ค าจ ากัด
ความของความรู้ท่ีแตกตา่งกนั 3 ลกัษณะ (Wikstrom; & Normann. 1994; อ้างถึงใน กมลรัตน์ อา
ยวุฒัน์. 2553: 8) ดงันี ้

1) ความรู้ คือ ความคุ้ นเคยกับข้อเท็จจริง (Fact) ความจริง (Truths) หรือ
หลกัการโดยทัว่ไปPrinciples) 

2) ความรู้ คือ รู้ (Known) หรืออาจจะรู้ (May be Known) 
3) ความรู้ คือ จิตสานกึ ความสนใจ (Awareness) 

ความรู้อธิบายความหมายได้จากปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีมนุษย์ต้องประสบทัง้ทาง
ธรรมชาติ ซึง่จะมีบทบาทส าคญัตอ่การด าเนินชีวิตของมนษุย์ มนษุย์จึงต้องเข้าใจสิ่งแวดล้อม และ
รู้จกัการแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้ท่ีมาจากสิ่งแวดล้อม กลา่วอีกนยัหนึ่งก็คือ มนษุย์จะต้องหา
ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สาเหตุและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อปรากฏการณ์ทาง
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ธรรมชาติซึ่งความรู้ของมนุษย์ได้มีการพัฒนามากมายและมีหลายระดับของความรู้ตาม
ความสามารถและพืน้ฐานของมนษุย์ กลา่วคือ (สมชาย สีวะรมย์. 2550: 9-10) 

1) ความรู้ในทัศนะของบุคคลทั่วไป จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกันไปตามพืน้ฐาน
และความสามารถของแตล่ะบคุคล บคุคลทัว่ไปในท่ีนีห้มายถึง ประชาชนทัว่ไปท่ีประกอบอาชีพท่ี
ไม่ได้เก่ียวข้องกบัการเรียนการสอน เช่น ชาวนา ชาวไร่ พ่อค้า นกัธุรกิจ ชาวบ้านทัว่ไป และอ่ืนๆ
บุคคลทั่วไปเหล่านีมี้ทัศนะต่อความหมายของความรู้ท่ีเกิดจากความรู้และความเข้าใจการ
ถ่ายทอดสืบต่อมาจากประเพณี แต่จะไม่ รู้ถึงความหมายท่ีแท้จริง ซึ่งเป็นความรู้ เก่ียวกับ
ประสบการณ์ทางธรรมชาติและทางสงัคมของบุคคล ไม่สามารถท่ีจะเรียบเรียงเป็นความคิดรวบ
ยอดได้ 

2) ความรู้ในทัศนะของนักวิชาการ มีลกัษณะเป็นวิทยาศาสตร์ มีเหตุมีผลและ
ความคิดรวบยอด มีลักษณะของนามธรรมเป็นส่วนมาก ความรู้ของนักวิชาการจะต้องเป็น
วิทยาศาสตร์ มีเหตุผลและผลสามารถพิสูจน์ได้ มีความเท่ียงตรงและเช่ือถือได้ นกัวิชาการมกัมี
ความสนใจท่ีจะค้นคว้าหาความรู้อย่างมีระบบตามแขนงวิชาของตน เพื่อน าความรู้นัน้สร้างขึน้
หลกัทฤษฎีของตนตอ่ไป 

3) ความรู้ในทศันะของนกัปฏิบตัิ ความหมายของความรู้ในทศันะของนกัปฏิบตัิ
จะเก่ียวข้องกับความเข้าใจในเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ทัง้ทางธรรมชาติและสงัคม ท่ี
อธิบายได้ในลกัษณะท่ีสามารถน าไปใช้ได้ เราอาจจะกล่าวได้ว่านกัปฏิบตัิเป็นบุคคลท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างความรู้ของนักวิชาการ และบุคคลทั่วไปเพื่อน าความรู้นัน้ไปท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 
ระดบัความนึกคิดความลกึซึง้ของความรู้อาจจะอยู่ระหว่างนามธรรมและรูปธรรมตามความเข้าใจ
ของทศันบคุคลทัว่ไป 

ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจ ารายละเอียดข้อเท็จจริงของสิ่งตา่งๆท่ีได้รับรู้
รับทราบ หรือประสบมาทัง้ในอดีตและสามารถระลกึถึงใหมไ่ด้ในลกัษณะหรือใกล้เคียงกบัสิง่ท่ีเคย
รับรู้ รับทราบ หรือประสบมา นอกจากนีย้ังได้กล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรม (KAP) ซึ่งทฤษฎี นี เ้ป็นทฤษฎี ท่ีให้ความส าคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ  ความ รู้ 
(Knowledge)ทัศนคติ  (Attitude) และการยอมรับปฏิบัติ  (Practice) ของผู้ รับสารอันอาจมี
ผลกระทบต่อสังคมต่อไปจากการรับสารนัน้ๆ การเปลี่ยนแปลงทัง้สามประเภทนีจ้ะเกิดขึน้ใน
ลกัษณะต่อเน่ืองกล่าวคือเม่ือผู้ รับสารได้รับสารก็จะท าให้เกิดความรู้ เม่ือเกิดความรู้ขึน้ ก็จะมีผล
ท าให้เกิดทศันคติ และขัน้สดุท้ายก่อให้เกิดการกระท า(สมชาย สีวะรมย์, 2550: 9-10)จะเห็นได้ว่า
สื่อมวลชนมีบทบาทส าคญัในการน าขา่วสารตา่งๆ ไปเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนในสงัคมได้รับทราบ
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ว่า ขณะนีใ้นสงัคมมีปัญหาอะไร เม่ือประชาชนรับทราบข่าวสารนัน้ๆ ย่อมก่อให้เกิดทศันคติ และ
เกิดพฤติกรรมต่อไป ซึ่งมีลกัษณะสมัพันธ์กันเป็นลูกโซ่ เป็นท่ียอมรับกันว่า การสื่อสารมีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ การท่ีคนเดินเท้ามี
พฤติกรรมการปฏิบตัิตามกฎจราจรได้ก็ต้องอาศยัการสื่อสารเป็นเคร่ืองมืออนัส าคัญในการเพิ่มพูน
ความรู้ สร้างทศันคติท่ีดีและเกิดการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม โดยผ่านสื่อ
ชนิดต่างๆ ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยความรู้ (Knowledge) เป็นการรับรู้
เบือ้งต้นซึง้บุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
(S-R) แล้วจัดระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ท่ีผสมผสานระหว่างความจ า (ข้อมูล) กับสภาพ
จิตวิทยา ด้วยเหตุนีค้วามรู้จึงเป็นความจ าท่ีเลือกสรรซึ่งสอดคล้องกับสภาพจิตใจของตนเอง
ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายในอย่างไรก็ตามความรู้ก็อาจส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกของ
มนุษย์ได้และผลกระทบท่ีผู้ รับสารเชิงความรู้ในทฤษฏีการสื่อสารนัน้อาจปรากฏได้จากสาเหต ุ5 
ประการคือ (สรุพงษ์ โสธนะเสถียร. 2533: 118) 

1) การตอบข้อสงสัย (Ambiguity Resolution) การสื่อสารมักจะสร้างความ
สบัสนให้สมาชิกท่ีอยู่ในสงัคมผู้ รับสารจึงมกัแสวงหาสารสนเทศ โดยการอาศยัสื่อทัง้หลาย เพื่อ
ตอบข้อสงสยั และความสบัสนของตน 

2) การสร้างทัศนะ (Attitude Formation) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ต่อการ
ปลกูฝังทศันะนัน้โดยสว่นมากนิยมใช้กบัสารสนเทศท่ีเป็นนวตักรรมเพื่อสร้างทศันคติให้คนยอมรับ
การแพร่นวตักรรมนัน้ๆ (ในฐานะความรู้) 

3) การก าหนดวาระ (Agenda Setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ท่ีสื่อกระจาย
ออกไปเพื่อให้ประชาชนตระหนกัและผกูพนักบัประเด็นวาระท่ีสื่อก าหนดขึน้ หากตรงกบัภูมิหลงั
ของปัจเจกชนและคา่นิยมของสงัคมแล้ว ผู้ รับสารจะเลือกสารสนเทศนัน้ 

4) การพอกพนูระบบความเช่ือ (Expansion of Belief System) การสื่อสารสงัคม
มกักระจายความเช่ือ คา่นิยม และ อดุมการณ์ด้านต่างๆ ไปสู่ประชาชนจึงทา ให้ผู้ รับสารรับทราบ
ระบบความเช่ือถือหลากหลายและลกึซึง้ไว้ในความเช่ือของตน 

5) การรู้แจ้งต่อค่านิยม (Value Clarification) ความขดัแย้งในเร่ืองค่านิยมและ
อดุมการณ์เป็นภาวะปกติของสงัคม สื่อมวลชนท่ีน าเสนอข้อเท็จจริงในประเด็นเหล่านี ้ย่อมท าให้
ประชาชนผู้ รับสารเข้าใจถึงคา่นิยมเหลา่นัน้แจ้งชดัขึน้ 
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กู๊ ด  (1973; อ้างถึงใน ลัดดา วีระเบญจพล . 2555: 26) กล่าวว่า  ความ รู้เป็น
ข้อเท็จจริง (Fact)ความจริง (Truth) เป็นข้อมลูท่ีมนษุย์ได้รับและเก็บรวบรวมมาจากประสบการณ์
ต่างๆ การท่ีบุคคลยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างมีเหตุผล บุคคลควรจะต้องรู้เร่ือง
เก่ียวกับสิ่งนัน้เพื่อประกอบการตัดสินใจ นั่นคือ บุคคลจะต้องมีข้อเท็จจริง หรือข้อมูลต่างๆ ท่ี
สนับสนุนและให้ค าตอบข้องสงสยัท่ีบุคคลมีอยู่ ชีแ้จงให้บุคคลเกิดความเข้าใจและทศันคติท่ีต่อ
เร่ืองใดเร่ืองหนึง่รวมทัง้เกิดความตระหนกั ความเช่ือ และคา่นิยมตา่งๆด้วย 

จ ารอง เงินดี  (2552; อ้ างถึ งใน  ขนิษฐา ยาวะโนภาส . 2553: 53-54) ได้ ให้
ความหมายของความรู้วา่ เป็นสิง่ท่ีเก่ียวข้องกบัการระลกึถึงเฉพาะเร่ืองหรือเร่ืองทัว่ๆไป ระลกึถึงวิธี
กระบวนการหรือสถานการณ์ตา่งๆ โดยเน้นความจ า ความรู้ ท าให้ทราบถึงความสามารถในการจ า 
และการระลกึถึงเหตกุารณ์หรืประสบการณ์ท่ีเคยพบมาแล้ว แบง่เป็น 

1) ความรู้เก่ียวกบัเนือ้หาวิชาโดยเฉพาะ 
2) ความรู้เก่ียวกบัวิธีและการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึง่ 
3) ความรู้เก่ียวกบัการรวบรวมแนวความคดิและโครงสร้างความเข้าใจ  

ท าให้ทราบถึง (1) การแปลความ คือ การแปลจากแบบหนึง่ไปสูอี่กแบบหนึง่ โดยการ
รักษาความหมายให้ถกูต้อง (2)การน าไปใช้ (3) การวิเคราะห์ (4) การสงัเคราะห์ (5) การประเมิน
คา่การเกิดความรู้ไม่ว่าระดบัใดก็ตาม ย่อมมีความสมัพนัธ์กับความรู้สกึนึกคิด ซึง่เช่ือมโยงกบัการ
เปิดรับข่าวสารของบคุคลนัน้เอง รวมไปถึงประสบการณ์และลกัษณะทางประชากร (การศกึษาเพศ 
อาย ุฯลฯ) ของแตล่ะคนท่ีเป็นผู้ รับข่าวสาร ถ้าประกอบกบัการท่ีบคุลมีความพร้อมในด้านตา่งๆเช่น 
มีการศกึษา มีการเปิดรับข่าวสาร ก็มีโอกาสท่ีจะมีความรู้ในเร่ืองนี ้และสามารถเช่ือมโยงความรู้นัน้
เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมได้ สามารถระลึกได้ รวบรวมสาระส าคัญเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม รวมทัง้
สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ รวมทัง้ประเมินผลได้ ไม่ว่าจะในระดบัใดก็ตาม สิ่งท่ีเกิดตามมาก็คือ 
ทศันคติ ความคดิเห็น ในลกัษณะตา่งๆ (ลดัดา วีระเบญจพล. 2555: 26) 

ฉะนัน้เม่ือพิจารณาถึงความหมายของความรู้ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงอาจ
กลา่วได้วา่ความรู้ หมายถึงการรับรู้เก่ียวกบัข้อเท็จจริง เหตกุารณ์ รายละเอียดตา่งๆ ที่เกิดจากการ
สงัเกตการศกึษา ประสบการณ์ ในเร่ืองสิ่งแวดล้อมในสถานศกึษา ความรู้พืน้ฐานหรือภมูิหลงัของ
แต่ละบุคคล สามารถจดจ าหรือรวบรวมไว้แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมท่ีสงัเกตหรือวดัได้ โดย
สามารถแบ่งระดบัความรู้ได้ 6 ระดบั คือ ความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ 
และการประเมินผลระดบัของความรู้ (สมชาย สีวะรมย์. 2550: 9-10) 
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จากการศกึษาความหมายของความรู้จากงานวิจยัข้างต้น สรุปได้ว่า ความรู้คือ การ
รับรู้ข้อเท็จจริง , เหตกุารณ์ต่าง ๆ ผ่านการสงัเกตและประสบการณ์ (ราชบณัฑิตยสถาน . (2542) 
บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ (2535; อ้างถึงใน กมลรัตน์ อายวุฒัน์.2553: 7) เกษม วฒันชยั (2544; 
อ้างถึงใน    กมลรัตน์ อายวุฒัน์. 2553: 8) นพศิริ เดชารักษ์ (2539: 22) ไพศาล หวงัพานิช (2526; 
อ้างถึงใน ศีลวตั ศรีสวสัดิ.์ 2552: 11)สมชาย สีวะรมย์ (2550: 9-10) สรุพงษ์ โสธนะเสถียร (2533: 
118) กู๊ด (1973; อ้างถึงใน ลดัดา วีระเบญจพล. 2555: 26) จ ารอง เงินดี (2552; อ้างถึงใน ขนิษฐา 
ยาวะโนภาส. 2553: 53-54) ลัดดา วีระเบญจพล (2555: 26) ซึ่งสามารถวัดได้ (จ ารอง เงินดี.
2552; อ้างถึงใน ขนิษฐา      ยาวะโนภาส. 2553: 53-54)ลดัดา วีระเบญจพล(2555: 26)และแบ่ง
ออกเป็น 6 ระดบัคือ ความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ และการประเมินผล
ระดบัของความรู้  (สมชาย สีวะรมย์.2550: 9-10) 

ในงานวิจัยนีผู้้ วิจัยได้ให้ความหมายของความรู้ คือ การรับรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริง 
เหตกุารณ์ รายละเอียดต่างๆ ท่ีเกิดจากการสงัเกตการศกึษา ประสบการณ์ ในเร่ืองสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา ความรู้พืน้ฐานหรือภูมิหลังของแต่ละบุคคล สามารถจดจ าหรือรวบรวมไว้แสดง
ออกมาในเชิงพฤติกรรมท่ีสงัเกตหรือวดัได้ โดยสามารถแบ่งระดบัความรู้ได้ 6 ระดบั คือ ความรู้ 
ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ และการประเมินผลระดบัของความรู้ (สมชาย สี
วะรมย์. 2550: 9-10) 

5.2 ความหมายของความเข้าใจ 
ไพศาล หวงัพานิช (2526; อ้างถึงใน ศีลวตั ศรีสวสัดิ์. 2552: 11) ได้ให้ความหมาย

ของความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ความเข้าใจไปดดัแปลง ปรับปรุง เพื่อให้
สามารถจบัใจความอธิบาย หรือเปรียบเทียบเร่ืองราวความคิดเห็นข้อเท็จจริงตา่งๆ ได้ 

ประภาเพ็ญ สวุรรณ (2520; อ้างถึงใน วรรณา มฮูา หมดักาเซ็ม. 2546: 31) กลา่วว่า 
เม่ือบคุคลได้มีประสบการณ์กบัข่าวสารหนึง่ๆ อาจจะโดยการฟัง อา่น เขียน เป็นท่ีคาดวา่บคุคลนัน้
จะท าความเข้าใจกับข่าวสารนัน้ๆ ซึ่งอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะหรือความสามารถในการแปล
(Translation) การให้ความหมาย (Interpretation) การคาดคะเน (Extrapolation) 

อุทุมพร ทองอุไทย (2533; อ้างถึงใน วรรณา มูฮาหมัดกาเซ็ม. 2546: 31) กล่าวว่า 
ความเข้าใจ เป็นขัน้ตอนส าคญัของการสื่อความหมาย โดยอาศยัความสามารถทางสมองและ
ทศันะ ซึง่อาจกระท าได้โดยใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรือสญัลกัษณ์ต่างๆ โดยท าความเข้าใจ 
ซึง่ประกอบด้วย การแปล การตีความ และการสรุปอ้างอิง 
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จกัรกริช ใจดี (2542; อ้างถึงใน กมลรัตน์ อายวุฒัน์. 2553: 11) กล่าวว่าความเข้าใจ
(Comprehension)หมายถึง ความสามารถจบัใจความส าคญัของเร่ืองราวต่าง ๆได้ ทัง้ภาษา รหสั
สญัลกัษณ์ ทัง้รูปธรรมและนามธรรมแบ่งเป็น การแปลความ การตีความ การขยายความ โดยมี
ลกัษณะ ดงันี ้

1) การแปลความ คือ ความสามารถในการจบัใจความให้ถูกต้องกับสิ่งท่ีจะสื่อ
ความหมายหรือความสามารถในการถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง หรือ
จากการสื่อสารรูปแบบหนึง่ไปสูอี่กรูปแบบหนึง่ 

2) การตีความ คือ ความสามารถในการอธิบาย หรือแปลความหมายหลาย ๆ 
ลกัษณะอนัมาเรียบเรียง โดยท าการจดัระเบียบ สรุปยอดเป็นเนือ้ความใหม่ โดยยึดเป็นเนือ้ความ
เดิมเป็นหลกัไมต้่องอาศยัหลกัเกณฑ์อ่ืนใดมาใช้ 

3) การขยายความ คือ ความสามารถท่ีจะขยายเนือ้หาข้อมลูท่ีรับรู้มาให้มากขึน้ 
หรือเป็นความสามารถในการท านาย หรือคาดคะเนเหตกุารณ์ลว่งหน้าได้อย่างดี โดยอาศยัข้อมลู
อ้างอิงหรือแนวโน้มท่ีเกินเลยจากข้อมลู  

จากการศกึษาความหมายของความเข้าใจจากงานวิจยัข้างต้นสรุปได้วา่ ความเข้าใจ 
คือ การน าความรู้ไปดดัแปลงหรือปรับปรุง (ไพศาล หวงัพานิช.2526; อ้างถึงใน ศีลวตั ศรีสวสัดิ์. 
2552: 11)หรือการน าความรู้ไปแปลความหมายหรือการน าความรู้ไปตีความ, ขยายความใหม่หรื
อน าความรู้ไปท าการสรุปผล ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520; อ้างถึงใน วรรณา มูฮา หมัดกาเซ็ม. 
2546: 31)อุทุมพร ทองอุไทย (2533; อ้างถึงใน วรรณา มฮูาหมดักาเซ็ม. 2546: 31)จกัรกริช ใจดี 
(2542; อ้างถึงใน กมลรัตน์ อายวุฒัน์. 2553: 11) 

ในงานวิจัยนีผู้้ วิจัยได้ให้ความหมายของความรู้และความเข้าใจ กล่าวโดยสรุปคือ 
ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความทรงจ าในเร่ืองราวสิง่แวดล้อมข้อเท็จจริงรายละเอียดตา่ง ๆ และ
ความสามารถในการน าความรู้ท่ีเก็บรวบรวมมาใช้ดดัแปลงอธิบาย เปรียบเทียบในเร่ืองนัน้ๆ ได้
อย่างมีเหตผุล และความรู้ความเข้าใจเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและรวมถึงการน าความรู้ ความ
เข้าใจ ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ตามขัน้ตอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็น
ส าค ั

5.3 ที่มาของความรู้ 
ความรู้มีท่ีมา 3 ประการ (อมร โสภณวิเชษฐ์เชษฐ์วงค์.2541: 3) คือ 

1) ความรู้ท่ีเกิดจากประสาทสมัผสัหรือความรู้ประจกัษ์ ได้แก่ ความรู้ท่ีเกิดเม่ือ
ประสาทสมัผสัตา่งๆ ประสบกบัอารมณ์ท่ีเป็นคูก่นัซึง่สิง่เหลา่นีเ้รารู้ได้โดยตรง 
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2) ความรู้ท่ีเกิดจากการอนุมาน หรือการคิดหาเหตุผล ได้แก่ ความรู้ท่ีอาศัย
ข้อมลูหรือความรู้ประจกัษ์เป็นพืน้ฐาน แล้วคดิสืบสวนไปหาสิง่ท่ียงัไมรู้่ 

3) ความรู้ท่ีเกิดขึน้โดยอาศยัพยานและหลกัฐาน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกิดจากการบอก
เลา่ของบคุคลท่ีเช่ือถือได้ หรือได้จากหลกัฐานท่ีเกิดจากบคุคลวตัถ ุหรือสถาบนัท่ีน่าเช่ือถือ 

กล่าวโดยสรุปท่ีมาของความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมนัน้เป็นความรู้ท่ีมาจาก 3 แหล่ง 
ได้แก่  1. ความรู้ท่ีเกิดจากประสาทสมัผสัหรือความรู้ประจกัษ์  2. ความรู้ท่ีเกิดจากการอนุมาน
หรือการคิดหาเหตุผล และ 3. ความรู้ท่ีเกิดขึน้โดยอาศยัพยานและหลกัฐาน(อมร โสภณวิเชษฐ์
เชษฐ์วงค์.2541: 3) 

5.4 ประเภทของความรู้ 
ความรู้ประกอบด้วยสิ่งตา่งๆหลายประการซึง่ (ชม ภมูิภาค. 2526: 193-194) ได้แบง่

ประเภทของความรู้ออกเป็น 12 ประการ ดงันี ้
1) ความรู้เก่ียวกับสิ่งเฉพาะ เป็นการจดจ าสิ่งต่างๆ อย่างโดดเดี่ยว เป็นการ

เช่ือมโยงสญัลกัษณ์กบัสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม เป็นรากฐานของการสร้างความคิดท่ีเป็นนามธรรม 
2) ความรู้เก่ียวกับความหมายของค าเป็นความรู้เก่ียวกับความหมายของ

สญัลกัษณ์ของศพัท์ตา่งๆ เป็นข้อความหรือศพัท์ทางเทคนิค 
3) ความรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริงเฉพาะ เช่น ความรู้เก่ียวกับช่ือบุคคล สถานท่ี 

เหตกุารณ์ เวลา 
4) ความรู้เก่ียวกับวิถีทางในการจัดการกับสิ่งเฉพาะ เช่น ความรู้ในการจัด

ระเบียบการศกึษาการวิจารณ์ วิธีการสืบสวน 
5) ความรู้ในระเบียบแบบแผนของกลุ่ม เป็นสิ่งก าหนดเอาไว้โดยอาศยัข้อตกลง

ของกลุม่ของวงอาชีพ 
6) ความรู้เก่ียวกับแนวโน้ม หรือเหตุการณ์ตามลาดับต่อเน่ือง เป็นความรู้

เก่ียวกบักระบวนการ 
7) ความรู้เก่ียวกบัการจดัแยกประเภท 
8) ความรู้เก่ียวกบัเกณฑ์ 
9) ความรู้เก่ียวกบัวิธีการ เช่น ความรู้เก่ียวกบัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
10) ความรู้เก่ียวกับนามธรรมชาติของวิชาการด้านๆต่างๆ ด้านใดด้านหนึ่ง 

สว่นมากเป็นทฤษฎี กฎเกณฑ์ เป็นระดบัสงูสดุของนามธรรม 
11) ความรู้เก่ียวกบัหลกัการและสรุป 
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12) ความรู้เก่ียวกับทฤษฎีและโครงสร้าง เป็นการรวมหลักการหรือสรุปเข้า
เก่ียวพนักนัเป็นระบบ 

กล่าวโดยสรุป ประเภทของความรู้แบ่งออกเป็น 12 ประการ (ชม ภูมิภาค. 2526: 
193-194) ซึง่ผู้วิจยัใช้ในการประมวลความรู้เร่ืองสิง่แวดล้อม 

5.5 ระดบัความรู้ความเข้าใจ 
มนตรี จุฬาวฒันทล (2537; อ้างถึงใน กมลรัตน์ อายุวฒัน์, 2553: 8)แบ่งระดบัของ

ความรู้ออกเป็น 4 ระดบั คือ 
ระดบัแรก ความรู้เก่ียวกบัสิ่งรอบตวัเราซึง่สามารถรับรู้ได้โดยด้านประสาทสมัผสั

มองเห็น ได้ยิน ดมกลิน่ และลิม้รสได้ เช่น ความร้อน-เย็น ความสว่าง-มืด เสียง ดงั-เบา กลิน่หอม-
เหม็น และรสเค็ม-หวาน เป็นต้น ความรู้ระดบัต้นนีอ้าจเรียกวา่ ความรู้สกึ 

ระดับท่ีสอง ได้แก่ ความรู้ด้านภาษา ซึ่งจะท าให้อ่านและเขียนหนังสือได้ ฟัง
เข้าใจ ฟังวิทยแุละดทีูวีรู้เร่ือง ตลอดจนมีภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีได้สะสมและตกทอดกนัมา 

ระดบัท่ีสาม ได้แก่ ความรู้ด้านวิชาการ ซึง่ได้จากการศกึษาเลา่เรียน ท าให้คิดเลข
เป็นค านวณดอกเบีย้ได้ ออกแบบอาคารได้ เขียนบทละครได้ ใช้คอมพิวเตอร์เป็น รู้กฎหมาย
บ้านเมืองรู้จกักฎเกณฑ์ ทางฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี และชีววิทยา วินิจฉัยโรคและรู้วิธีรักษาโรค 
เป็นต้นความรู้วิชาการเหลา่นี ้มกัจะต้องเรียนรู้จากครู อาจารย์ เอกสาร ตาราทางวิชาการหรือผู้ ท่ีรู้
เร่ืองนัน้มาก่อน 

ระดับ ท่ีสี่  ได้แก่  ความรู้ใหม่ เป็นความรู้ท่ีไม่ เคยมีอยู่ก่อน ได้มาโดยการ
ค้นคว้าวิจยัการคิดค้นกระบวนการใหม่ และควรจะหาแนวทางในการน าความรู้ใหม่ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์เพื่อให้เกิดการพฒันา 

Bloom และคณะ (1975; อ้างถึงใน กมลรัตน์ อายุวฒัน์. 2553: 9) ได้ท าการศึกษา
และจ าแนกพฤติกรรมด้านความรู้ออกเป็น 6 ระดบั โดยเรียงตามล าดบัชัน้ความสามารถจากต ่าไป
สงู ดงันี ้

1) ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจ าหรือรู้สึกได้ แต่ไม่ใช่การใช้ความ
เข้าใจไปตีความหมายในเร่ืองนัน้ ๆ แบ่งออกเป็น ความรู้เก่ียวกับเนือ้เร่ืองซึ่งเป็นข้อเท็จจริง วิธี
ด าเนินงานแนวคดิ ทฤษฎี โครงสร้าง และหลกัการ 

2) ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถจบัใจความส าคญัของเร่ืองราวต่าง ๆ ได้
ทัง้ในด้านภาษา รหัส สญัลกัษณ์ ทัง้รูปธรรมและนามธรรม แบ่งเป็นการแปลความ การตีความ 
การขยายความ 
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3) การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถน าเอาสิ่งท่ีได้ประสบมา เช่น แนวคิด 
ทฤษฎีด้านตา่ง ๆ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือน าไปใช้แก้ปัญหาตามสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้ 

4) การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราว ออกเป็น
สว่นประกอบย่อยเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบสว่นย่อย และหลกัการ หรือทฤษฎี 
เพื่อให้เข้าใจเร่ืองราวตา่ง ๆ 

5) การสังเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการน าเอาเร่ืองราว ห รือ
สว่นประกอบย่อยมาเป็นเร่ืองราวเดียวกนั โดยมีการดดัแปลง ริเร่ิม สร้างสรรค์ ปรับปรุงของเก่าให้
มีคณุคา่ขึน้ 

6) การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา ตดัสินคุณค่าของ
ความคิดอย่างมีหลกัเกณฑ์ เป็นการตดัสินว่าอะไรดีไม่ดีอย่างไรใช้หลกัเกณฑ์เช่ือถือได้โดยอาศยั
ข้อเท็จจริงภายในและภายนอก 

โดยผู้วิจยัได้จ าแนกระดบัความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็น 6 ระดบัBloom และคณะ 
(1975; อ้างถึงใน กมลรัตน์ อายวุฒัน์. 2553: 9) เรียงตามล าดบัชัน้ความสามารถจากต ่าไปสงู เพื่อ
วดัระดบัความรู้ในเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อม ท่ีได้รับจากชดุฝึกอบรมท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

5.6 การวัดความรู้ 
การวัดความรู้เป็นการวัดความสามารถในการระลึกเร่ืองราวข้อเท็จจริง หรือ

ประสบการณ์ตา่งๆ หรือเป็นการวดัการระลกึประสบการณ์เดิมท่ีบคุคลได้รับค าสอน การบอกกลา่ว
การฝึกฝนของผู้สอน รวมทัง้จากต าราจากสิง่แวดล้อมตา่ง ๆ ด้วยค าถามวดัความรู้ แบง่ออกเป็น 3 
ชนิด คือ (ไพศาล หวงัพานิช. 2526: 96-104) 

1) ถามความรู้ในเนือ้เร่ือง เป็นการถามรายละเอียดของเนือ้หาข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
ของเร่ืองราวทัง้หลาย ประกอบด้วยค าถามประเภทต่าง ๆ เช่น ศัพท์ กฎ ความจริง หรือ
รายละเอียดของเนือ้หาตา่ง ๆ 

2) ถามความรู้ในวิธีการด าเนินการ เป็นการถามวิธีการปฏิบตัิต่าง ๆ ตามแบบ
แผนประเพณีขัน้ตอนของการปฏิบตัิงานทัง้หลาย เช่น ถามระเบียบแบบแผน ล าดบัขัน้ แนวโน้ม
การจดัประเภทและหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ 

3) ถามความรู้รวบยอด เป็นการถามความสามารถในการจดจ าข้อสรุป หรือ
หลกัการของเร่ืองท่ีเกิดจากการผสมผสานหาลกัษณะร่วม เพื่อรวบรวมและย่นย่อลงมาเป็นหลกั 
หรือหวัใจของเนือ้หานัน้ 
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จ านง พรายแย้มแข (2535: 24-29) กล่าวว่า ในการวดัความรู้นัน้ส่วนมาก จะนิยมท่ี
ใช้แบบทดสอบ ซึง่แบบทดสอบนีเ้ป็นเคร่ืองมือประเภทข้อเขียนท่ีนิยมใช้กนัทัว่ ๆ ไป แบ่งออกเป็น 
2 ชนิด คือ 

1) แบบอตันยั หรือแบบความเรียง โดยให้เขียนตอบเป็นข้อความสัน้ ๆ ไม่เกิน 1-
2 บรรทดัหรือเป็นข้อ ๆ ตามความเหมาะสม 

2) แบบปรนยั แบง่เป็น 4 แบบ คือ 
(1) แบบเติมค าหรือเติมข้อความให้สมบูรณ์ แบบทดสอบนีเ้ป็นการวัด

ความสามารถในการหาค าหรือข้อความมาเติมลงในช่องว่างของประโยคท่ีก าหนดให้ถกูต้องแม่น
ยา โดยไม่มีค าตอบใดชีน้ ามาก่อน 

(2) แบบถูก-ผิด แบบทดสอบนีว้ดัความสามารถในการพิจารณาข้อความท่ี
ก าหนดให้ว่าถกูหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ จากความสามารถท่ีเรียนรู้มาแล้ว โดยจะเป็นการวดัความจ า
และความคิด ในการออกแบบทดสอบควรต้องพิจารณาถึงข้อความจะต้องชดัเจน ถกูหรือผิดเพียง
เร่ืองเดียว สัน้กะทดัรัดได้ใจความ และไมค่วรใช้ค าปฏิเสธซ้อน 

(3) แบบจับคู่ แบบทดสอบนีเ้ป็นลักษณะการวางข้อเท็จจริง เง่ือนไข ค า
ตวัเลข หรือสญัลกัษณ์ไว้ 2 ด้านขนานกัน เป็นแถวตัง้ 2 แถว แล้วให้อ่านดูข้อเท็จจริงในแถวตัง้
ด้านหนึ่งว่ามีความเก่ียวข้อง จบัคู่ได้พอดีกบัข้อเท็จจริงในอีกแถวตัง้หนึ่ง โดยทัว่ไปจะก าหนดให้
ตวัเลือกในแถวตัง้ด้านหนึง่น้อยกวา่อีกด้านหนึง่ เพื่อให้ได้ใช้ความสามารถในการจบัคูม่ากขึน้ 

(4) แบบเลือกตอบข้อสอบแบบนีเ้ป็นข้อสอบท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบนั เน่ืองจาก
สามารถวัดได้ครอบคลุมจุดประสงค์และตรวจให้คะแนนได้แน่นอน ลักษณะของข้อสอบ
ประกอบด้วยสว่นข้อค าถาม และตวัเลือก โดยตวัเลือกจะมีตวัเลือกท่ีเป็นตวัถกู และตวัเลือกท่ีเป็น
ตวัลวง ผู้ เขียนข้อสอบต้องมีความรู้ในวิชานัน้อย่างลึกซึง้ และรู้วิธีการเขียนข้อสอบ โดยมีข้อควร
พิจารณา คือ ในส่วนข้อค าถามต้องชดัเจนเพียงหนึ่งเร่ือง ภาษาท่ีใช้กะทดัรัดเหมาะสมกบัระดบั
ของผู้ตอบ ไม่ใช้ค าปฏิเสธหรือปฏิเสธซ้อนกัน และไม่ควรถามค าถามแบบท่องจ าและในส่วนตวั
เลือกควรมีค าตอบถกูเพียงค าตอบเดียวท่ีมีความกะทดัรัด ไม่ชีน้ าหรือแนะค าตอบ มีความเป็นอิสระ
จากกนั มีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัเรียงตามล าดบัตามปริมาณหรือตวัเลข ตวัลวงต้องมีความ
เป็นไปได้และก าหนดจ านวนตวัเลือก 4 หรือ 5 ตวัเลือก 

การวดัความรู้เป็นการวดัความสามารถด้านการระลึกออกของความจ าเป็นการวดั
เก่ียวกับเร่ืองราวท่ีเคยมีประสบการณ์ หรือเคยรู้เคยเห็นและท ามาก่อน การวัดความรู้อาจใช้
แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิ(Achievement Test) ซึ่งเป็นการวดัความสามารถทางปัญญาและทักษะ
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ต่างๆ ตลอดจนสมรรถภาพด้านต่างๆ ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ในอดีต (ชวาล แพรัตกลุ.  2526: 201-
205) ซึง่สรุปได้ดงันี ้

1) ถามความรู้เก่ียวกบัค าศพัท์และนิยาม ได้แก่ โจทย์ท่ีถามว่าค าหรือกลุ่มค าใช้
ในวิชานัน้ๆคืออะไร มีความหมายทัว่ไป หรือความหมายเฉพาะวา่อยา่งไร 

2) ถามความรู้เก่ียวกบักฎและความเป็นจริง ได้แก่ การถามสตูร กฎเกณฑ์ ความ
จริงข้อเท็จจริง เร่ืองราว ใจความ หรือเนือ้ความส าคญัตา่งๆ ตามท่ีได้พิสจูน์แล้ว 

3) ถามความรู้ในวิธีการ คือ ถามว่าเร่ืองราวหรือเหตุการณ์นัน้ๆ หรือข้อความ
ตา่งๆท่ีได้มานัน้มีท่ีมาอยา่งไร ใช้ระเบียบวิธีการอะไร และด าเนินการเป็นขัน้ๆอยา่งไร 

4) ถามความรู้เก่ียวกบัเกณฑ์ ได้แก่ ค าถามต้องการจะวดัวา่ผู้ตอบสามารถจดจ า
กฎเกณฑ์ตา่งๆ ส าหรับใช้ในการวินิจฉยัและตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆหรือไม่ 

5) ถามเก่ียวกบัล าดบัชัน้และแนวโน้มว่าเหตกุารณ์ตา่งๆ มีความเคลื่อนไหวโน้ม
เอียง หรือเจริญ เสื่อมไปในทิศทางใด ตามล าดบัการเวลา 

6) ถามเก่ียวกับการจ าแนกประเภท ได้แก่ ค าถามท่ีใช้จัดประเภทสิ่งของ หรือ
เร่ืองราวและเหตกุารณ์ตา่งๆ ให้เข้าเป็นหมวดหมูต่ามประเภท ตามชนิดเร่ืองราวนัน้ 

7) ถามเก่ียวกบัวิธีการหรือวิธีการด าเนินงาน คือถามวา่การได้มาซึง่ผลลพัธ์ตา่งๆ 
นัน้จะต้องใช้เทคนิคอะไร หรือวิธีปฏิบตัิอย่างไร 

8) ถามความรู้รวบยอดในเนือ้เร่ืองเป็นค าถามท่ีจะวดัวา่ผู้ตอบสามารถจ าข้อสรุป 
หรือหลกัการใหญ่ๆของเนือ้หาวิชานัน้ได้หรือไม่ 

9) ถามความรู้เก่ียวกบัวิชาการ และการขยายหลกัวิชาการ ได้แก่ ค าถามท่ีมุ่งวดั
วา่ผู้ตอบสามารถจ าหลกัการตา่งๆ อนัเป็นสาระส าคญัของวิชานัน้ๆได้หรือไม่ 

10) ถามความรู้เก่ียวกบัทฤษฎี และโครงสร้าง เป็นคา ถามท่ีจะวดัวา่ ผู้ตอบสาม
รถระลึกและน าความสมัพนัธ์จากทฤษฎีและหลกัวิชาการต่างๆมาสรุปเป็นเนือ้ความใหญ่ๆเร่ือง
เดียวกนัได้หรือไม่สนใจ 

จากงานวิจยัของ ไพศาล หวงัพานิช(2526: 96-104)จ านง พรายแย้มแข (2535: 24-
29)ท่ีผู้วิจยัได้ศกึษาผู้วิจยัได้เลือกการวดัระดบัความรู้แบบเลือกตอบข้อสอบ เน่ืองจากสามารถวดั
ได้ครอบคลมุจดุประสงค์และตรวจให้คะแนนได้แน่นอน ลกัษณะของข้อสอบประกอบด้วยส่วนข้อ
ค าถาม และตัวเลือก โดยตัวเลือกจะมีตัวเลือกท่ีเป็นตัวถูก และตัวเลือกท่ีเป็นตัวลวงและก าหนด
จ านวนตวัเลือก4ตวัเลือก จ านง พรายแย้มแข (2535: 24-29) 
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5.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความรู้ความเข้าใจ 
มารียัม  เจ๊ะเต๊ะ (2556) เป็นผู้ วิจัยท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น : กรณีศกึษา โรงเรียนธรรมวิทยามลูนิธิ  
อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 400 ตวัอย่าง และ
ท าการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และทดสอบสมมติฐาน
ด้วยสถิติ t-test, F-test, Chi-square และ Pearson’s Correlation ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ผลการศกึษาพบว่า นกัเรียนมีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมจากสื่อโทรทศัน์ทุก
วนั คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต และคูมื่อ/หนงัสือคิดเป็นร้อยละ 25.5 และ 25.2 
ตามล าดบั ส่วนนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดบัมาก มี
ทัศนคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดบัมาก มีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นกัเรียนท่ีมีอาย ุระดบัชัน้เรียนท่ีแตกต่างกนั มี
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 การรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และการได้รับการสนบัสนนุกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากทางโรงเรียนมีความสมัพนัธ์กบั
การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมในโรงเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ณัฐวฒุิ ค าประเทือง, ประยรู วงศ์จนัทรา, จไุรรัตน์  ครุุโคตร นกัศึกษามหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(2558)ศึกษาการพฒันากระบวนการสร้างความตระหนกัรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้สื่อโฆษณา
หนังสัน้ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่ากระบวนการสร้างความตระหนักรู้ในการ
อนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้สื่อโฆษณาหนังสัน้ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มี 3 ขัน้คือ ขัน้
เตรียมการ ขัน้ด าเนินการ และขัน้ประเมินผล  นักเรียนมีความรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้สื่อ
โฆษณาหนังสัน้หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึน้กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 82.58 ซึ่ง
เพิ่มขึน้ก่อนเรียนร้อยละ 41.67 3.นกัเรียนมีความรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้สื่อโฆษณาหนงัสัน้
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย=3.70) นกัเรียนมีเจตคติในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้สื่อโฆษณา
หนงัสัน้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  นกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการอนรัุกษ์ป่าไม้โดยใช้สื่อโฆษณาหนงั
สัน้มีความรู้ ความตระหนกัรู้ และเจตคติต่อการอนรัุกษ์ป่าไม้หลงัเข้าร่วมกิจกรรมสงูกว่าก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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คงพร นิ่มเจริญชยักุล, ธงชยั นิลค า และไพฑูรย์ สขุศรีงาม (2558)ศึกษาการพฒันา
ชดุฝึกอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อมในการจดัการขยะมลูฝอยส าหรับนกัเรียนในชมุชนริมคลองพบว่า 
สภาพปัญหาของการทิง้ขยะมาจากหลายสาเหต ุและประชาชนท่ีตัง้บ้านเรือนอยู่ริมคลองส าโรงมี
พฤติกรรมการทิง้ขยะแตกต่างกัน แผนการจดัฝึกอบรมเก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมในเร่ืองการ
จัดการขยะโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีดชันีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7052 นักเรียน
โดยรวมและจ าแนกตามเพศและระดบัชัน้เรียนมีความรู้เก่ียวกบักฎหมายสิ่งแวดล้อมในเร่ืองการ
จดัการขยะ ความตระหนกัรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายขัน้และพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบตัิ ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมในเร่ืองการจดัการขยะเพิ่มขึน้จากก่อนการอบรม 
(p<.001) นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั และนกัเรียนระดบัชัน้ต่างกนัมีความรู้ ความตระหนกัรู้โดยรวม
และรายขัน้ 2 ขัน้ และพฤติกรรมดงักล่าวไม่แตกต่างกนั แต่นกัเรียนชายมีความตระหนกัรู้ขัน้การ
ตอบสนองมากกว่านักเรียนหญิง และนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความตระหนักรู้ขัน้
ตอบสนองมากกว่านกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 (p=.002) นอกจากนีไ้ม่มีปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่าง
เพศกบัระดบัชัน้เรียน (P≥.269) 

นันทวฒัน์  ภัทรกรนันท์ (2555) ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะส าหรับอาสายุวกาชาดพบว่าในการทดลอง
ครัง้ท่ี 1โดยใช้ฝึกอบรมแบบรายบุคล จ านวน 6 คนพบว่ามีคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ
คิดคิดเป็นร้อยละ 80.19 และคะแนนประสิทธิภาพของผลลพัธ์คิดเป็นร้อยละ80.76 สงูกว่าเกณฑ์
ท่ีก าหนดในการฝึกการทดลองครัง้ท่ี  2ใช้อบรมกลุ่มเล็ก จ านวน 12 คน พบว่า มีคะแนน
ประสิทธิภาพของกระบวนการคิดคิดเป็นร้อยละ81.67 และคะแนนประสิทธิภาพของผลลพัธ์คิด
เป็นร้อยละ 81.84 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในการทดลองครัง้ท่ี 3 ใช้ชุดฝึกอบรมกับกลุ่มใหญ่
จ านวน 30 คนพบว่ามีคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการคิดคิดเป็นร้อยละ81.48และคะแนน
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์คิดเป็นร้อยละ 83.48 สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด ผลการหาประสิทธิภาพของ
ชุดฝึกอบรมทัง้สามครัง้พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด80/80  ผลการประเมินผลการ
เรียนรู้จากชดุฝึกอบรมในกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 60 คนพบวา่ภายหลงัการฝึกอบรมอาสายวุกาชาดมี
คะแนนความรู้ทกัษะการปฐมพยาบาล  จิตสาธารณะสงูกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั .05 

เออร์เนสโต ลาสโซ เดอ ลาวีกา (Ernesto Lasso De Lavega. 2004) ได้ศึกษา
เก่ียวกบัความตระหนักรู้ ความรู้ และทัศนคติเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยการสะท้อนของ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัเรียน และผู้ปกครอง โดยอธิบายว่า  
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ตามหลกัการของพาล์เมอร์ (Palmer.1998) คณุลกัษณะส าคญั 3 ประการ ได้แก่ ความตระหนกัรู้ 
ความรู้ และทศันคติเป็นองค์ประกอบของวตัถปุระสงค์ท่ีส าคญัท่ีสดุของการจดัสิ่งแวดล้อมศกึษา
ทัง้ในและนอกห้องเรียน การวิจัยครัง้นี ้จึงต้องการวัดหรือประเมินองค์ประกอบทัง้ 3 ส่วนนีท่ี้
เก่ียวข้องกบันกัวิชาการสิ่งแวดล้อม ครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัเรียน และผู้ปกครองของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐฟลอริดาตอนใต้ ซึ่งผลการวิจัยพบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัขององค์ประกอบทัง้ 3 ประการ ของนกัวิชาการสิ่งแวดล้อม ครู นกัเรียน และผู้ปกครอง 
โดยพบว่า นกัวิชาการสิ่งแวดล้อมมีคะแนนสงูสดุในองค์ประกอบทัง้ 3 ประการ คือ ความตระหนกั
รู้ ความรู้ และทศันคติ ซึ่งผลดังกล่าวเป็นไปตามความคาดหมายเพราะสอดคล้องกบัวรรณกรรม
ต่างๆ ซึ่งได้รายงานว่า ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลส าคัญต่อความสานึกหรือการ
ตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม โดยความรู้ ความเช่ือ และการมุ่งมั่นทุ่มเท (commitment) เป็น
องค์ประกอบส าคญัของความห่วงใย (concern) ในคณุภาพสิง่แวดล้อมของคน ซึง่กลุม่นกัวิชาการ
มีคณุลกัษณะดงักลา่วด้วยระดบัคะแนนสงูกว่ากลุม่อ่ืนๆ แต่เม่ือพิจารณาเร่ืองความรู้และทศันคติ
กลบัพบว่า นกัวิชาการและครูผู้สอนไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ องค์ความรู้
ดงักลา่วเป็นไปในทางบวกเก่ียวกบัการน าหลักสตูรไปใช้เพราะวา่ ความรู้และทศันคติมีผลโดยตรง
ตอ่การจดัการเรียนการสอน 

ซินเทีย หลยุส์ บาร์เร็ตต์ ดิกบี ้(Cynthia Louise Barrett Digby.2010) ได้ศกึษาเก่ียวกบั
ผลกระทบของการเรียนรู้รูปแบบนอกระบบและตามอธัยาศยัท่ีมีตอ่ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม
ทางสิ่งแวดล้อมของผู้ ใหญ่ โดยระบุวตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือการศึกษาความรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรมของผู้ ใหญ่แห่งรัฐมินิสโซต้าเก่ียวกับปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อการรู้เร่ืองสิ่งแวดล้อม 
(environmental literacy) โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการวัดความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม และการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ตลอดจน
การศกึษาความสมัพนัธ์เก่ียวกบัปัจจยัทางประชากรกบัการเรียนรู้เพื่อท านายความรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรม การศกึษาครัง้นีใ้ช้ข้อมลูทุติยภมูิการส ารวจความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมสิ่งแวดล้อม
ครัง้ท่ี 3 ของเมืองมินิโซต้า และการสัมภาษณ์ชาวเมืองมินิโซต้า จ านวน 1 ,000 คน ข้อค้นพบ
ชีใ้ห้เห็นว่า อายุ การศึกษา และรายได้มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความรู้ ทศันคติและพฤติกรรม
สิ่งแวดล้อมในระดับค่อนข้างต ่า แต่เพศมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ โดยเพศชายจะได้รับ
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าเพศหญิง แตเ่พศหญิงมีคะแนนด้านทศันคติและพฤติกรรมสงูกว่า
เพศชายเล็กน้อย และเม่ือควบคมุตวัแปรด้านประชากร พบว่าการเรียนรู้นอกระบบเป็นตวัส่งเสริม
ด้านความรู้และพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมในระดบัปานกลาง และเม่ือควบคุมตวัแปรด้านประชากร
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เก่ียวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมแล้ว การศึกษาตามอธัยาศยัจะมีส่วนสนับสนุนทศันคติ
และพฤติกรรมการในระดบัปานกลาง ทัง้นี ้โดยภาพรวมแล้วผลการวิจัยบ่งชีว้่าการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัสามารถปรับปรุงหรือพฒันาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมด้าน
สิง่แวดล้อมของผู้ใหญ่ได้ 

จากงานวิจัยข้างต้นของมารียัม  เจ๊ะเต๊ะ ( 2556)ณัฐวุฒิ ค าประเทือง, ประยูร วงศ์
จันทรา, จุไรรัตน์  คุรุโคตร นักศึกษามหาวิทยาลยัมหาสารคาม  อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2558)คงพร นิ่มเจริญชัยกุล, ธงชัย นิลค า และ
ไพฑูรย์ สุขศรีงาม (2558)นันทวัฒน์  ภัทรกรนันท์ (2555) เออร์เนสโต ลาสโซ เดอ ลาวีกา 
(Ernesto Lasso De Lavega. 2004) ซินเทีย หลุยส์ บาร์เร็ตต์ ดิกบี  ้(Cynthia Louise Barrett 
Digby.2010) ในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเม่ือได้รับความรู้ทราบข้อเท็จจริงรายละเอียดต่างๆในเนือ้หาด้าน
สิง่แวดล้อมเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ท่ีเก็บรวบรวมมาจากการเรียนรู้ใช้ดดัแปลง
อธิบาย เปรียบเทียบได้อยา่งมีเหตผุล และความรู้ความเข้าใจเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและรวมถึง
การน าความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ตามขัน้ตอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัประสบการณ์จะ
ได้มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดบัใดซึง่ความตระหนกัรู้ ความรู้ และทศันคติเป็นองค์ประกอบของ
วตัถปุระสงค์ท่ีส าคญัท่ีสดุของการจดัเรียนรู้เร่ืองสิง่แวดล้อมทัง้ในและนอกห้องเรียน การวดัความรู้
เป็นการวัดความสามารถด้านการระลึกออกของความจ าเป็นการวัดเก่ียวกับเร่ืองราวท่ีเคยมี
ประสบการณ์ หรือเคยรู้เคยเห็นและท ามาก่อน การวัดความรู้อาจใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
(Achievement Test)ซึ่งเป็นการวัดความสามารถทางปัญญาและทักษะต่างๆ ตลอดจน
สมรรถภาพด้านตา่งๆ ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในเร่ืองสิง่แวดล้อมท่ีผา่นมา 

6 . แนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้และจติวิทยาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ทฤษฎีการเรียน รู้ (Learning Theory) คือ ข้อความรู้ท่ีพรรณนา อธิบาย ท านาย 

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เก่ียวกับการเรียนรู้ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ ทดสอบตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการสืบสอบ แสวงหาความรู้ท่ีเหมาะกับศาสตร์แต่ละสาขา ซึ่งได้รับการ
ยอมรับว่าเช่ือถือได้ และสามารถน าไปนิรนยัเป็นหลกัหรือกฎการเรียนรู้ย่อย ๆ หรือน าไปใช้เป็นหลกั
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่ อพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ได้  
(ทิศนา  แขมมณี.  2552:  475) ซึง่มีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
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6.1 ความหมายของการเรียนรู้ 
นกัการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้ว่าหมายถึง การได้รับ

ความรู้พฤตกิรรม ทกัษะ คณุคา่ หรือความพงึใจ ท่ีเป็นสิง่แปลกใหมห่รือปรับปรุงสิง่ท่ีมีอยู ่ 
ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์ (Hilgard & Bower, 1981) ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า 

“การเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก 
ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการตอบสนองตามสญัชาตญาณ ฤทธ์ิของ
ยา หรือสารเคมี หรือปฏิกิริยาสะท้อนตามธรรมชาตขิองมนษุย์ “ 

ครอนบาค (Cronbach 1970) “การเรียนรู้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง อนัเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีแตล่ะบคุคลประสบมา “ 

พจนานุกรมของเวบสเตอร์ (Webster ‘s Third New International Dictionary) 
(Webster, Noah. 1981) “การเรียนรู้ คือ กระบวนการเพิ่มพูนและปรุงแต่งระบบความรู้ ทักษะ 
นิสยั หรือการแสดงออกต่างๆ อนัมีผลมาจากสิ่งกระตุ้นอินทรีย์โดยผ่านประสบการณ์ การปฏิบตัิ 
หรือการฝึกฝน” 

ทิศนา  แขมณี (2545: 1) ได้ให้ความหมาย “การเรียนรู้ (learning)” ท่ีมีความหมาย
อยู่  2 ประการ ประการแรก ในความหมายของ “กระบวนการเรียนรู้ (learning process)” นัน้ 
หมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอนหรือการใช้วิธีการต่าง ๆ ท่ีช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ 
และประการท่ี 2 ในความหมายของ “ผลการเรียนรู้ (learning outcome)” ซึ่งได้แก่ ความรู้ความ
เข้าใจในสาระต่าง ๆ ความสามารถในการกระท า การใช้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั ้ง
ความรู้สกึหรือเจตคติอนัเป็นผลท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการเรียนรู้ หรือการใช้วิธีการเรียนรู้ อนัท าให้
เกิดความรู้สึกหรือเจตคติไปในทางท่ีเหมาะสมและเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการกระท าหรือ
พฤตกิรรมไปในทางท่ีพงึประสงค์ 

อารี  พันธ์มณี (2546: 176) สรุปไว้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใหม่ท่ีค่อนข้างถาวรและเป็นผลมาจากประสบการณ์ หรือการฝึกฝนมิใช่เป็นผลจากการ
ตอบสนองตาม ธรรมชาติ สญัชาตญาณ วฒุิภาวะ พิษยาตา่ง  ๆอบุตัิเหต ุหรือความบงัเอิญ 

อาภรณ์  ใจเท่ียง (2553 : 14) ได้สรุปความหมายของการเรียนรู้ ไว้ว่า การเรียนรู้ คือ 
กระบวนการท่ีบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร อนัเน่ืองมาจากประสบการณ์หรือ
การฝึกหดั 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  (2553:  9) ได้ให้ความหมาย การเรียนรู้ (Learning) 
ว่า หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การพัฒนาความคิดและ
ความสามารถ โดยอาศยัประสบการณ์และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนและสิง่แวดล้อม 

และ มารุต  พัฒผล (2557:  7; อ้างถึง Anderson & Krathwohl. 2001,Mayer. 
2003, Oxford University. 2005) ได้ให้ความหมาย การเรียนรู้ ว่า คือ กระบวนการการรู้คิด (cognitive 
process) ท่ีเกิดขึน้ในสมองของบุคคล เพื่อสร้างความหมายของข้อมลูสารสนเทศ และสิ่งเร้าต่างๆ 
ท่ีรับเข้ามาทางประสาทสมัผสั เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ ทกัษะ เจตคต ิความรู้สกึ และพฤติกรรม
ตา่ง ๆ  

6.2 ลักษณะส าคัญและธรรมชาตขิองการเรียนรู้ 
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอนกับผู้ เรียนจะเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่า

ผู้ เรียนจะประสบความส าเร็จหรือไม่นัน้   ผู้สอนควรค านงึถึงผู้ เรียนในฐานะท่ีเป็นผู้ มีสทิธิท่ีจะได้รับ
ตามความต้องการพืน้ฐาน และผู้สอนจ าเป็นต้องหากลวิธีท่ีจะตอบสนองตอ่ความต้องการพืน้ฐาน
ของผู้ เรียน มีความรู้สึกไวต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้ เรียน เพื่อพัฒนาให้ผู้ เรียนได้ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ควบคูไ่ปกบัการเจริญเติบโตตามวยั  ดงันัน้มีนกัวิชาการหลายท่านได้สรุป
ถึงลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้ท่ีต้องมีหลกัการดงันี ้

อทุยั  ดลุยเกษม (2543: 44-45) ได้กลา่วถึงลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้ท่ีดีว่า การ
เรียนรู้คือ กระบวนการเช่ือมโยงความรู้พืน้ฐานเดิมเข้ากบัความรู้ใหม่ โดยกระบวนการเรียนรู้ คือ 
กระบวนการสร้างความเข้าใจและการให้ความหมายถึงสิ่งท่ีรับรู้มา กระบวนการเรียนรู้ท่ีดีต้อง
เช่ือมโยงกบัจิตใจ ร่างกาย สภาพแวดล้อม และบริบทท่ีเป็นชีวิตจริงของผู้ เรียน เป็นกระบวนการท่ี
เกิดจากการปฏิสมัพนัธ์ของนกัเรียนกบัผู้ อ่ืน ยิ่งถกเถียง ยิ่งแลกเปลี่ยน ก็ยิ่งเกิดการเรียนรู้ได้มาก
ขึน้ ยิ่งพึง่พาตนเองได้ ก าหนดวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ก็จะยิ่งช่วยให้สิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ เ ป็น
สิง่ท่ีมีความหมายส าหรับตวัเอง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์.  (2553:  9 - 10)สรุปถึงลกัษณะส าคญัของการเกิด
การเรียนรู้ว่า ผู้สอนมีสว่นส าคญัมากต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพฒันาให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงทางสติ ปัญญาเป็นไปอย่างถาวร กลายเป็นผู้ มีความ รู้
ความสามารถ สืบเสาะหาความรู้ ค้นพบ คิดอย่างพินิจพิเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
โดยประยกุต์ใช้ความรู้ท่ีได้เรียนไปแล้ว 
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ส าหรับมารุต  พัฒผล  (2557:  7) สรุปว่า การเรียนรู้เกิดขึน้ในหลายลกัษณะได้ เช่น 
การเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน การเรียนรู้ด้วยการคิดพิจารณา การไตร่ตรอง การทบทวนประสบการณ์ 
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบตัิ ซึง่สามารถเกิดขึน้ได้ทกุเวลาและสถานท่ีโดยไมจ่ ากดัวยั 

และอรทัย  ธารีเกษ (2559 : 59 – 60; อ้างถึง Hoy and Hoy. 2003: 62) สรุปว่า
ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ว่าเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเอือ้ให้นักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางดี  ทัง้ความรู้ ประสบการณ์ และพฤติกรรม ทัง้ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ รวมถึงการมีสภาพจิตใจท่ีดีด้วย ซึ่งจะเกิดขึน้ได้จาก
ประสบการณ์และการปฏิสมัพนัธ์ของคนกบัสิ่งแวดล้อม  

ส่วนธรรมชาติของการเรียนรู้Davidson (Davidson, 1966 อ้างถึงใน ศศิธร ศรีเวียง, 
2556 : 195 - 196)  กล่าวว่าการเรียนรู้ ของบุคคลมี 4 ขัน้ตอน คือ 1. ความต้องการของผู้ เรียน 
(Want) คือ ผู้ เรียนอยากทราบอะไร เม่ือผู้ เรียนมีความต้องการอยากรู้อยากเห็นในสิ่งใดก็ตาม จะ
เป็นสิ่งท่ียัว่ยใุห้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้   2. สิง่เร้าท่ีน่าสนใจ (Stimulus) ก่อนท่ีจะเรียนรู้ได้ จะต้อง
มีสิง่เร้าท่ีน่าสนใจ และน่าสมัผสัส าหรับมนษุย์ ท าให้มนษุย์ดิน้รนขวนขวาย และใฝ่ใจท่ีจะเรียนรู้ใน
สิ่งท่ีน่าสนใจนัน้ๆ  3. การตอบสนอง (Response) เม่ือมีสิ่งเร้าท่ีน่าสนใจและน่าสมัผสั มนุษย์จะ
ท าการสมัผสัโดยใช้ประสาทสมัผสัต่างๆเช่น ตาด ูหูฟัง ลิน้ชิม จมกูดม ผิวหนงัสมัผสั และสมัผสั
ด้วยใจ เป็นต้น ท าให้มีการแปลความหมายจากการสมัผสัสิ่งเร้าเป็นการรับรู้ จ าได้ ประสานความรู้
เข้าด้วยกนั มีการเปรียบเทียบ และคิดอย่างมีเหตผุล  4.การได้รับรางวลั (Reward) ภายหลงัจาก
การตอบสนอง มนษุย์อาจเกิดความพงึพอใจ ซึง่เป็นก าไรชีวิตอยา่งหนึ่งจะได้น าไปพฒันาคณุภาพ
ชีวิต เช่น การได้เรียนรู้ ในวิชาชีพชัน้สงู จนสามารถออกไปประกอบอาชีพชัน้สงู (Professional) ได้
นอกจากจะได้รับรางวลัทางเศรษฐกิจเป็นเงินตราแล้ว ยงัจะได้รับเกียรติยศจากสงัคมเป็นศกัดิ์ศรี 
และความภาคภมูิใจทางสงัคมได้ประการหนึง่ด้วย  

จากความหมาย ลกัษณะส าคญัและธรรมชาติของการเรียนรู้ ข้างต้นสรุปได้ว่า การ
เรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีคอ่นข้างถาวรอนัเป็นผลเน่ืองมาจากการฝึกหดัและการได้รับ
ประสบการณ์เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่ในทางท่ีดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง ซึง่เกิดขึน้ได้หลาย
ลกัษณะทกุเวลาสถานท่ี และทกุวยั เช่น การเรียนรู้จากบุคคลอ่ืนการคิดพิจารณาไตร่ตรอง ทบทวน
ประสบการณ์การลงมือปฏิบตัิการปฏิสมัพนัธ์ของคนกับสิ่งแวดล้อม หรือ เกิดจากกระบวนการพฒันา
ผู้ เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการสอน และการฝึกอบรม ทัง้นีผู้้สอนมีสว่นส าคญัในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ท่ีดี ทัง้ความรู้ ประสบการณ์ และพฤตกิรรม ทัง้ความสามารถทางการคิด รวมถึงการมีสภาพจิตใจท่ีดี
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ด้วย ทัง้ยังต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของการเรียนรู้ของผู้ เรียนแต่ละคนมีลกัษณะเป็นไปตามล าดับ
ขัน้ตอน คือเร่ิมจากการมีความต้องการเสียก่อน หลงัจากนัน้เลือกเรียนรู้ตามสิ่งเร้าท่ีน่าสนใจและจะ
เกิดการเรียนรู้ขึน้ ถ้าสิ่งเร้านัน้ตรงกบัความต้องการท่ีแท้จริงของตนด้วยการตอบสนองตอ่สิ่งเร้า การ
เรียนรู้จะได้ผลยิ่งขึน้ถ้าเกิดความ พงึพอใจ ถ้าน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ผลตอบแทนสงูและมี
ความมัน่คงในชีวิต ได้รับเกียรติยศช่ือเสียงจากสงัคมจะเกิดความภาคภมูิใจในตนเองซึง่กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีส าคัญอันก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อผู้ เรียนโดยครูผู้ สอนด าเนินการอย่างเป็น
ขัน้ตอนตามล าดบัขัน้ หรือ การใช้วิธีการต่าง ๆ  ในการจัดระบบการเรียนการสอน จัดประสบการณ์ การ
ฝึกฝนฝึกหดัปฏิบตัิ การฝึกอบรม ให้แก่ผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจ ทกัษะ เจตคติ ความรู้สกึ และพฤติกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปในทางท่ีพึงประสงค์ หรือตาม
วตัถปุระสงค์ ซึ่งสามารถสงัเกต วดัและประเมินความเปลี่ยนแปลงได้จากสิ่งท่ีผู้ เรียนแสดงออก ดงันัน้
การจดักระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสอนจงึเป็นสว่นท่ีส าคญัดงันี ้

6.3 กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสอน 
การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ผู้ เรียนจะต้องอาศยักระบวนการเรียนรู้  ท่ี

หลากหลาย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู้ เปา้หมายของหลกัสตูร กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็น
ส าหรับผู้ เรียน เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหากระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการกระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั กระบวนการเหลา่นีเ้ป็น
แนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนควรได้รับการ ฝึกฝนพฒันาเพราะจะสามารถช่วยให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลเุปา้หมายของหลกัสตูร ดงันัน้ผู้สอนจงึจ าเป็นต้องศกึษาท าความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นกัการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายและองค์ประกอบขัน้ตอนในกระบวนการ
เรียนรู้ดงันี ้

ชัยวฒัน์  สุทธิรัตน์ (2553:  9) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้  (Learning process) 
ของคนเรานัน้ จะประกอบด้วยล าดบัขัน้ตอนพืน้ฐานท่ีส าคญั 3 ขัน้ตอนด้วยกนั ดงันี ้

1) ประสบการณ์ (experiences) ในบุคคลปกติจะมีประสาทรับคือ ประสาท
สัมผัสทัง้ 5 ซึ่งได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้ และผิวหนัง เป็นเสมือนช่องประตูท่ีจะให้บุคคลได้รับรู้และ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ  ท าให้สามารถเรียนรู้สิ่งใด ๆ ได้ด้วยประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัใน



 98 

แตล่ะคน บางชนิดเป็นประสบการณ์ตรง หรือเป็นประสบการณ์แทน หรือเป็นประสบการณ์รูปธรรม 
และบางชนิดเป็นประสบการณ์นามธรรม    

2) ความเข้าใจ (understanding) หลงัจากบุคคลได้รับประสบการณ์แล้ว ขัน้ต่อไปก็คือ 
ตีความหมายหรือสร้างมโนมติ (concept) ในประสบการณ์นัน้ กระบวนการนีเ้กิดขึน้ในสมองหรือ
จิตของบุคคล เพราะสมองจะเกิดสญัญาณ (percept) และมีความทรงจ า (retain) ขึน้ซึ่งเราเรียกว่า 
“ความเข้าใจ” ในการเรียนรู้นัน้บุคคลจะเข้าใจประสบการณ์ท่ีเขาประสบได้ก็ต่อเม่ือเขาสามารถจัด
ระเบียบ (organize) วิเคราะห์ (analyze) และสงัเคราะห์ (synthesis) ประสบการณ์ตา่ง ๆ จนกระทัง่
หาความหมายแท้จริงของประสบการณ์นัน้ได้ 

3) ความนกึคดิ (thinking) ถือวา่เป็นขัน้สดุท้ายของการเรียนรู้ซึง่เป็นกระบวนการ
ท่ีเกิดขึน้ในสมองซึ่งความนึกคิดท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ต้องเป็นความนึกคิดท่ีสามารถจัดระเบียบ 
(organize) ค้นหาความสมัพันธ์ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ท่ีได้รับได้ ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคญัท่ีท าให้เกิดบรูณาการการเรียนรู้อยา่งแท้จริง 

และทิศนา แขมมณี (2545: 1-5) ให้ความหมาย กระบวนการเรียนรู้ ว่า เป็นการ
ด าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอนในการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การฟัง การอ่าน การโต้ตอบ
กบัผู้ อ่ืน การถาม การซกั การเขียน การสงัเกต การจดจ า การเลียนแบบ การดตูวัอย่าง การลองท า 
การคดิ คิดเปรียบเทียบคิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรอง และการลงมือท า เป็นต้น โดยกระบวนการเรียนรู้
นัน้ต้องมีสาระการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยกนัเสมอ เม่ือผู้ เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้
ในการเรียนรู้เนือ้หาสาระต่าง ๆ แล้ว ผลท่ีเกิดตามมาก็คือ ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจหรือไม่เข้าใจในสิ่งท่ี
เรียน ซึง่ผลการเรียนรู้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นสาระคือความรู้ความเข้าใจทกัษะและเจต
คติเก่ียวกับสาระท่ีเรียนรู้ และส่วนท่ีเป็นกระบวนการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้อันเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการเรียนรู้ตอ่ไป  

ส าหรับกระบวนการสอน (Teaching or instructional process) กับกระบวนการ
เรียนรู้ มีความสมัพนัธ์กนักระบวนการสอนเป็นขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการช่วยให้บคุคลอ่ืนเกิด
การเรียนรู้ ซึ่งอาศยัความรู้ ความคิดความเช่ือเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ หากผู้สอน
เช่ือว่าบคุคลสามารถเรียนรู้ได้จากการฟังการอ่านผู้สอนก็จะพดูบอกอธิบายเนือ้หาสาระให้ผู้ เรียน
ฟัง หรือให้ผู้ เรียนอ่านเอกสารต าราต่าง ๆ แต่ถ้าผู้สอนเช่ือว่าบคุคลสามารถเรียนรู้ได้ดีจากการคิด 
ผู้ สอนก็จะให้โอกาสผู้ เรียนได้คิดเก่ียวกับเนือ้หาสาระนัน้ ดังนัน้กระบวนการสอนจึงอาศัย
กระบวนการเรียนรู้เป็นหลกัหรือเป็นแนวทางในการด าเนินการ 
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จากประเด็นท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคญัตาม
แผนภาพด้านลา่งนี ้ดงัภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 แผนภาพองค์ประกอบส าคญัของการเรียนรู้ 

ท่ีมา: ทิศนา  แขมณี (2545: 5-9; อ้างอิงจาก ชยัวฒัน์  สทุธิรัตน์ (2553:  9) 

จากภาพประกอบ  5 แสดงถึงองค์ประกอบส าคญัในการเรียนรู้ของมนษุย์ ซึง่คนเรา
ทกุคนมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีทัง้การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่มีใครสอน และเกิดจากการสอน
ของบุคคลอ่ืน ๆ ผู้ เรียนจะใช้กระบวนการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีอาจได้มาจากความคิด
หรือความชอบของตน หรือจากผู้สอนในการเรียนรู้เนือ้หาสาระต่าง ๆ การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
หรือวิธีการท่ีดีเหมาะสมกบัสาระนัน้ ยอ่มส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี กลา่วคือ เกิดการเรียนรู้
อย่างกระจ่าง และเกิดการเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย นอกจากนีห้ากสิ่งท่ี
เรียนรู้มีความสอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน และกระบวนการเรียนรู้เป็นไป
อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือท้าทายความคิดสติปัญญา ท าให้ผู้ เรียนเกิดความตื่นตวัไม่เบื่อ
หน่าย โอกาสท่ีผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะมีมากขึน้ จึงนับได้ว่ากระบวนการ
เรียนรู้มีความสมัพนัธ์เก่ียวกบัจิตใจและความรู้สกึ(  effective process)ของผู้ เรียนรู้ด้วย 

สรุปได้วา่ กระบวนการสอนและการเรียนรู้มีความสมัพนัธ์กนั กลา่วคือ กระบวนการสอน
มีขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ ต้องอาศยัความรู้ ความคิด ความเช่ือ
เก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ นอกจากนีค้วรท่ีจะส่งเสริมให้มีการปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม สร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน ท่ีสามารถกระตุ้นการเรียนรู้และขยายขอบเขตของความรู้ได้ 

การเรยีนรูข้องบคุคล 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

การเรยีนรูจ้ากการสอน 

ของผูอ้ืน่ 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

สาระการเรยีนรู ้
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ตลอดจนวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความท้าทายทางความคิดและสติปัญญา ให้ผู้ เรียนเกิดความตื่นตวัมี
ความสนุกสนาน ซึ่งส่งผลต่อจิตใจและความรู้สึก (effective process) ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดผลการ
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพครบทัง้ 3 ด้านได้แก่ความรู้ความเข้าใจ  ทกัษะและเจตคติ 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้กระบวนการสอนด้วยชดุฝึกอบรม ซึง่เป็นระบบการเรียน
การสอนท่ียดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในชดุฝึก
อบรมด้วยตนเองและกิจกรรมกลุ่มท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ เรียน ซึง่ท าให้ผู้ เรียนเกิด
ทัง้ความรู้ความคิด ความเข้าใจ และความสนุกสนานจากการมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัระหว่างผู้ เรียน
และผู้ สอน ประกอบกับการใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายซึ่งกระตุ้ นและท้าทายให้ผู้ เรียนใช้
ประสบการณ์ความรู้เดิมมาสมัพนัธ์กบัความรู้ใหม่ท่ีผู้ วิจยัจดัเตรียมไว้ ท าให้ผู้ เรียนสามารถสร้าง
ความรู้ได้ด้วยตนเองตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ดงันัน้เม่ือการด าเนินการ
ศึกษาวิจัยครัง้นี เ้ป็นไปตามหลักแห่งกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการสอน ผู้ วิจัยจึงเช่ือมั่นว่ากลุ่มเป้าหมาย มีระดับความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมสูงขึน้
หลงัจากเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กบัผู้วิจยัในครัง้นี ้

ผู้วิจยัยงัได้ศกึษาเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้ เรียนเพิ่มเติมเพื่อ
จะได้น าข้อมลูความรู้วิธีการท่ีจะน าไปสู่แนวทางของการพฒันาผู้ เรียนให้เป็นไปตามจดุประสงค์และ
เกิดประสิทธิผลของการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกล่าวในล าดบั
ตอ่ไป  

6.4 แนวคดิทฤษฎีจติวิทยาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
6.4.1 ทฤษฎีการเรียนรู้และจติวิทยาพืน้ฐาน ล าดบัขัน้การเรียนรู้ของ  

เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom) 
บลมู (Bloom.1976) เป็นนกัการศกึษาชาวอเมริกนั เช่ือวา่ การเรียนการสอนท่ีจะ

ประสบ ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพนัน้ ผู้สอนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนแน่นอน 
เพื่อให้ผู้ สอนก าหนดและจัดกิจกรรมการเรียนรวมทัง้วัดประเมินผลได้ถูกต้องและบลูมได้แบ่ง
ประเภทของพฤติกรรมโดยอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพืน้ ฐานวา่ มนษุย์จะเกิดการเรียนรู้
ใน 3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ และน าหลักการนีจ้ าแนกเป็น
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาเรียกว่า Taxonomy of Educational objectives (อ้างอิงจาก บุญชม  
ศรีสะอาด. 2537 ; Bloom.  1976 : 18) 

จุดประสงค์ท่ีส าคัญของการเรียนการสอน คือ เพื่อให้บุคคลเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค์ พฤติกรรมเหล่านีจ้ าแนกและจัดล าดบัออกเป็นหมวดหมู่และ
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ระดบัตามความยากง่ายหมวดหมูเ่หลา่นีเ้รียกวา่ Taxonomy of Educational objectives แบง่เป็น 
3 หมวด 

1. พฤตกิรรมพทุธิพิสยั (Cognitive Domain) 
พฤติกรรมพุทธิพิสยั (Cognitive Domain) หมายถึง การเรียนรู้ทางด้าน

ความคิด ความรู้การแก้ปัญหา จดัเป็นพฤติกรรมทางด้านสมอง และสติปัญญา โดย Benjamin S. 
Bloom และคณะเป็นผู้คิดขึน้ แบง่ ออกเป็น 6 ระดบั ดงันี ้

1.1 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการท่ีจะจดจ า 
(Memorization) และระลึกได้ (Recall) เก่ียวกับความรู้ท่ีได้รับไปแล้ว อันได้แก่ ความรู้เก่ียวกับ
ข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเจาะจงหรือเป็นหลกัทัว่ ๆ ไป วิธีการ กระบวนการต่าง ๆ โครงสร้าง สภาพของสิ่ง
ต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดออกมาโดยการพูด เขียน หรือกิริยาท่าทาง แบ่งประเภทตามล าดบั
ความซบัซ้อนจากน้อยไปหามาก 

1.2 ความเข้าใจ (Comprehension) สามารถให้ความหมาย แปล 
สรุป หรือเขียนเนือ้หาท่ีก าหนดใหมไ่ด้ โดยท่ีสาระหลกัไมเ่ปลี่ยนแปลง 

1.3 การน าไปใช้ (Application) สามารถน าวัสดุ วิ ธีการ ทฤษฏี 
แนวคดิ มาใช้ในสถานการณ์ท่ีแตกตา่งจากท่ีได้เรียนรู้มา   

1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถแยก จ าแนก องค์ประกอบท่ี
สลบัซบัซ้อนออกเป็นสว่น ๆ ให้เห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นยอ่ยตา่ง ๆ   

1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการ
รวบรวม หรือน าองค์ประกอบหรือสว่นต่าง ๆ เข้ามารวมกนั เพื่อให้เป็นภาพพจน์โดยสมบรูณ์ เป็น
กระบวนการพิจารณาแต่ละส่วนย่อย ๆ แล้วจดัรวมกันเป็นหมวดหมู่ ให้เกิดเร่ืองใหม่หรือสิ่งใหม ่
สามารถสร้างหลกัการกฎเกณฑ์ขึน้เพื่ออธิบายสิง่ตา่ง ๆ ได้  

1.6 การประเมินคา่ (Evaluation) สามารถตดัสิน ตีราคาคณุภาพของ
สิง่ตา่ง ๆ โดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นเคร่ืองตดัสิน โดยประมวลมาจากความรู้ทัง้หมดท่ีมี 
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พฤติกรรมทางด้านพทุธิพิสยัของบลมูและคณะ แยกเป็น 2 ส่วน คือส่วน
ความจ าและสว่นความคดิดงัภาพประกอบ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 ล าดบัขัน้การเรียนรู้ตามแนวคิดของบลมู 

ท่ีมา :  ชิโนรส ถ่ินวิไลสกลุ (2555:  9) 

ในระดับความรู้นัน้เป็นระดับการเรียนรู้ท่ียังไม่ได้ใช้ความคิด แต่เป็น
พืน้ฐานท่ีได้รับความรู้แล้วเกิดการจดจ า จึงถือว่าความรู้เป็นพืน้ฐานเพื่อให้เกิดทกัษะการคิด ซึง่เร่ิม
ในระดบัง่าย ๆ จากความเข้าใจ เม่ือผู้ เรียนมีความรู้และความเข้าใจในสิง่ใดสิ่งหนึง่แล้ว สามารถน า
สิ่งท่ีเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ เม่ือมีการฝึกฝนต่อมา จะพัฒนาการความคิดในระดับสูงคือ การ
วิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินคา่ได้(ชิโนรส ถ่ินวิไลสกลุ.  2555:  9)   

พฤติกรรมด้านพทุธิพิสยั 6 ระดบัดงักล่าวนัน้ เรียงล าดบัจากพฤติกรรมการ
เรียนรู้ท่ีซบัซ้อนน้อยไปสู่ซบัซ้อนมากขึน้ ผู้สอนสามารถใช้ค าถามทัง้กระตุ้นและตรวจสอบการบรรลุ
การเรียนรู้แตล่ะระดบัได้ ดงันี ้

ความรู้ ความจ า (Knowledge) ผู้ เรียนสามารถตอบได้ว่าสิ่งท่ีได้เรียนรู้
มามีสาระอะไรบ้าง ตอบได้เน่ืองจากการจดจ า มกัถามถึง ศพัท์ บุคคล สถานท่ี สญัลกัษณ์ วิธีการ 
หลกัการ สาเหต ุเป็นต้น มกัใช้ค าถามท่ีให้แสดงพฤติกรรม เช่น บอก เลา่ ระบ ุให้ความหมาย  

ความเข้าใจ (Comprehension) ผู้ เรียนเข้าใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งในด้าน
ความหมาย ความสมัพนัธ์และโครงสร้าง มกัถามถึง กระบวนการ เหตกุารณ์ สถานการณ์ ผลกระทบ 
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สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ วิธีการ เป็นต้น มักใช้ค าถามท่ีให้แสดงพฤติกรรม เช่น อธิบาย เปรียบเทียบ แปล
ความหมาย ตีความหมาย คาดคะเน สรุป 

การน าไปใช้ (Application) ผู้ เรียนน าความรู้ไปใช้ในการหาค าตอบและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์มกัถามถึง หลกัการ ปรากฏการณ์ สิ่งท่ีเป็นนามธรรม ข้อสรุป ข้อเท็จจริง 
เป็นต้น มกัใช้ค าถามท่ีให้แสดงพฤติกรรม เช่น ประยกุต์ ปรับปรุง แก้ปัญหา เลือก จดั ท า ปฏิบตัิ 
แสดง สาธิต ผลิต  เป็นต้น 

การวิเคราะห์ (Analysis) ผู้ เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่าง
ลกึซึง้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปหลกัการ และเพ่ือหาหลกัฐานท่ีสนบัสนนุหรือปฏิเสธ มกัถามถึง เหตแุละผล 
องค์ประกอบ ความคดิเห็น รูปแบบข้อมลู ข้อความ เร่ืองราว เหตกุารณ์ กระบวนการ เป็นต้น มกัใช้
ค าถามท่ีให้แสดงถึง เหตผุล และความสมัพนัธ์ การจ าแนกแยกแยะ จดักลุม่ หาข้อสรุป ตรวจสอบ 
เป็นต้น 

การประเมินค่า (Evaluation) ผู้ เรียนต้องใช้การตัดสินคุณค่าท่ีต้องมี
เกณฑ์ในการประเมินและแสดงความเห็นในเร่ืองนัน้ ๆ มักถามถึง ความคิดเห็น ความถูกต้อง
คุณภาพ ความคลาดเคลื่อน ค่านิยมประโยชน์ มักใช้ค าถามท่ีให้แสดงถึง การวิพากษ์วิจารณ์ 
แสดงความคิดเห็น สรุป ตดัสนิใจ ประเมินคา่ เปรียบเทียบ ให้เหตผุล เป็นต้น  

2. ด้านจิตพิสยั (Affective Domain)  
ด้านจิตพิสยั (Affective Domain) เป็นพฤติกรรมด้านจิตใจ เป็นค่านิยม ความ

เช่ือ ความรู้สึก ความซาบซึง้ ทัศนคติ คุณธรรม ความสนใจ การปรับตัว และเจตคติต่าง ๆ 
พฤติกรรมด้านนีอ้าจไม่เกิดขึน้ทนัที ดงันัน้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยจดัสภาพแวดล้อม
ท่ีเหมาะสม และสอดแทรกสิ่งท่ีดีงามอยู่ตลอดเวลา จะท าให้พฤติกรรมของผู้ เรียนเปลี่ยนไปใน
แนวทางท่ีพงึประสงค์ได้ ประกอบด้วยพฤติกรรม 5 ระดบั ได้แก่  

2.1 การรับรู้ (Receiving/Attending) 
2.2 การตอบสนอง (Responding)  
2.3 การเห็นคณุคา่ (Valuing)  
2.4 การจดัระบบ (Organizing)  
2.5   การสร้างลกัษณะนิสยั (Characterizing)การน าค่านิยมท่ียดึถือมาแสดง

พฤติกรรมท่ีเป็นนิสยัประจ าตวัให้ประพฤตปิฏิบตัิแตส่ิง่ท่ีถกูต้องดีงาม  
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3. ด้านทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain) 
ด้ านทักษะพิ สัย  (Psychomotor Domain) เป็ นพฤติ กรรม ท่ีบ่ งถึ ง

ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วช านิช านาญ ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรง มี 5 
ขัน้ตอน คือ  

3.1 การรับรู้ เลียนแบบ ท าตาม (Imitation) 
3.2 การท าเอง / การปรับให้เหมาะสม (Manipulation)  
3.3 การหาความถกูต้อง (Precision)  
3.4 การท าอยา่งตอ่เน่ือง (Articulation)  
3.5 การท าได้อยา่งเป็นธรรมชาติ (Naturalization) การฝึกฝนอยา่งตอ่เน่ือง

จนปฏิบตัิได้คลอ่งแคลว่วอ่งไวโดยอตัโนมตัิเป็นไปอยา่งธรรมชาติเป็นความสามารถในระดบัสงู 
มารุต  พัฒผล (2557:  31 - 32) กล่าวว่า Domain of learning ของ Bloom นี ้

ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยได้น ามาใช้เป็นหลักการก าหนด
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา รวมทัง้การจัดการเรียนรู้ การประเมินผลท่ีมีความครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ทัง้ด้านการรู้คิด (เก่ียวข้องกับการคิดและสติปัญญา) ทั กษะปฏิบัติ  (เก่ียวข้องกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานต่าง ๆ) ตลอดจนอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ (เก่ียวข้องกับ
ความรู้สึก คณุค่า ทศันคติ เจตคติ) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนต้องได้รับการพฒันาอย่างสมดลุทัง้ 3 ด้าน 
เพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีคณุภาพ  

ผู้ วิจัยจะใช้ทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพืน้ฐาน ล าดับขัน้ในการเรียนรู้ ของ 
บลูม (Bloom) เป็นแนวทางในการออกแบบชุดฝึกอบรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทัง้การ
ออกแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมและความ
ตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมในงานวิจยันี ้

6.4.2 ทฤษฎีการเรียน รู้ก ลุ่มพุทธิ นิยมหรือทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต์ 
(Constructivist  Theory) 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยการสร้างความรู้ มีพฒันาการมาจาก
ปรัชญาปฏิบตัินิยม (Pragmatism) ท่ีน าโดย James และ Dewey ในต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 และ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทศัน์เก่ียวกับวิธีการหาความรู้ในปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of 
science) ท่ีน าโดย Popper และ Feyerabend ในคร่ึงหลงัของคริสต์ศตวรรษท่ี 20 จากการบกุเบิก
ของนักจิตวิทยาคนส าคัญ ๆ เช่น เพียเจต์ (Piaget) ออซูเบล (Ausubel) และเคลลี่ (Kelly) และ
พัฒนาต่อมาโดยมีนักการศึกษากลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ เช่น ไดรเวอร์ (Driver) เบล (Bell) คามี 
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(Kamil) น อดดิ ง ส์  (Noddings) วอน  เก ล เซอ ร์ส เฟ ล ด์  (Von Glasersfeld) เฮน เด อ ร์สัน 
(Henderson) และอนัเดอร์ฮิล(Underhill) เป็นต้น (ไพจิตร สะดวกการ, 2543)  

Duffy and Cunningham อธิบายถึงทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist 
Theory) ว่า การเรียนรู้ หรือ การสร้างความรู้ เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ภายในของผู้ เรียน  ผู้ เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้เอง ด้วยการน าประสบการณ์หรือสิ่งท่ีพบเห็นในสิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ท่ีได้รับมา
เช่ือมโยงกบัความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม มาสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง หรือ เรียกว่า โครงสร้าง
ทางปัญญา (Cognitive structure) หรือ สกีมา (Schema) คือ ความรู้และเช่ือว่า การเรียนรู้เป็น
กระบวนการสร้างมากกว่าการรับความรู้ เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนจะสนับสนุนการสร้าง
มากกว่าความพยายามในการถ่ายทอดความรู้ ดงันัน้ในการเรียนรู้จะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่าง
เหมาะสมของแตล่ะบคุคล และเช่ือวา่สิ่งแวดล้อมมีความส าคญัในการสร้างความหมายตามความเป็น
จริง วิธีการท่ีน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนมีหลกัการท่ีส าคญัวา่ ในการเรียนรู้ มุง่เน้นให้ผู้ เรียน
ลงมือกระท าในการสร้างความรู้ หรือเรียกว่า Actively construct มิใช่Passive receive ท่ีเป็นการ
รับข้อมลู หรือสารสนเทศและพยายามจดจ าเท่านัน้ (Duffy and Cunningham. 1996; อ้างอิงจาก 
อนชุา  โสมาบตุร.  2560:  ออนไลน์)  

การเรียนรู้แบ่งเป็น 2 กลุ่มแนวคิดคือ แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา 
(Cognitive constructivism) ของ เพียเจต์ (Jean Piaget) จะแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ช่วงอาย ุ
(Ages) และ ล าดับขัน้ (Stages) ซึ่งทัง้สององค์ประกอบนีจ้ะท านายว่าเด็กจะสามารถหรือไม่
สามารถเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเม่ือมีอายแุตกต่างกนั และทฤษฏีเก่ียวกบัด้านพฒันาการท่ีจะอธิบาย
วา่ผู้ เรียนจะพฒันาความสามารถทางการรู้คิด (Cognitive abilities) ทฤษฏีพฒันาการท่ีจะเน้นจดุ
ดงักล่าวเพราะว่าเป็นพืน้ฐานหลักส าหรับวิธีการของคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา โดยด้านการ
จดัการเรียนรู้นัน้มีแนวคิดว่า มนุษย์เราต้อง “สร้าง” ความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านทางประสบการณ์ 
ซึ่งประสบการณ์เหล่านีจ้ะกระตุ้ นให้ผู้ เรียนสร้างโครงสร้างทางปัญญา หรือเรียกว่า สกีมา 
(Schemas) รูปแบบการท าความเข้าใจ (Mental model) ในสมอง สกีมาเหล่านี ส้ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ (Change) ขยาย (Enlarge) และซบัซ้อนขึน้ได้โดยผ่านทางกระบวนการ การดูด
ซมึ (Assimilation) และการปรับเปลี่ยน (Accommodation) และแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสงัคม 
(Social constructivism) ของวีก็อทสกี(Lev Vygotsky)ซึ่งเช่ือว่าสังคมและวัฒนธรรมจะเป็น
เคร่ืองมือทางปัญญาท่ีจ าเป็นสาหรับการพฒันา รูปแบบและคณุภาพของปัญญา ได้มีการก าหนด
รูปแบบและอตัราการพฒันามากกว่าท่ีก าหนดไว้ในทฤษฎีของเพียเจต์ (Jean Piaget) โดยเช่ือว่า 
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ผู้ ใหญ่ หรือผู้ ท่ีมีความอาวุโส เช่น พ่อแม่ และครู จะเป็นตัวเช่ือมส าหรับเคร่ืองมือทางสังคม
วฒันธรรมรวมถึงภาษา เคร่ืองมือทางวฒันธรรมเหลา่นี ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

แนวคดิคอนสตรัคตวิิสต์เชิงปัญญา (Cognitive constructivism) 
1) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ ฌอง พอล เพียเจต์ (Piaget’s 

Cognitive Development Theory)  
เพี ย เจต์  (Jean Piaget) นัก จิตวิทยาพัฒ นาการชาวสวิสในกลุ่ม

พฒันาการทางสติปัญญา (Cognitive Psychology) ท่ีสนใจศกึษาพฒันาการทางสติปัญญาของ
มนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็กเพียเจต์ กล่าวว่าหลักการเรียนรู้ของ ได้แบ่งล าดับขัน้ของ
พฒันาการ  พฒันาการทางด้านสติปัญญาของเพียเจต์ กล่าวไว้ 4 ขัน้(Piaget : 1970 อ้างถึงใน 
เยาวพา เดชะคปุต์ 2542 : 65 - 66)   

ขัน้ท่ี 1 ขัน้การรับรู้ทางประสาทสมัผสัและการเคลื่อนไหว(Sensory 
motor Stage)  อายุ 0 – 2 ปี เด็กวยันีมี้พฤติกรรมเก่ียวกับการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ เช่น การ
ไขว่คว้า การมอง การจบั การดดู เป็นการเคลื่อนไหวอย่างอตัโนมตัิ แก้ปัญหาได้ทางสติปัญญา 
ออกเป็น 4 ขัน้ (Stages) ตามช่วงอาย ุ(Ages) สรุปได้ดงันี ้ 

1. ขัน้ประสาทสมัผสัและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) 
เร่ิมตัง้แต่แรกเกิด จนถึงอายุประมาณ 2 ขวบ เด็กวยันีเ้รียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยผ่านการกระท าทาง
ประสาทสมัผสัและการเคลื่อนไหว  

2. ขัน้ก่อนปฏิบตัิการคิด (Preoperational Stage) อยู่ในช่วงอายุ
ประมาณ 2 - 7 ขวบ เด็กจะเพิ่มความสามารถทางด้านการคิดถึงสิง่ตา่ง ๆ ภายในสมองมากยิ่งขึน้ 
เร่ิมมีภาษาในการเรียนรู้ 

3. ขั น้ ปฏิ บัติ ก ารคิ ด ด้ วย รูปธรรม  (Concrete Operational 
Stage) ช่วงอายุประมาณ 7 - 11 หรือ 12 ปี เด็กแสดงความสามารถในการใช้กฎเกณฑ์ทาง
ตรรกศาสตร์กับสถานการณ์ ท่ีปรากฏอยู่จ ริงและปฏิบัติการทางการคิด  คิด ย้อนกลับ 
(Reversibility) จดัประเภท (Classification) เรียงล าดบั (Seriation) ได้ 

4. ขัน้ปฏิบตัิการคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational Stage) 
เร่ิมต้นในช่วงวยัรุ่นตอนต้นประมาณ 11 หรือ 12 ปี และเร่ิมมัน่คงเม่ืออายุได้ 15 ปี แต่ก็มีความ
แตกตา่งในแตล่ะบคุคล เน่ืองจากมีข้อจ ากดัทางด้านสติปัญญาหรือสิ่งแวดล้อม  
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ขัน้ท่ี 2 ขัน้ก่อนท่ีจะคิดหาเหตุผลเป็น (Pre – operational Stage) 
เร่ิมอาย ุ2 – 6 ปี เทียบได้กบัชัน้อนบุาล ซึง่ในขัน้นีแ้บง่ออกเป็น 2 ระยะ คือ 

2.1 ขั น้ ก่ อน เข้ า ใจความคิ ด รวบยอด  (Pre – conceptual 
Thought) อาย ุ2 – 4 ปีความคิดของเด็กวยันีข้ึน้อยู่กบัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ยงัไม่สามารถท่ีจะใช้
เหตผุลและมีความคดิรวบยอด (Concept) ได้อยา่งลกึซึง้ 

2.2 ขัน้สามารถคิดได้ด้วยญาณ (Intuitive Thought) อายุ 4 - 7 
ปี ญาณ คือ การคิดท่ีจะน าไปสูก่ารแก้ปัญหา เป็นการเดาหรือคาดคะเนในปัญหาเฉพาะหน้าท่ีไม่
มีการเตรียมการล่วงหน้ามาก่อน เด็กในวัยนีมี้ความสนใจอยากรู้อยากเห็น ชอบซักถาม เร่ิม
เลียนแบบผู้ใหญ่ท่ีอยูใ่กล้ชิด  

ขัน้ท่ี 3 ขัน้รู้จักใช้ความคิดไล่เลียงหาเหตุผลจากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม
(Concrete Operation Stage) ขัน้นีจ้ะเร่ิมจากอายุ 7-11 ปีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและ
ความคิดของเด็กวัยนีส้ามารถสร้างกฎเกณฑ์และตัง้เกณฑ์ในการแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็น
หมวดหมู่ได้เด็กวัยนีส้ามารถท่ีจะเข้าใจเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆท่ีเป็นรูปธรรมได้ 
สามารถท่ีจะเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองความคงตวัของสิ่งต่างๆโดยท่ีเด็กเข้าใจว่าของแข็งหรือของเหลว
จ านวนหนึ่งแม้ว่าจะเปลี่ยนรูปร่างไปก็ยังมีน า้หนักหรือปริมาตรเท่าเดิม สามารถท่ีจะเข้าใจ
ความสมัพนัธ์ของสว่นยอ่ย สว่นรวมลกัษณะเดน่ของเดก็วยันีค้ือ ความสามารถในการคิดย้อนกลบั
นอกจากนัน้ความสามารถในการจ าของเด็กในช่วงนีมี้ประสทิธิภาพขึน้สามารถจดักลุม่หรือจัดการ
ได้อยา่งสมบรูณ์สามารถสนทนากบับคุคลอ่ืนและเข้าใจความคดิของผู้ อ่ืนได้ดี 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ใช้ความคิดไล่เลียงหาเหตุผลจากสิ่งท่ีเป็นนามธรรม 
(Formal Operational Stage) ขัน้นีจ้ะเร่ิมจากอาย ุ11-15 ปีในขัน้นีพ้ฒันาการทางสติปัญญาและ
ความคิดของเด็กวัยนีเ้ป็นขัน้สุดยอดคือเด็กในวัยนีจ้ะเร่ิมคิดแบบผู้ ใหญ่ ความคิดแบบเด็กจะ
สิน้สุดลงเด็กจะสามารถท่ีจะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลท่ีมีอยู่สามารถท่ีจะคิดแบบ
นกัวิทยาศาสตร์ สามารถท่ีจะตัง้สมมตุิฐานและทฤษฎีและเห็นว่าความเป็นจริงท่ีเห็นด้วยการรับรู้
ท่ีส าคญัเท่ากับความคิดกับสิ่งท่ีอาจจะเป็นไปได้เด็กวยันีมี้ความคิดนอกเหนือไปกว่าสิ่งปัจจุบนั
สนใจท่ีจะสร้างทฤษฎีเก่ียวกบัทกุสิ่งทกุอย่างและมีความพอใจท่ีจะคิดพิจารณาเก่ียวกบัสิ่งท่ีไม่มี
ตวัตนหรือสิ่งท่ีเป็นนามธรรม 

เพียเจต์มีแนวคิดว่าการเรียนรู้ของเด็กว่าเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการ
ท างานของระบบประสาทส่วนกลางท่ีเรียกว่า โครงสร้างทางสติปัญญา (Schema) รูปแบบการท า
ความเข้าใจ (Mental model) ในสมอง สกีมาเหล่านีส้ามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Change) ขยาย 
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(Enlarge) และซบัซ้อนขึน้ได้โดยผ่านทางกระบวนการดดูซึม (Assimilation) และการปรับเปลี่ยน 
(Accommodation) ดงัภาพประกอบ 7(อนชุา  โสมาบตุร.  2560:  ออนไลน์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 แผนภาพกระบวนการเรยีนรูโ้ดยการดดูซมึ 

ท่ีมา :  ชยัวฒัน์  สทุธิรัตน์ (2553:  53) 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการเรยีนรู ้

การดดูซมึ(assimilation) 
 

ผลการเรยีนรู ้

 
 

แสดงออก 

กระบวนการทางปัญญา 
(Cognitive Process) 

 

 
  สิง่เรา้  สิง่เรา้ 

โครงสร้างทางสติปัญญา 
)scheme) 

การปรับขยาย 
(accommodation) 
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ภาพประกอบ 8 โครงสร้างทางสติปัญญา “สกีมา” (Schemas) ตามแนวคดิ 
ของกลุม่คอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive constructivism) 

ท่ี ม า  :https://teacherweekly.wordpress.com/2013 /09 /25 /constructivist-theory/ 
(อนชุา  โสมาบตุร.  2560:  ออนไลน์) 

เพียเจต์อธิบายถึงสิ่งมีชีวิตทกุชนิดด ารงชีวิตอยู่ด้วยการปรับตวัให้เข้ากบั
สิ่งแวดล้อม (Adaptation) ไม่ว่าร่างกายหรือความคิด โครงสร้างของความคิดจะถกูปรับให้เหมาะ
กบัความเป็นจริงภายนอก (External Reality) โดยอาศยักระบวนการส าคญั 2 ประการ คือการดดู
ซมึเข้าสูโ่ครงสร้าง (Assimilation) และการปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation) 

1. การดดูซมึเข้าสู่โครงสร้าง (Assimilation) คือ การรับรู้และตีความ
ข้อมลูใหม่ ๆ จากความรู้และความเข้าใจท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว นัน่คือการพยายามอธิบายปรากฏการณ์
ใหม่ ๆ จากโครงสร้างความคิดท่ีตนมีอยู่ ตวัอย่างเช่น เด็กท่ีเคยรู้จกัรถเก๋งก็อาจจะเรียกรถบรรทุก
หรือรถเมล์ว่ารถเก๋ง หรือเด็กท่ีรู้จกัม้า เม่ือมาเห็นววั ก็อาจจะเรียกววัว่าม้า เป็นต้น ในทฤษฎีการ
เรียนรู้จะเรียกสิ่งนีว้่า การสรุปครอบคลมุสิ่งเร้า (Stimulus Generalization) ซึง่เป็นการตอบสนอง
สิง่เร้าท่ีคล้ายกนัราวกบัวา่มนัเป็นสิง่เดียวกนั 

2. การป รับขยายโครงสร้าง (Accommodation) หมายถึง การ
จดัระบบความคิดใหม่ให้เข้ากบัข้อมลูใหม่ ๆ ในขณะท่ีกระบวนการดดูซมึเข้าสู่โครงสร้างเป็นการ
ดดัแปลงวตัถหุรือเหตกุารณ์ให้เข้าได้กบัระบบความคิดท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว แต่กระบวนการปรับขยาย
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โครงสร้างเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางความคิดเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ ๆ ดงันัน้ ถ้าสิ่งท่ี
เกิดขึน้ไม่สอดคล้องกบัโครงสร้างทางการคิดท่ีมีอยู่ บคุคลอาจจะปรับปรุงวิธีคิดใหม่ ตามตวัอย่าง
ข้างต้น เด็กท่ีใช้การปรับขยายโครงสร้างจะพฒันาโครงสร้างทางการคิดใหม่ โดยไม่เรียกรถบรรทกุ
ว่าเป็นรถเก๋ง และไม่เรียกวัวว่าเป็นม้า ในทฤษฎีการเรียนรู้จะเรียกสิ่งนีว้่า การแยกแยะสิ่งเร้า 
(Stimulus Discrimination) ซึง่เป็นความสามารถท่ีจะแยกได้ระหว่างสิง่เร้าท่ีคล้ายคลงึกนัแตไ่ม่ใช่
สิง่เดียวกนั (ประณต เค้าฉิม. 2549:  201-204) 

กระบวนการดดูซมึเข้าสูโ่ครงสร้างและปรับขยายโครงสร้างท างานร่วมกนั 
และเป็นกระบวนการท่ีมีความจ าเป็นต่อการงอกงามทางด้านการรู้คิด ความสมดลุระหว่างการดดู
ซึมเข้าสู่โครงสร้างกับการปรับขยายโครงสร้าง เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญั ซึ่งเพียเจต์เรียกว่า “ดุลย
ภาพ” (Equilibrium) การขาดดลุยภาพจะท าให้เกิดแรงจงูใจท่ีจะเสาะหาสภาวะท่ีเป็นความสมดลุ
ขึน้มาใหม่ปฏิสมัพนัธ์ของการดดูซมึเข้าสูโ่ครงสร้างกบัการปรับขยายโครงสร้างท่ีบรรลถุึงดลุยภาพ
ท าให้เกิดพฒันาการทางด้านการรู้คิด (พรรณทิพย์  ศิริวรรณบศุย์.  2553:  40) 

แนวคิดเก่ียวกับล าดบัขัน้ของพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กเป็นข้อ
ควรค านึงถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตา่ง ๆ ของเด็กในแตล่ะช่วงอาย ุดงัท่ี สชุา  จนัทร์เอม.(2542); 
ศรีเรือน  แก้วกงัวาน.(2549); ประณต  เค้าฉิม (2549) (อ้างอิงจาก จิราภรณ์ ชมบญุ. 2556: 80) กลา่วว่า 
เด็กอายุระหว่าง 10-13 ปี ( ขัน้ท่ี 3 ขัน้รู้จักใช้ความคิดไล่เลียงหาเหตุผลจากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม
(Concrete Operation Stage)) เป็นช่วงท่ีมีพฒันาการทางสติปัญญากว้างขึน้ รู้จกัการแก้ปัญหา
สิ่งต่างๆท่ีเป็นรูปธรรมได้ สามารถท่ีจะเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองความคงตวัของสิ่งต่างๆได้มากขึน้ เร่ิม
เข้าใจแนวคิดเชิงนามธรรมพืน้ฐานง่าย ๆ เร่ิมสนใจท่ีจะร่วมอภิปราย หรือพดูคยุกบัเพื่อนฝงูได้ ชอบ
แสดงออกทางความคิดและแสดงการมีสว่นร่วม และรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีความคิดริเร่ิมท า
สิ่งใหม่ ๆ มีความอยากรู้อยากเห็น เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้เร็ว ดงันัน้ในการจดักิจกรรมเพ่ือให้
ความรู้แก่เด็กช่วงอายนีุ ้จงึต้องด าเนินการให้เหมาะสมกบัสติปัญญาตามช่วงวยั  

นอกจากนี ้อนชุา  โสมาบตุร (2560:  ออนไลน์) ยงัได้กลา่วถึง บทบาทของครู ตาม
แนวคิดเพียเจต์ว่า ควรจดัเตรียมสิ่งแวดล้อมท่ีให้ผู้ เรียนได้ส ารวจ ค้นหาตามธรรมชาติห้องเรียนควร
เติมสิ่งท่ีน่าสนใจท่ีจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองอยา่งตื่นตวัโดยการขยายสกีมา
ผ่านทางประสบการณ์ด้วยวิธีการดดูซึม (Assimilation)และการปรับเปลี่ยน (Accommodation) 
ซึ่งเช่ือว่า การเรียนรู้เกิดจากการปรับเข้าสู่สภาวะสมดุล (Equilibrium) ระหว่างอินทรีย์และ
สิง่แวดล้อม โดยการเช่ือมโยงระหวา่งความรู้เดิมและสิ่งท่ีต้องเรียนใหม่ 
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ส าหรับกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยันี ้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 
มีอายุระหว่าง 9 – 10 ปี ซึ่งตรงกับขัน้พัฒนาการทางสติปัญญาในขัน้ท่ี 3 ขัน้รู้จกัใช้ความคิดไล่
เลียงหาเหตผุลจากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม(Concrete Operation Stage) พฒันาการทางด้านสติปัญญา
และความคิดของเด็กวยันีส้ามารถสร้างกฎเกณฑ์และตัง้เกณฑ์ในการแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็น
หมวดหมูไ่ด้เด็กวยันีส้ามารถท่ีจะเข้าใจเหตผุล รู้จกัการแก้ปัญหาสิง่ตา่งๆท่ีเป็นรูปธรรมได้ เป็นช่วงวยัท่ี
เด็กมีความสามารถทางการคิดอยา่งเป็นเหตเุป็นผลได้ จงึเหมาะสมและสอดคล้องการใช้ชดุฝึกอบรมท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ 

2) กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคตวิิสต์เชิงสังคม (Social constructivism) 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปัิญญาของวีก็อทสกี ้เลฟ เซเมโนวิช  

(Lev Semenovich Vygotsky) 
วีก็อทสกี ้(Vygotsky) เป็นนกัจิตวิทยาชาวรัสเซียท่ีได้ศกึษาวิจยัเก่ียวกบั

พฒันาการทางเชาว์ปัญญาในสมยัเดียวกนักบัเพียเจต์ (Piaget) ผลงานของเขาเป็นท่ียอมรับกนัใน
ประเทศรัสเซียและเร่ิมเผยแพร่สูป่ระเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศตา่งๆในยโุรปเมื่อได้รับการแปล
เป็นภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 1962 ต่อมาในปี ค.ศ.1986 โคซูลิน (Kozulin) ได้แปลและปรับปรุง
หนงัสือของวีก็อทสกีอี้กครัง้หนึ่ง เป็นผู้ท าให้มีผู้นิยมน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่าง
แพร่หลาย (สรุางค์ โค้วตระกลู. 2541:61 อ้างถึงใน ทิศนา แขมณี.2552:90-96)   

ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของเพียเจต์และของวีก็อทสกีเ้ป็น
รากฐานท่ีส าคญัของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  

เพียเจต์อธิบายว่า พฒันาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตวั
ผ่านทางกระบวนการดูดซึม (assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา 
(accommodation) พัฒนาการเกิดขึน้เม่ือบุคคลรับและรับข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไป
สมัพนัธ์กบัความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิม หากไม่สามารถสมัพนัธ์กนัได้ จะเกิดภาวะ
ไม่สมดลุ (disequilibrium) บคุคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยูใ่นสภาวะสมดลุ (equilibrium)หรือ
“ดลุยภาพ” โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา(accommodation)  

เพียเจต์เช่ือว่า (Piaget. 1972: 1-12) คนทุกคนจะมีการพัฒนาเชาว์
ปัญญาไปตามล าดบัขัน้ จากการมีปฏิสมัพนัธ์และประสบการณ์กบัสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์( logico-mathematical experience) 
รวมทั ง้การถ่ ายทอดความ รู้ทางสังคม (social transmission) วุฒิ ภาวะ  (maturity) และ
กระบวนการพัฒนาความสมดุล(equilibrium) ของบุคคลนัน้ ส่วนวีก็อทสกีใ้ห้ความส าคัญกับ
วฒันธรรมและสงัคมมาก เขาอธิบายว่า มนุษย์ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมตัง้แต่แรกเกิด ซึ่ง
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นอกจากสิง่แวดล้อมจากธรรมชาติแล้วก็ยงัมีสิง่แวดล้อมทางสงัคมซึง่ก็คือวฒันธรรมท่ีแตล่ะสงัคม
สร้างขึน้ ดงันัน้สถาบนัสงัคมต่างๆ เร่ิมตัง้แต่สถาบนัครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพฒันการทางเชาว์
ปัญญาของแต่ละบุคคล นอกจากนีภ้าษายงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการคิดและการพฒันาเชาว์
ปัญญาขัน้สงู พฒันาการทางภาษาและทางความคิดของเด็กเร่ิมด้วยการพฒันาท่ีแยกจากกนั แต่
เม่ืออายุมากขึน้ พัฒนาการทัง้ 2 ด้านจะเป็นไปร่วมกันทัง้เพียเจต์และวีก็อทสกี ้นับว่าเป็นนัก
ทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกับ 
“cognition” หรือกระบวนการรู้คิด หรือกระบวบนการทางปัญญา นักคิดคนส าคญัในกลุ่มนี ้คือ 
อลุริค ไนซ์เซอร์ (Ulrich neisser) ได้ให้ค านิยามของค านีไ้ว้ว่า “เป็นกระบวนรู้คิดของสมองในการ
ปรับ เปลี่ยน ลด ตัดทอน ขยาย จัดเก็บ และใช้ข้อมูลต่างๆ ท่ีรับเข้ามาทางประสาทสัมผัส ซึ่ง
อาจจะเกิดหรือไม่เกิดจากการกระตุ้นของสิ่งเร้าภายนอกก็ได้ ดงันัน้ การรู้สกึ การรับรู้ จินตนาการ 
การระลกึได้ การจ า การคงอยู่ การแก้ปัญหา การคิดและอ่ืนๆ อีกมาก จงึถือได้วา่เป็นสว่นหนึง่ของ
กระบวนการรู้คิดนี ”้ (Neisser อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล , 2541: 208-209)  เพื่อให้เข้าใจ
แนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ได้ง่ายขึน้ จึงขอเปรียบเทียบแนวคิดนีก้บัแนวคดิของทฤษฎีกลุม่
ปรนยันิยม (Objectivism) ซึง่มีความเห็นว่า โลกนีมี้ความรู้ ความจริง ซึ่งเป็นแก่นแท้แน่นนอนไม่
เปลี่ยนแปลง การศึกษาคือการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ความรู้ ความจริงเหล่านี ้ดังนัน้ ครูจึงต้อง
พยายามถ่ายทอดความรู้ ความจริงนีใ้ห้ผู้ เรียน และผู้ เรียนจะสามารถรับสิ่งท่ีครูถ่ายทอดได้อย่าง
เข้าใจตาม ท่ีค รูต้องการ แต่นักทฤษ ฎีกลุ่มการส ร้างความ รู้มีความ เห็นว่า (Duffy and 
Jonassen,1992:3-4) แม้โลกนีจ้ะมีอยู่จริงและสิ่งต่างๆท่ีอยู่ในโลกจริง แต่ความหมายของสิ่ง
เหล่านี ้มิได้มีอยู่ในตวัของมนั สิ่งต่างๆมีความหมายขึน้จากการคิดของคนท่ีรับรู้สิ่งนัน้และแต่ละ
คนจะให้ความหมายแก่สิ่งเดียวกัน แตกต่างไปอย่างหลากหลาย ดงันัน้ สิ่งต่างๆในโลกนีจ้ึงไม่มี
ความหมายท่ีถูกต้องหรือเป็นจริงท่ีสุด แต่ขึน้กับความหมายของคนในโลก คนแต่ละคนเกิด
ความคิดจากประสบการณ์ ดงันัน้ สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในประสบการณ์นัน้ ก็ย่อมเป็นส่วนหนึ่ง ของ
ความคดินัน้ หรือเป็นความหมายสว่นหนึง่ของความคดินัน้ ด้วยเหตนีุว้ีก็อทสกี ้(Vygotsky. 1978 : 
94-91) จึงเน้นความส าคญัของความแตกต่างระหว่างบุคคลและการให้ให้ความช่วยเหลือผู้ เรียน
ให้ก้าวหน้า จากระดบัท่ีพฒันาการท่ีเป็นอยู่ ไปถึงระดบัพฒันาการท่ีเด็กมีศกัยภาพจะไปถึงได้ วี
ก็อทสกีไ้ด้เสนอแนวคิดเก่ียวกบั “Zone of proximal development” ซึง่เป็นแนวคิดใหม่ท่ีสง่ผลตอ่
การเปลี่ยนแปลงในด้านการจดัการเรียนการสอนวีก็อทสกี ้ปกติม่ือมีการวดัพฒันาการทางเชาว์
ปัญญาของเด็ก เรามกัใช้แบบทดสอบมาตรฐานในการวดั เพื่อดวู่าเด็กอยู่ในระดบัใด โดยดวู่าสิ่งท่ี
เด็กท าได้นัน้เป็นสิ่งท่ีเด็กในระดบัอายเุท่าใดโดยทัว่ไปสามารถท าได้ ดงันัน้การวดัผลจงึเป็นการบง่



 113 

ถึงบอกถึงสิ่งท่ีเด็กท าได้อยู่แล้วคือ เป็นระดบัพฒันาการท่ีเด็กบรรลหุรือไปถึงแล้ว ดงันัน้ข้อปฏิบตัิ
ท่ีท ากนัอยู่ก็คือ การสอนให้สอดคล้องกบัระดบัพฒันาการของเด็ก จึงเท่ากบัเป็นการตอกย า้ให้เด็ก
อยูใ่นระดบัพฒันาการเดมิ ไมไ่ด้ช่วยให้เด็กพฒันาขึน้  

วีก็อทสกี ้อธิบายว่า เด็กทุกคนมีระดบัพฒันาการทางเชาว์ปัญญาท่ีตน
เป็นอยู ่และมีระดบัพฒันาการท่ีตนมีศกัยภาพจะไปให้ถึงช่วงห่างระหวา่งระดบัท่ีเด็กอยูใ่นปัจจบุนั
กับระดบัท่ีเด็กมีศกัยภาพจะเจริญเติบโตนีเ้อง เรียกว่า “Zone of proximal development” หรือ 
“Zone of proximal growth” ซึง่ช่วงห่างนีจ้ะมีความแตกต่างกนัในแตล่ะบคุคล แนวคิดนีส้ง่ผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเก่ียวกบัการสอน ซึง่เคยเป็นเส้นตรง (linear) หรืออยู่ในแนวเดียวกนั 
เปลี่ยนแปลงไปเป็นอยู่ในลกัษณะท่ีเหลื่อมกนั โดยการสอนจะต้องน าหน้าระดบัพฒันาการเสมอ 
ดังค ากล่าวของวี ก็อทสกี ท่ี้ ว่า “ the development process do not coincide with learning 
process. Rather the development process lags behind the learning process 
”(Vygotsky,1978:90) 

วีก็อทสกี ้(Vygotsky. 1978: 90-91) จึงมีความเช่ือว่าการให้ความ
ช่วยเหลือชีแ้นะแก่เด็ก ซึ่งอยู่ในลักษณะของ “assisted learning” หรือ “scaffolding” เป็นสิ่ง
ส าคญัมากเพราะสามารถช่วยพฒันาเด็กให้ไปถึงระดบัท่ีอยู่ในศกัยภาพของเด็กได้ นกัจิตวิทยา
กลุ่มนีเ้น้นความส าคญัของบริบทท่ีแท้จริง (authentic context) เพราะการสร้างความหมายใดๆ 
มักเป็นการสร้างบนฐานของบริบทใดบริบทหนึ่ง จะกระท าโดยขาดบริบทนัน้ไม่ได้ ดังนัน้ การ
เรียนรู้จึงจ าเป็นต้องด าเนินการอยู่ในบริบทใดบริบทหนึ่ง และกิจกรรมและงานทัง้หลายท่ีใช้ในการ
เรียนรู้ก็จ าเป็นเป็นสิง่จริง(authentic activities / tasks) 

วีก็อทสกี ้(Vygotsky) เช่ือว่าสิ่งแวดล้อม ท่ีเป็นวัฒนธรรมและบริบททาง
สงัคมรวมทัง้ภาษาและการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย เป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนา
รูปแบบและคุณภาพของปัญญา ทัง้นีผู้้ ใหญ่หรือผู้ ท่ีมีความอาวุโส เช่น พ่อแม่และครู จะเป็นตัวเช่ือม
ส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของเดก็แตล่ะคน (ทิศนา  แขมมณี.  2552:  91) 

ก็อทสกี ้อธิบายว่า พฒันาการทางสติปัญญาสามารถแบ่งได้เป็นสองขัน้ 
คือ  

1) ระดบัสตปัิญญาขัน้พืน้ฐาน (elementary  mental  process) เป็น
ความสามารถท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องอาศยัการเรียนรู้ เช่น การดูดนม การจับสิ่งของ 
ฯลฯ 
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2 )  ร ะ ดั บ ส ติ ปั ญ ญ า ขั ้น สู ง  (higher mental process) เ ป็ น
ความสามารถท่ีพฒันามาจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลและสภาพแวดล้อม การอบรมเลีย้งดโูดย
มีภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการคิดและพฒันาสติปัญญา (Diaz & Berk,1992; อ้างอิงจาก ลดั
ดาวลัย์  มิตรกลู.  2560:  ออนไลน์) 

ทฤษฎีของวีก็อทสกีเ้น้นความสมัพนัธ์ของการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีมี
ผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญา เขากล่าวว่า พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กขึน้อยู่กับ
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม โดยมีวฒันธรรมเป็นตวัก าหนดความรู้ ความคิด เจตคติ และคา่นิยมให้กบัเด็ก 
เขาเช่ือว่าสิ่งท่ีเด็กได้สมัผสัรับรู้ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรงหรือผ่านทางสื่อต่างๆ ล้วนมีภาษา
เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยให้เด็กเกิดพฒันาการทางสติปัญญา (Woolfolk. 1993; อ้างอิงจาก ลดัดา
วลัย์  มิตรกลู.  2560:  ออนไลน์) ดงัภาพประกอบ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพประกอบ 9 การปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ตามแนวคิดของวีกอทสกี (Vygotsky) 

ท่ี ม า  :https://teacherweekly.wordpress.com/2013 /09 /25 /constructivist-theory/ 
(อนชุา  โสมาบตุร.  2560:  ออนไลน์) 
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แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสงัคม (Social constructivism) ของวีก็อทส
กี ้จะมีหลกัการ 3 ประการ ท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ในชัน้เรียน ดงันี ้

1) การเรียนรู้และการพัฒนาด้านสังคม เช่น การจัดกิจกรรมการ
ร่วมมือ (Collaborative activity) 

2) โซนพัฒนาการ (Zone of proximal development) ใช้ในการ
วางแผนบทเรียนให้กับผู้ เรียนท่ีอยู่ต ่ากว่าโซนพัฒนาการ ด้วยฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) 
เพราะไมส่ามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

3) การเรียนรู้ควรเกิดขึน้ในบริบทท่ีมีความหมายโดยการเช่ือมโยง
ประสบการณ์นอกโรงเรียนซึ่งเป็นความรู้ท่ีผู้ เรียนพัฒนาจากสภาพชีวิตจริง (Real world) มาสู่
ประสบการณ์ในโรงเรียนของผู้ เรียน  

แนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์เชิงสงัคมของวีก็อทสกี ้(Vygotsky) 

1) กลยุทธ์ทางเรียนรู้อาจจะไม่จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เหมือนกนัทกุอยา่งก็ได้ กิจกรรมและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2) กระบวนการเรียนรู้ควรเป็นไปในแบบท่ีให้นักเรียนสร้างความรู้จาก
การร่วมมือกนัแก้ปัญหา (Collaborative problem solving) กระบวนการเรียนการสอน จะเร่ิมต้น
ด้วยปัญหาท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive conflict) นั่นคือประสบการณ์และ
โครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิม ไม่สามารถจดัการแก้ปัญหานัน้ได้ลงตวัพอดีเหมือนปัญหาท่ีเคยแก้
มาแล้ว ต้องมีการคิดค้นเพิ่มเติมท่ีเรียกว่า“การปรับโครงสร้าง” หรือ “การสร้างโครงสร้างใหม่” ทาง
ปัญญา (Cognitive restructuring) โดยการจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ร่วมกนัถกเถียงปัญหา ซกัค้าน
จนกระทัง่หาเหตผุล หรือหลกัฐานในเชิงประจกัษ์มาขจดัความขดัแย้งทางปัญญาภายในตนเอง
และระหวา่งบคุคลได้ 

3) บทบาทของครู ต้องสร้างบริบทส าหรับการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้รับการ
สง่เสริมในกิจกรรมท่ีน่าสนใจซึง่จะกระตุ้นและเอือ้อ านวยตอ่การเรียนรู้ โดยครูเข้ามาสู่กิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกบัผู้ เรียน ควรแนะน าเม่ือผู้ เรียนประสบปัญหา กระตุ้นให้ผู้ เรียนปฏิบตัิงานในกลุ่ม ในการ
คิดพิจารณาประเด็นค าถาม และสนับสนุน ให้พวกเขาเกิดความท้าทาย ต่อสู้ กับปัญหา ซึ่งจะเป็น
รากฐานของสถานการณ์ในชีวิตจริง (Real life situation) ท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและได้รับความ
พึงพอใจในผลของงานท่ีพวกเขาได้ลงมือกระท า เกิดความเจริญทางด้านสติปัญญา (Cognitive 
growth) และการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  
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ก า รน า ท ฤ ษ ฎี ค อ น ส ต รัค ติ วิ ส ต์ เ ชิ ง ปั ญ ญ าแ ล ะ เชิ ง สั ง ค ม 
(Constructivism) สาระส าคญัเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ การน า
ทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน สามารถท าได้หลายประการดงันี  ้ (ทิศนา แขม
มณี. 2554: 90-94) 

1. ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ผลของการเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปท่ี
กระบวนการส ร้างความ รู้ (process of knowledge construction) และการตระหนัก รู้ใน
กระบวนการนัน้ (reflexive awareness of that process) เป้าหมายของการเรียนรู้จะต้องมาจาก
การปฏิบัติงานจริง (authentic tasks) ครูจะต้องเป็นตัวอย่างและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนเห็น ผู้ เรียนจะต้องฝึกฝนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

2. เป้าหมายของการสอนโดยใช้ชุดฝึกอบรมจะเปลี่ยนจากการ
ถ่ายทอดให้ผู้ เรียนได้รับสาระความรู้ท่ีแน่นตายตัว ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสร้าง
ความหมายท่ีหลากหลาย การเรียนรู้ทกัษะต่างๆงจะต้องมีประสิทธิภาพถึงขัน้ท าได้และแก้ไขได้
จริงในกิจกรรมของชดุฝึกอบรม 

3. ในการปฏิบตัิกิจกรรมในชดุฝึกอบรม ผู้ เรียนจะเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทใน
การเรียนรู้อย่างตื่นตวั (active) ผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้จดักระท ากบัข้อมลูหรือประสบการณ์ตา่งๆและ
จะต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งนัน้ด้วยตนเอง โดยการให้ผู้ เรียนอยู่ในบริบทจริงซึ่งไม่ได้
หมายความว่าผู้ เรียนจะต้องออกไปยังสถานท่ีจริงเสมอไป แต่อาจจัดเป็นกิจกรรมท่ีเรียกว่า 
“physical knowledge activities” ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กับสื่อ วสัด ุ
อปุกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมลูตา่งๆ ท่ีเป็นของจริงละมีความสอดคล้องกบัความสนใจของผู้ เรียนโดย
ผู้ เรียนสามารถจดักระท า ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิ่งนัน้ๆ จนเกิดเป็น
ความรู้ความเข้าใจขึน้ ดงันัน้ ความเข้าใจเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการคิดการจัดกระท ากับ
ข้อมลูมิใช่เกิดขึน้ง่ายๆ จากการได้รับข้อมลูหรือมีข้อมลูเพียงเท่านัน้ ดงัค ากลา่วของเพอร์คินส์ทีว่า  
“Understanding is not something that comes free with full databanks and through 
practice ; it is something won by the struggles of the organism to learn to conjecture , 
prob ,puzzle out, forecast… ” (Perkins, 1992: 171) 

4. ในการจัดการเรียนการสอนครูจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศ
ทางสงัคมจริยธรรม (sociomoral)ให้เกิดขึน้ ผู้ เรียนจะต้องมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อ
การปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม ซึ่งทางสงัคมถือว่าเป็นปัจจัยส าคญัของการสร้างความรู้เพราะล าพัง
กิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ทัง้หลายท่ีครูจัดให้หรือผู้ เรียนแสวงหามาเพื่อการเรียนรู้ไม่เป็นการ
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เพียงพอ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียนและบุคคลอ่ืนๆ จะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้ เรียนกว้างขึน้ 
ซบัซ้อนขึน้ และหลากหลายขึน้ 

5. ในการเข้าร่วมกิจกรรมในชุดฝึกอบรมผู้ เรียนมีบทบาทในการ
เรียนรู้อย่างเต็มท่ี(Devries. 1992:1-2) โดยผู้ เรียนจะน าตนเองและควบคุมคนเองในการเรียนรู้ 
เช่น ผู้ เรียนจะเป็นผู้ เลือกสิ่งท่ีต้องการเรียนเอง ตัง้กฎระเบียบเอง แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้เอง ตกลง
กนัเองเม่ือเกิดความขดัแย้งหรือมีความคดิเห็นแตกตา่งกนั เลือกผู้ ร่วมงานได้เอง และรับผิดชอบใน
การดแูลรักษาห้องเรียนร่วมกนั 

6. ในการเรียนการสอนแบบสร้างความรู้ ครูจะมีบทบาทแตกต่างไป
จากเดิม (Devries. 1992:3-6) คือจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และควบคมุการเรียนรู้ เปลี่ยนไป
เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนในการเรียนรู้ คือการเรียนการสอนจะต้องเปลี่ยนจาก 
“instruction” ไปเป็น “construction” คือเปลี่ยนจาก “การให้ความรู้” ไปเป็น “การให้ผู้ เรียนสร้าง
ความรู้” บทบาทของครูก็คือ จะต้องท าหน้าท่ีช่วยสร้างแรงจงูใจภายในให้เกิดแก่ผู้ เรียน จดัเตรียม
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตรงกับความสนใจของผู้ เรียน ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามในการท่ีส่งเสริม
พฒันาการของผู้ เรียน ให้ค าปรึกษาแนะน าทัง้ทางด้านวิชาการและสงัคมแก่ผู้ เรียน ดแูลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ เรียนท่ีมีปัญหา และประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียน นอกจากนัน้ครูยงัต้องมีความเป็น
ประชาธิปไตยและมีเหตผุลในการสมัพนัธ์กบัผู้ เรียนด้วย 

7. ในด้านการประเมินผลการเรียนการสอน (Jonassen. 1992: 137-
147) เน่ืองจากการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองนี ้ขึน้กบัความสนใจและการสร้าง
ความหมายท่ีแตกต่างกันของบุคคล ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จึงมีลกัษณะหลากหลาย ดงันั น้การ
ประเมินผลจึงจ าเป็นต้องมีลกัษณะเป็น “goal free evaluation” ซึงก็หมายถึงการประเมินตาม
จุดมุ่งหมายในลักษณะท่ียืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล หรืออาจใช้วิธีการท่ีเรียกว่า “socially 
negotiated goal” และการประเมินควรใช้วิธีการหลากหลาย ซึ่งอาจเป็นการประเมินจากเพื่ อน 
แฟ้มผลงาน (portfolio) รวมทัง้การประเมินตนเองด้วย นอกจากนัน้การวดัผลจ าเป็นต้องอาศยั
บริบทจริงท่ีมีความซบัซ้อนเช่นเดียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีต้องอาศยับริบท กิจกรรม และ
งานท่ีเป็นจริง การวดัผลจะต้องใช้กิจกรรมหรืองานในบริบทจริงด้วย ซงึในกรณีท่ีจ าเป็นต้องจ าลอง
ของจริงมา ก็สามารถท าได้ แต่เกณฑ์ท่ีใช้ควรเป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในโลกของความเป็นจริง (real world 
criteria) 
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เง่ือนไขการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุม่แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เช่ือว่า 
ครูไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของผู้ เรียนได้ แต่สามารถช่วยให้ผู้ เรียนปรับขยาย
โครงสร้างทางปัญญาได้โดยการจดัสภาพการณ์ท่ีท าให้เกิดภาวะเสียสมดลุหรือก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางปัญญาขึน้ คือสภาวะท่ีโครงสร้างทางปัญญาเดิมใช้ไม่ได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
ประสบการณ์มากขึน้หรือเกิดโครงสร้างทางปัญญาใหม่นัน่เอง ฉะนัน้ครูจึงมีหน้าท่ีจดันวตักรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้ เรียน ดงันี ้(อนชุา  โสมาบตุร. 2560: ออนไลน์; อ้างถึง Bednar et.al. 1995)  

1) ก าหนดสถานการณ์ ท่ีเป็นปัญหาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ี
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางปัญญา เพราะเป็นแรงจงูใจภายในให้เกิดกิจกรรมการไตร่ตรองเพื่อขจดั
ความขัดแย้งนัน้ ซึ่ง Dewey ได้อธิบายเก่ียวกับลักษณะการไตร่ตรอง (Reflection) เป็นการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ กิจกรรมการไตร่ตรองจะเร่ิมต้นด้วยสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา น่าสงสัย 
งงงวย ยุ่งยาก ซบัซ้อน เรียกว่า สถานการณ์ก่อนไตร่ตรอง และจะจบลงด้วยความแจ่มชดัท่ีสามารถ
อธิบายสถานการณ์ดงักลา่ว สามารถแก้ปัญหาได้ ตลอดจนได้เรียนรู้และพงึพอใจกบัผลท่ีได้รับ 

2) การไตร่ตรองบนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญา
ท่ีมีอยู่เดิมภายใต้การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม จะเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นให้มีการสร้างโครงสร้างใหม่ทาง
ปัญญา เพราะการเรียนรู้เป็นผลท่ีเกิดจากการแปลความหมายตามประสบการณ์ของแตล่ะคน 

3) การสร้างการเรียนรู้ (Learning constructed) ความรู้ต่างๆ จะถกู
สร้างขึน้ด้วยตวัผู้ เรียนเอง โดยใช้ข้อมลูท่ีได้รับมาใหม่ร่วมกบัข้อมลูหรือความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้วรวมทัง้
ประสบการณ์เดิม มาสร้างความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง 

4) การเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระท า (Active learning) การท่ี
ผู้ เรียนได้ลงมือกระท าจะช่วยให้ผู้ เรียนได้สร้างความหมายในสิ่งท่ีตนเรียนรู้ ท่ีพฒันาโดยอาศยัพืน้ฐาน
จากประสบการณ์ตนเอง 

5 ) การเรียน รู้ ท่ี เกิ ดจากการร่วม มือ  (Collaborative learning) 
ความหมายในการเรียนรู้ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอดของตนเองได้มาจากการร่วมแบ่งปัน
แนวคิดท่ีหลากหลายภายในกลุม่ และในขณะเดียวกนัก็ปรับเปลี่ยนการสร้างสิง่ท่ีแทนความรู้ในสมอง 
(Knowledge representation) ท่ีสนองตอบตอ่แนวคิดท่ีหลากหลายนัน้ หรืออาจกลา่วได้วา่ในขณะท่ี
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการอภิปราย เสนอความคิดเห็นท่ีหลากหลายของแต่ละคน ผู้ เรียนจะมี
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างความรู้ของตนด้วย และสร้างความหมายของตนเองขึน้มาใหม่ 

6) การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม (Situated learning) การเรียนรู้ควรเกิดขึน้ใน
สภาพจริง หรือสะท้อนบริบทของสภาพจริง จะน าไปสูก่ารเช่ือมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
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 สว่น ทิศนา  แขมมณี (2552: 94 – 96) ได้น าเสนอการประยกุต์ใช้ทฤษฎี
การสร้างความรู้ ในด้านการเรียนการสอน ดงันี ้

1) จดัการเรียนรู้โดยการปฏิบตัิจริง ผู้ เรียนต้องได้รับฝึกฝนการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 

2) การสอนจะเน้นไปท่ีการสาธิตกระบวนการแปลและสร้าง
ความหมายท่ีหลากหลาย การเรียนรู้ทักษะต่างๆ จะต้องให้มีประสิทธิภาพถึงขัน้ท าได้และ
แก้ปัญหาได้จริง  

3 )ผู้ เรียนจะเป็นผู้ มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี ตื่นตัว เป็น
ผู้กระท ากับข้อมลูหรือมวลประสบการณ์ในบริบทจริงโดยสร้างความหมายให้กบัสิ่งนัน้ด้วยตนเอง
และควบคมุตนเองในการเรียนรู้ 

4) ครูให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการปฏิสมัพันธ์ทาง
สังคม จะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้ เรียนกว้างขึน้และหลากหลายขึน้ และอ านวยความสะดวก 
ช่วยเหลือผู้ เรียนในการเรียนรู้ 

5) ในด้านการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จะต้องมีลักษณะท่ี
หลากหลาย 

สรุปได้ว่า ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (คอนสตรัคติ
วิสต์) ในการจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ลงมือกระท าปฏิบัติจริงในสิ่งท่ีเรียนรู้ (Active 
learning) ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้ เรียนเช่ือมโยงประสบการณ์ใหมก่บัประสบการณ์
เดิมเพื่อให้กระบวนการปรับแตง่เกิดความสมดลุท าให้เกิดการเรียนรู้(มารุต  พฒัผล.  2557 :  139) 
และเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้ เรียน จะช่วยให้การเรียนรู้กว้าง ซบัซ้อนและหลากหลายขึน้ 
(ทิศนา  แขมมณี.  2552:  94) ส่วนครูจดัเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียน
เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองอยา่งตื่นตวัโดยการขยายสกีมาผ่านทางประสบการณ์ด้วยวิธีการดดูซึม 
(Assimilation) และการปรับเปลี่ ยน (Accommodation) จนสามารถปรับเข้าสู่ สภาวะสมดุล 
(Equilibrium) อนัน าไปสูก่ารเรียนรู้  (อนชุา   โสมาบตุร.  2560:  ออนไลน์)  

แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้ เรียนท่ีกลา่วมาข้างต้น ได้ใช้เป็น
ฐานแนวคิดในการพฒันาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพืน้ฐาน 
ล าดบัขัน้ในการเรียนรู้ ของ บลมู(Benjamin S. Bloom) จะใช้เป็นแนวทางในการออกแบบชุดฝึก
อบรมท่ีกลา่วถึงเป็นล าดบัตอ่ไป 
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7. แนวคดิเก่ียวกับชุดฝึกอบรม  
7.1 ความหมายของชุดฝึกอบรม 

การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับความรู้ตามความสนใจของผู้ เรียน ผู้ สอน
สามารถจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ด้วยการรวบรวมกิจกรรรมท่ีเหมาะสมสร้างเป็นชุดฝึกอบรมท่ี
เหมาะสมกบัพฒันาการของผู้ เรียน ได้มีผู้ให้นิยามและความหมายของชดุฝึกอบรมดงันี ้

Kozberg; & Tempel (1991) ได้กล่าวถึงความหมายของชดุฝึกอบรมไว้ว่า หมายถึง
การจดัเคร่ืองมือในการอบรมให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และสภาพการเรียนรู้ในแต่ละเร่ืองให้
เหมาะสมและตรงกบัสภาพความต้องการของผู้ เรียนซึง่ชดุฝึกอบรมจะแบง่ออกเป็น 3 ประเภทคือ 
ชดุอปุกรณ์ฝึกอบรมชดุฝึกอบรมและโมดลุฝึกอบรมดงันี ้(นิพนธ์  ศขุปรีดี. 2537) 

1. ชุดอุปกรณ์ฝึกอบรม (Thinking Kits) หมายถึงการจัดระบบสื่อท่ีจ าเป็นใน
ระบบการฝึกอบรมให้อยู่ในท่ีเดียวกันเพื่อง่ายต่อการแสวงหาและการใช้สื่ออุปกรณ์ฝึกอบรม
อาจจะแบง่เป็นสื่อสิง่พิมพ์เป็นสื่อหลกัและสื่อประสมหลกั 

2. ชุดฝึกอบรม (Training Package) หมายถึงการจัดระบบการฝึกอบรมท่ี
สมบรูณ์ท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือชดุฝึกอบรมท่ีผู้ให้การฝึกอบรมเป็น
ผู้ ใช้ในการบรรยายหรือจดักิจกรรม  ในการฝึกอบรมในชุดฝึกอบรมจะประกอบด้วย   คู่มือการใช้
ชดุฝึกอบรม  แบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียน  สื่อท่ีใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมทัง้หมดท่ีจ าเป็นต้อง
ใช้ในระบบการฝึกอบรมมีทัง้ชดุฝึกอบรมท่ีใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลกัและชดุฝึกอบรมท่ีใช้สื่อประสม
เป็นหลัก  ชุดฝึกอบรมท่ีใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักส่วนใหญ่เรียกว่าชุดเอกสารฝึกอบรม   ท่ีใช้สื่อ
ประสมเป็นหลกัเรียกว่าชดุฝึกอบรม  ในด้านวิธีการฝึกอบรมของชดุฝึกอบรมใช้ทฤษฎีการรับสาร
ของ บี เอฟสกินเนอร์ (B.F. Skinner) ตามทฤษฎีบทเรียนโปรแกรมหรือการให้ผู้ รับการฝึกอบรมได้
เรียนทีละน้อยเป็นขัน้ตอนด้วยการเรียนรู้ท่ีใกล้เคียงกบัประสบการณ์ตรงหรือได้มีโอกาสลงมือท า
หรือคิดด้วยตนเอง  

3. โมดุลฝึกอบรม (Modular Training) หมายถึงการจัดระบบการฝึกอบรมท่ี
จัดเป็นชุดฝึกอบรม (Training Package) หลายชุดติดต่อกันโมดุลฝึกอบรมมีทัง้ท่ีเป็นโมเดล
ฝึกอบรมสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลกัและโมดลุฝึกอบรมสื่อประสมหลกั  

Fonseca (1999) กล่าวถึงชุดฝึกอบรมว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมท่ีจะท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพฒันาความคิดมีความชดัเจนในเปา้หมายและ
ท าให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ Pareek and Module (1980) จ าแนกชดุฝึกอบรมเป็น 2 ประเภท คือ  
ชุดฝึกอบรมท่ีศึกษาด้วยตนเอง (Self-Learning Module) และชุดฝึกอบรมท่ีสอน  (Teaching 
Module) 
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บญุช ู ศขุเจริญ  (2548 : 50)  สรุปความหมายของชดุฝึกอบรมวา่หมายถึงสื่อประสม

ท่ีสร้างขึน้อย่างเป็นระบบท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาวิชาของแต่ละหน่วยและผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองชุดฝึกอบรมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนันีมี้ทัง้ชดุฝึกอบรมท่ีใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลกัและชดุฝึก
อบรมท่ีใช้สื่อประสมเป็นสื่อหลกัในด้านวิธีการฝึกอบรมของชดุฝึกอบรมใช้ทฤษฎีการรับสารของB. 
F. Skinner ตามทฤษฎีบทเรียนโปรแกรมคือการให้ผู้ รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ทีละขัน้ตอนด้วยการ
เรียนรู้ท่ีใกล้เคียงกบัประสบการณ์ตรงหรือได้มีโอกาสลงมือทาหรือคิดด้วยตนเอง 

จิรนันท์  ป้อมพิมพ์ (2550: 7) ได้สรุปความหมายของชุดฝึกอบรมว่าเป็นหลกัสูตร
การฝึกอบรมอย่างหนึง่โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรม  ในรูปแบบการสอนส าเร็จรูปท่ีให้อิสระแก่ผู้ เรียน
ได้เรียนรู้จากสื่อประสมท่ีใช้ประกอบบทเรียนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  โดยชุด
ฝึกอบรมจะมีส่วนประกอบคือ วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม  เนือ้หาของการฝึกอบรม  วิธีการ
ฝึกอบรม  สื่อและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรม 

อคัครัตน์  พูลกระจ่าง (2550: 53) และอรวรรณ  ดวงลาพิมพ์ (2551: 10) กล่าวว่า
ชุดฝึกอบรมเป็นการรวบรมทรัพยากรท่ีใช้ในการฝึกอบรมทัง้หลกัสตูร  อุปกรณ์  วิธีการ  เนือ้หา  
สื่อและการประเมินเข้าไว้ด้วยกนัเพื่อความสะดวกในการใช้ส าหรับการฝึกอบรมเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ี
มีวตัถปุระสงค์เฉพาะทัง้ใช้ฝึกอบรมด้วยตนเองและฝึกอบรมทัว่ไป 

ศุภรัตน์  แตงน้อย (2550: 10) กล่าวว่าชุดฝึกอบรมหมายถึงชุดของสื่อประสมท่ีได้
จากระบบการผลิตและการน าสื่อหลายอย่างมาสมัพนัธ์กนัและมีคณุค่าส่งเสริมซึง่กนัและกนัโดย
สอดคล้องกบัเนือ้หาวิชาวตัถปุระสงค์และประสบการณ์ของแต่ละหน่วย  โดยจดัเอาไว้เป็นชดุเพื่อ
ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากการศกึษาความหมายของชดุฝึกอบรมจากงานวจิยัข้างต้นสรุปได้วา่ ชดุฝึกอบรม
คือ สื่อหรือเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้ตามวตัถุประสงค์ ( Kozberg; &Tempel.  1991) นิพนธ์  ศุขปรีดี  
(2537)  บญุช ู ศขุเจริญ (2548: 50)  จิรนนัท์  ปอ้มพิมพ์ (2550: 7)  อคัครัตน์  พลูกระจ่าง (2550: 
53) และอรวรรณ  ดวงลาพิมพ์ (2551: 10)  ศภุรัตน์  แตงน้อย (2550: 10)และใช้เพื่อพฒันาผู้ รับ
การฝึกอบรมตามวตัถุประสงค์(Kozberg; & Tempel (1991)  นิพนธ์  ศขุปรีดี  (2537) Fonseca 
(1999)  บญุช ู ศขุเจริญ (2548: 50)  จิรนนัท์   ปอ้มพิมพ์ (2550: 7)  อคัครัตน์  พลูกระจ่าง (2550: 
53) และอรวรรณ  ดวงลาพิมพ์ (2551: 10)  ศภุรัตน์  แตงน้อย (2550: 10)) 

ในงานวิจัยนีผู้้ วิจัยได้ให้ความหมายของชุดฝึกอบรม คือ ชุดเคร่ืองมือท่ี ใช้เป็นสื่อ
สร้างขึน้เพื่อพฒันาผู้ เรียนตามวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม ในงานวิจยันีผู้้วิจยัได้ให้ความหมาย
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ชุดฝึกอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมหมายถึง ชุดเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นสื่อในการ
เสริมสร้างความตระหนกัรู้ทางสิ่งแวดล้อมโดยวดัความรู้ความเข้าใจและวัดความตระหนกัรู้เร่ือง
สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และรูปแบบกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้และความตระหนกัรู้เร่ืองสิง่แวดล้อม  

7.2 ความส าคัญของชุดฝึกอบรม 
นิพนธ์  ศขุปรีดี (2537)  ได้กลา่วถึงความส าคญัของชดุฝึกอบรมไว้ดงันี ้ 

1. ผู้ ให้การฝึกอบรม ลดเวลาการเตรียมการฝึกอบรม โดยเฉพาะการฝึกอบรม
หลายรุ่นผู้ให้อบรมปรับปรุงชดุฝึกอบรมโดยไม่ต้องผลติใหม ่ 

2. ระบบการฝึกอบรมมีมาตรฐานเพราะผู้ ให้การฝึกอบรมต่างท่ีใช้ชุดฝึกอบรม
ประเภทเดียวกนั  

3. การวดัและประเมินผลการฝึกอบรมเป็นมาตรฐานเดียวกนั  
4. สง่เสริมให้เกิดเคร่ืองช่วยการฝึกอบรม  
5. ผู้ รับการฝึกอบรมมีโอกาสรับประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ใกล้เคียงจาก

ชดุฝึกอบรมสื่อประสม  
6. ไม่จ ากดัเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม 
7. เปลี่ยนบทบาทให้ผู้การฝึกอบรมจากผู้บรรยายมาเป็นผู้แนะน าเสนอแนะการ

แก้ปัญหาในการฝึกอบรมและจดัการฝึกอบรม 
8. ประหยดัทรัพยากรเพราะสื่อตา่งๆสว่นมากจะน ามาใช้ได้หลายครัง้  
9. สง่เสริมให้ผู้ให้การฝึกอบรมเป็นผู้จดัการฝึกอบรมอย่างมีระบบ  

ศิริพรรณ สายหงษ์ และสมประสงค์  วิทยเกียรติ (2534) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของชดุ
ฝึกอบรมท่ีมีตอ่ผู้ รับการฝึกอบรมดงันี ้ 

1. สร้างแรงจงูใจและความสนใจในการเรียนรู้ให้กบัผู้ เข้าร่วมรับการฝึกอบรม  
2. สามารถศกึษาด้วยตนเองในเนือ้หาวิชาท่ีสนใจได้โดยไม่จ ากดัเวลาสถานท่ี 
3. สามารถศกึษาทบทวนได้  
4. สนองตอบตอ่ความต้องการระหวา่งบคุคลได้ 
5. เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการศกึษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  
7. ใช้เป็นสื่อสอนเสริมได้ 

จากการศึกษาความส าคัญของชุดฝึกอบรมจากงานวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่า ชุด
ฝึกอบรมสามารถช่วยทัง้ผู้ ฝึกอบรม เช่น การเตรียมความพร้อม ของผู้ ฝึกอบรมหรือการลด
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คา่ใช้จ่ายและประหยดัทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงการสร้างมาตรฐานท่ีดีให้กบัผู้ ฝึกอบรม  นิพนธ์   ศุ
ขปรีดี (2537) และในด้านของผู้ เข้ารับการอบรมสามารถเกิดกระบวนการเรียนรู้  ในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถศกึษาทบทวน เป็นการสร้างแรงจงูใจและความสนใจในการ
เรียนรู้ให้กบัผู้ เข้าร่วมรับการฝึกอบรม  ศริิพรรณ  สายหงษ์ และสมประสงค์  วิทยเกียรติ (2534) 

โดยผู้ วิจัย มีความเห็นว่าชุดฝึกอบรมมีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อการน าไป
พฒันานกัเรียนในการท่ีจะเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม 

7.3 ประเภทชุดฝึกอบรม 
จากความหมายของชดุฝึกอบรมดงัได้กลา่วมาแล้วท าให้สามารถแบง่ประเภทของชดุ

ฝึกอบรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ  1.  ชุดฝึกอบรมเสริมกิจกรรมการฝึกอบรมและ2. ชุด
ฝึกอบรมศกึษาด้วยตนเอง 

บุษรา  สังวาลเพ็ชร (2548: 44) ชุดฝึกอบรมสามารถจ าแนกได้  3 ประเภทคือชุด
ฝึกอบรมประกอบการบรรยาย  ชดุฝึกอบรมส าหรับกิจกรรมกลุม่และชดุฝึกอบรมรายบคุคล 

1. ชุดฝึกอบรมประกอบการบรรยาย เป็นชุดฝึกอบรมท่ีมีการก าหนดกิจกรรมใช้
ประกอบการฝึกอบรมแบบบรรยายเพื่อเปลี่ยนบทบาทของวิทยากรให้น้อยลงและเปิดโอกาสให้
ผู้ รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมมากขึน้  สื่อท่ีใช้อาจเป็นบัตรค า  เทป
บนัทึกเสียง  สไลด์ประกอบเสียง  เทปบนัทึกภาพ  เพื่อให้ผู้ รับการฝึกอบรมได้อภิปรายตามปัญหา
และหัวข้อท่ีวิทยากรก าหนดให้ในการใช้ชุดฝึกอบรมประเภทนีจ้ะบรรจุไว้ในกล่องท่ีมีขนาด
พอเหมาะกบัจ านวนสื่อการฝึกอบรม 

2. ชดุฝึกอบรมส าหรับกิจกรรมกลุม่ วิทยากรจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ เตรียมสถานการณ์
เป็นผู้อ านวยการและเป็นประสานงาน  การฝึกอบรมจะเปิดโอกาสให้ผู้ รับการฝึกอบรมประกอบ
กิจกรรมร่วมกันสามารถช่วยเหลือกันและกันได้ระหว่างประกอบกิจกรรมการฝึกอบรม  หากมี
ปัญหาผู้ รับการฝึกอบรมสามารถซกัถามวิทยากรได้เสมอ 

3. ชุดการฝึกอบรมรายบุคคล  เป็นชุดฝึกอบรมท่ีจัดระบบเพื่อให้ผู้ เ ข้ารับการ
ฝึกอบรมด้วยตนเอง  โดยมีวิทยากรคอยให้ความช่วยเหลือ 

นิพนธ์   ศขุปรีดี (2547: 151-152) แบ่งประเภทของชดุฝึกอบรมออกเป็น 2 ประเภท
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ชดุฝึกอบรมท่ีแบง่ตามลกัษณะโครงสร้าง  การแบง่ชดุฝึกอบรมตามโครงสร้าง
สามารถแบง่ได้เป็น3  ประเภทคือ 
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(1) ชดุอปุกรณ์ชดุฝึกอบรม (Training Kit) หมายถึง การจดัระบบสื่อท่ีจ าเป็น
ในระบบการฝึกอบรมให้อยูใ่นท่ีเดียวกนัเพื่อง่ายตอ่การแสวงหาและใช้สื่อและยงัสามารถแบง่ย่อย
ได้อีกดงันี ้

ก. ชดุฝึกอบรมท่ีใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลกั  สามารถใช้ได้กบัการฝึกอบรม
แบบกลุม่เลก็กลุม่ใหญ่และการอบรมมวลชน 

ข. ชดุฝึกอปุกรณ์ฝึกอบรมท่ีใช้สื่อประสมเป็นหลกั  หมายถึงการจดัระบบ
สื่อท่ีใช้มากกวา่สองชนิดขึน้ไปซึง่ใช้ในการฝึกอบรมกลุม่เลก็กลุม่ใหญ่และการฝึกบรมมวลชน 

(2) ชุดฝึกอบรม (Training Package) หมายถึง การจัดระบบฝึกอบรมท่ี
สมบูรณ์ท่ีผู้ รับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองรวมทัง้ชุดฝึกอบรมท่ีผู้ ให้การฝึกอบรมเป็น
ผู้ ใช้ในการจดักิจกรรมการฝึกอบรมโดย  ในชุดฝึกอบรมประเภทนีจ้ะประกอบด้วยแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียนตลอดจนสื่อต่างท่ีจ าเป็นจะต้องใช้เช่นสื่อในสาธิตบรรยาย  สื่อท่ีใช้ในการ
ท ากิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้  สื่อท่ีใช้ในการสื่อสารสัง่การต่างๆ  ชุดฝึกอบรมนีส้ามารถใช้กบัการ
ฝึกอบรมทุกรูปแบบดังกล่าวมาแล้ว  รวมทัง้การฝึกอบรมแบบเผชิญหน้าและฝึกอบรมแบบ
ทางไกลมีทัง้ชดุฝึกอบรมท่ีใช้สื่อสิง่พิมพ์เป็นหลกัส่วนใหญ่เรียกวา่ชดุเอกสารฝึกอบรม   ส าหรับชดุ
ฝึกอบรมท่ีใช้สื่อประสมเป็นหลกัเรียกวา่ชดุฝึกอบรม   ด้านวิธีการฝึกอบรมใช้ทฤษฎีการรับสารของ
B.F. Skinner ตามทฤษฎีบทเรียนโปรแกรมคือ   การให้ผู้ รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ทีละน้อยเป็นขัน้
เป็นตอนด้วยการเรียนรู้ท่ีใกล้เคียงกบัประสบการณ์ตรงหรือได้มีโอกาสลงมือท าและคิดด้วยตวัเอง 

(3) โมดูลฝึกอบรม ( Module Training) หมายถึงการจัดการฝึกอบรมท่ี
จดัเป็นชดุฝึกอบรม (Training Package) หลายชดุตอ่เน่ืองโมดลูฝึกอบรมแบง่ออกเป็น 2 ชนิดคือ 

ก. โมดูลฝึกอบรมสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักมีลักษณะเป็นเอกสารฝึกอบรม
บทเรียนโปรแกรมหลายเล่มต่อเน่ืองกันและเอกสารแต่ละเล่มจะมีค าแนะน าในการใช้เอกสาร
ฝึกอบรม  บทเรียนโปรแกรมรวมถึงกิจกรรมท่ีให้ปฏิบตัิและการวดัผลด้วยตนเองและวดัผลโดย
ผู้จดัการฝึกอบรม 

 ข. โมดลูฝึกอบรมสื่อประสมเป็นหลกัเป็นชดุฝึกอบรมสื่อประสมหลายชดุ
ตอ่เน่ืองกนัตามท่ีผู้ออกแบบโมดลูการฝึกอบรมและผู้จดัระบบฝึกอบรมได้ออกแบบและจดัระบบไว้
ปัจจบุนัโมดลูฝึกอบรมสามารถจดัสถานการณ์จ าลองการฝึกอบรมโดยอาศยัคอมพิวเตอร์ 

2. ชุดฝึกอบรมสามารถแบ่งตามลกัษณะการด าเนินการกล่าวคือชุดฝึกอบรมท่ี
แบง่ตามลกัษณะการใช้งานสามารถแบง่ได้4ประเภทคือ 
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(1) ชดุฝึกอบรมแบบบรรยายเป็นชดุฝึกอบรมท่ีมุ่งขยายเนือ้หาสาระการสอน
แบบบรรยายให้ชดัเจนช่วยให้ผู้สอนพดูน้อยโดยพยายามให้สื่อการสอนท าหน้าท่ีแทนชดุฝึกอบรม
บรรยายนีน้ิยมใช้กบัการฝึกและการสอนในระดบัอดุมศกึษาท่ียงัให้ความส าคญักบัการสอนแบบ
บรรยายอยูช่ดุฝึกอบรมแบบนีจ้ะมีเนือ้หาเพียงอยา่งเดียว 

(2) ชุดฝึกอบรมแบบกลุ่มเป็นชุดฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เข้ารับการอบรมไป
ประกอบเข้ารับการฝึกอบรมท่ีต้องใช้ควบคูก่บัการเรียนการสอนจากชดุฝึกอบรม 

(3) เนือ้หาสาระการถ่ายทอดเนือ้หาสาระจะผ่านทางสื่อ เช่น บัตรเนือ้หา 
บตัรค า เอกสารค าสอน  เทปบนัทกึเสียง  สไลด์ 

(4) สื่อเพ่ือใช้ในการเสนอเนือ้หาสาระและการประเมินต้องประเมินพฤตกิรรม
ตอ่เน่ืองหรือประเมินจากแบบทดสอบ 

3. ชดุฝึกอบรมตามเอกตัภาพหรือชุดฝึกอบรมแบบรายบุคคลเป็นชดุฝึกอบรมท่ี
มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  อาจใน
โรงเรียนหรือท่ีบ้านก็ได้เพื่อให้ผู้ เรียนก้าวไปข้างหน้าตามความสามารถของ  ผู้ เรียนชุดฝึกอบรม
รายบคุคลอาจออกมาในรูปของหน่วยการสอนยอ่ยหรือ “โมดลู” 

4. ชดุฝึกอบรมทางไกลเป็นชดุฝึกอบรมท่ีผู้สอนและผู้ เรียนอยูต่า่งถ่ินตา่งเวลากนั
มุ่งสอนให้ผู้ เรียนได้ศึกษาด้วยจนเองโดยไม่ต้องมาเข้าชัน้เรียนประกอบไปด้วยสื่อ  ประเภท
สิง่พิมพ์รายการวิทยกุระจายเสียง  ภาพยนตร์และการสอนเสริมตามศนูย์บริการการศกึษา เช่น ชดุ
การเรียนทางไกลมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   

จากความหมายของชุดฝึกอบรมดังกล่าวสรุปได้ว่าชุดฝึกอบรมเป็นเคร่ืองมือท่ี
ประกอบด้วยหลกัสตูร  เนือ้หาสาระ  วิธีการ  สื่อและการประเมินในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือวิชาใด
วิชาหนึ่งท่ีรวบรวมอย่างเป็นระบบในกระบวนการฝึกอบรมโดยทัว่ไป (บุษรา  สงัวาลเพ็ชร (2548: 
44) นิพนธ์  ศขุปรีดี (2547: 151-152) โดยผู้วิจยัได้เลือกใช้ชดุฝึกอบรมแบบกลุม่  นิพนธ์   ศขุปรีดี
(2547: 151-152) ซึง่เป็นชดุฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เข้ารับการอบรมไปประกอบเข้ารับการฝึกอบรม
เร่ืองสิง่แวดล้อม ท่ีต้องใช้ควบคูก่บัการจดัอบรมเร่ืองสิง่แวดล้อมจากชดุฝึกอบรม 

7.4 องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม  
นิพนธ์  ศขุปรีดี (2537)แบง่องค์ประกอบชดุฝึกอบรมเป็น 2 ประเภทดงันี ้ 

1. องค์ประกอบของผลท่ีได้รับในการพฒันาชุดฝึกอบรมองค์ประกอบของผลท่ี
ได้รับในการพฒันาชดุฝึกอบรมเก่ียวข้องกบัคูมื่อการฝึกอบรมสื่อกิจกรรมและการประเมินฝึกอบรม
ดงันี ้ 
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1.1 คู่มือการฝึกอบรมในชุดฝึกอบรมท่ีดีจะต้องมีคู่มือการใช้และบ ารุงรักษา
ชดุฝึกอบรมสื่อกิจกรรมและการประเมินการฝึกอบรม  

1.2 สื่อในชุดฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบส าคัญของชุดฝึกอบรมซึ่งจะเป็น
เคร่ืองมือในการฝึกอบรมใช้เป็นคู่มือในการวางแผนการฝึกอบรมท าให้ทราบถึงวตัถปุระสงค์ของ
การฝึกอบรมการเตรียมการทางด้านบคุลากรวสัดอุปุกรณ์และวิธีการฝึกอบรม  

1.3 กิจกรรมในชดุฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบของชดุฝึกอบรมได้จดัเตรียมสื่อ
และวิธีการ ของการจัดฝึกอบรมไว้อย่างพร้อมมูน   เพื่อให้ผู้ ท่ีได้รับการฝึกอบรมด าเนินการจัด
กิจกรรมการฝึกอบรมให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการจดัการฝึกอบรม  

1.4 การประเมินในชดุฝึกอบรม องค์ประกอบในชดุฝึกอบรมเก่ียวข้องกบัการ
ประเมินมี 2 ลักษณะ คือการประเมินผู้ รับการฝึกอบรมกับการประเมินชุดฝึกอบรมเพื่อหา
ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้ รับการฝึกอบรมและ
ประเมินประสทิธิภาพชดุฝึกอบรมจะต้องมีวิธีการประเมินและเคร่ืองมือประเมิน 

2. องค์ประกอบชดุฝึกอบรมเชิงระบบ 
องค์ประกอบชดุฝึกอบรมเชิงระบบประกอบด้วย  
2.1 องค์ประกอบชุดฝึกอบรมด้านปัจจยัน าเข้าได้แก่ บุคลากร งบประมาณ  

วสัดุอุปกรณ์  สื่อ  อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม  ปรัชญาการฝึกอบรม  แผนและนโยบายการ
ฝึกอบรมหลกัสตูรและเนือ้หาสาระการฝึกอบรม  

2.1.1 บุคลากรในการออกแบบชุดฝึกอบรมและออกแบบระบบชุด
ฝึกอบรมต้องวิเคราะห์ปัจจัยท่ีน าเข้าด้านบุคลากรเก่ียวกับผู้ รับการฝึกอบรมเป็นใคร  พืน้
ฐานความรู้วิทยากรคือใคร  มีความรู้ความสามารถด้านใด   ประสบการณ์เป็นวิทยากรนาน
เพียงใด  ผู้บริหารโครงการมีลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมการบริหารการฝึกอบรมอย่างไร  ผู้ ให้การ
สนบัสนุนการฝึกอบรม  เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีดและบุคลากรบริการฝึกอบรมอ่ืนๆมีลกัษณะนิสยัและ
พฤตกิรรมการบริการอยา่งไร  ผู้ท าหน้าท่ีให้การจดัการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถความเข้าใจ
ธรรมชาติของระบบฝึกอบรมเพียงใด ผู้ ร่วมผลิตเก็บบ ารุงรักษาเป็นใคร  มีพฤติกรรมตอบสนองต่อ
ระบบฝึกอบรมอย่างไร  ในระบบการฝึกอบรมและการออกแบบชดุฝึกอบรมจะต้องค านึงถึงความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ รับการฝึกอบรมและกลุม่ผู้ รับการฝึกอบรม  

2.1.2 งบประมาณเป็นปัจจยัน าเข้าของชุดฝึกอบรม การใช้งบประมาณ
อยา่งประหยดั แตใ่ห้ได้รับประสทิธิภาพและประสิทธิผลการฝึกอบรมสงูสดุ มีคณุคา่ไมแ่ตกตา่งกบั
ชดุฝึกอบรมท่ีมีราคาแพง ซึง่ไมแ่น่เสมอไปว่าจะเป็นชดุฝึกอบรมท่ีดีท่ีสดุ  
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2.1.3 วัสดุและอุปกรณ์ ท่ีใช้ในระบบการฝึกอบรมเป็นทรัพยากรท่ี
สามารถน ามาก าหนดเป็นปัจจยัน าเข้าของสภาพแวดล้อมการฝึกอบรม  

2.1.4 ส่ือการฝึกอบรมเป็นทรัพยากรท่ีจะต้องวิเคราะห์เพราะเป็น
องค์ประกอบในชุดฝึกอบรมควรเป็นสื่อราคาย่อมเยา สื่อท้องถ่ินท่ีหาง่ายและเหมาะสมกับ
วตัถปุระสงค์ของการใช้สื่อในชดุฝึกอบรม  

2.1.5  ปรัชญาการฝึกอบรมแผนและนโยบายการฝึกอบรมทัง้ระดบัชาติ
ระดบัภมูิภาคและระดบัองค์กร 

2.1.6  หลกัสตูรและเนือ้หาสาระเพื่อให้การออกแบบชดุฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมกบัความคดิของคนในองค์กรท้องถ่ินและสงัคมระดบัชาติ 

2.2  องค์ประกอบชดุฝึกอบรมในด้านการด าเนินการฝึกอบรมได้แก่ 
2.2.1  การศึกษาแนวคิดพืน้ฐานของระบบฝึกอบรมในด้านหลักสูตร

ระบบฝึกอบรมการบริหารและการบริการฝึกอบรมและความคิดของสงัคมท้องถ่ิน  เพื่อน าไปใช้ใน
การออกแบบกระบวนการฝึกอบรม  

2.2.2  การก าหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรม เป็นการวิ เคราะห์
วตัถุประสงค์เพื่อการจดักระบวนการฝึกอบรมให้เหมาะสมและบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  การตัง้วัตถุประสงค์ในองค์ประกอบชุดฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องเหมาะสมกับ
ปัจจัยน าเข้าของแผนนโยบายปรัชญาของสงัคมท้องถ่ินและความส าคญั  วตัถุประสงค์ของชุด
ฝึกอบรมจะต้องเป็นวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน  ผู้ ปฏิบัติสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   ชดุฝึกอบรมท่ีดีควรมีวตัถปุระสงค์หลกัเปลี่ยนเปา้หมายเดียว  

2.2.3การศกึษาชดุฝึกอบรมเดิมท่ีมีอยู่แล้ว เม่ือพบว่ามีประสิทธิภาพไม่ดี
พอก็ต้องออกแบบและปรับปรุงใหม่  เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเนือ้หาสาระและ
วตัถปุระสงค์ท่ีเปลี่ยนไป 

2.2.4การด าเนินการของระบบฝึกอบรมเก่ียวกบัการก าหนดกระบวนการ
ฝึกอบรมการวิเคราะห์องค์ประกอบชุดฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการก าหนดวตัถุประสงค์
หลกัและวตัถปุระสงค์ยอ่ยและการจดักิจกรรมการฝึกอบรมและการวดัและการประเมินผล 

จากการศึกษาองค์ประกอบของชุดฝึกอบรมจากงานวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่า
สามารถแบง่องค์ประกอบชดุฝึกอบรมเป็น 2 ประเภท ได้แก่  1. องค์ประกอบของผลท่ีได้รับในการ
พฒันาชดุฝึกอบรม  2. องค์ประกอบชดุฝึกอบรมเชิงระบบ  นิพนธ์  ศขุปรีดี (2537) 
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ซึง่องค์ประกอบของชดุฝึกอบรมในงานวิจยันีเ้ป็นองค์ประกอบของผลท่ีได้รับ
ในการพฒันาชุดฝึกอบรมนิพนธ์  ศขุปรีดี (2537) โดยจะประกอบไปด้วย  1.คู่มือการฝึกอบรมใน
ชดุฝึกอบรม  2. สื่อในชดุฝึกอบรม  3. กิจกรรมในชดุฝึกอบรม และ 4. การประเมินในชดุฝึกอบรม 

7.5 การออกแบบชุดฝึกอบรม  
นิพนธ์  ศุขปรีดี (2537) ได้กล่าวถึงกระบวนการในการออกแบบชุดฝึกอบรมไว้ว่า

ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนดงันี ้ 
1. การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบชุดฝึกอบรม ท าโดยการศึกษา

แนวคิดพืน้ฐานของชุดฝึกอบรมและในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง ศิลปะ วฒันธรรมและประเพณีในท้องถ่ิน  เพื่อเป็นข้อมลูในการออกแบบชดุฝึกอบรมหลงั
จากนัน้จงึก าหนดวตัถปุระสงค์เพื่อการออกแบบชดุฝึกอบรม 

2. การศึกษาชุดฝึกอบรมท่ีมีอยู่เดิมเพื่อให้ได้แนวทางในการออกแบบชุดฝึก
อบรม  

3. การออกแบบจ าลองชุดฝึกอบรมโดยก าหนดปัจจยัน าเข้าในการน าไปใช้การ
ออกแบบชดุฝึกอบรมก าหนด  กระบวนการออกแบบชดุฝึกอบรมและก าหนดการประเมินผลลพัธ์
และผลย้อนกลบัในการออกแบบชดุฝึกอบรมหลงัจากนัน้จงึออกแบบจ าลองชดุฝึกอบรม 

จากการศึกษาการออกแบบชุดฝึกอบรมจากงานวิจัยข้างต้นผู้ วิจัยได้มีขัน้ตอนในการ
ออกแบบชุดฝึกอบรม ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้ 1. วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี งานวิจยัท่ีผ่านมา และ
น าข้อมูลเก่ียวกับการเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมและแนวทางในการพัฒนาชุด
ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับนักเรียน
ระดบัประถมศึกษามาวิเคราะห์ร่วมด้วย   2. ออกแบบชดุฝึกอบรมประกอบด้วย  1) ชุดฝึกอบรม   
2) คูมื่อการใช้ชดุฝึกอบรม 

7.5.1 ทฤษฏีการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในการออกแบบชุดฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อม 

ทฤษฎีท่ีใช้ในการออกแบบโครงสร้างชุดฝึกอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมได้แก่ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory)นัน้ผู้ เรียนเป็นผู้ เสริมสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของผู้ เรียนได้แต่สามารถ
ช่วยผู้ เรียนปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาได้ ด้วยการจดัสถานการณ์ท่ีทาให้เกิดภาวะไม่สมดลุ
หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา โดยได้จากสิ่งแวดล้อมและการปฏิสมัพันธ์กับผู้ อ่ืนการ
ออกแบบการสอนท่ีมีพืน้ฐาน ของการจดัการเรียนการสอนจะสนบัสนุนการสร้างมากกว่าความ
พยายามในการถ่ายทอดความรู้ ดังนัน้ คอนสตรัคติวิสต์ จะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่าง
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เหมาะสมของแต่ละบุคคล และสิ่งแวดล้อมมีความส าคญัในการสร้างความหมายตามความเป็น
จริง (Duffy and Cunningham.1996) เป็นวิธีการท่ีน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนมีหลกัการ
ท่ีส าคัญว่า ในการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนลงมือกระท าในการสร้างความรู้ ซึ่งปรากฏแนวคิดท่ี
แตกตา่งกนัเก่ียวกบัการสร้างความรู้ หรือการเรียนรู้  

หลักการออกแบบชุดฝึกอบรมตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคตวิิสต์ 
ชดุฝึกอบรมท่ีมีกิจกรรมโดยอาศยัหลกัการพืน้ฐานและทฤษฎีการเรียนรู้ของ

Piaget (1962) ซึง่มีแนวคิดดงันี ้
1. เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 
2. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการคิด ตดัสินใจ แก้ปัญหาด้วยกนั 
3. เน้นการพัฒนาความคิดท่ีได้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ

ผู้ อ่ืน 
4. ลดบทบาทของครูในการด าเนินกิจกรรมให้น้อยลง 
5. ให้ผู้ เรียนด าเนินการเรียนด้วยตนเอง มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น

เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ขณะท ากิจกรรม และหาข้อตกลงเพื่อไม่ให้ความขัดแย้ง
เกิดขึน้อีก 

6. ให้ทกุคนมีโอกาสร่วมกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ 
การออกแบบชุดฝึกอบรมตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ในท่ีนีไ้ด้น าหลักการท่ี

ส าคญัของทัง้สองกลุม่แนวคิด คือ Cognitive Constructivism และ Social Constructivism มาใช้
ในการออกแบบ ดงัมีองค์ประกอบท่ีสาคญัดงันี ้(สมุาลี ชยัเจริญ. 2551) 

1. สถานการณ์ปัญหา (Problem Base) มาจากพืน้ฐานของ Cognitive 
Constructivismของเพียรเจต์ เช่ือวา่ ถ้าผู้ เรียนถกูกระตุ้นด้วยปัญหา (Problem) ท่ีก่อให้เกิดความ
คดัแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflicts ) หรือเรียกว่า เกิดการเสียสมดลุทางปัญญา ผู้ เรียนต้อง
พยายามปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เข้าสู่สภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยการดูดซึม 
(Assimilation) หรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) จนกระทัง้ผู้ เรียน
สามารถปรับโครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่สภาวะสมดลุหรือสามารถท่ีจะสร้างความรู้ใหม่ขึน้มาได้ 
หรือเกิดการเรียนรู้นัน้เองในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ สถานการณ์ปัญหาจะเป็นเสมือน
ประตูท่ีผู้ เรียนจะเข้าสู่เนือ้หาท่ีจะเรียนรู้ โดยสถานการณ์ปัญหาท่ีสร้างขึน้อาจมีลกัษณะหลาย
ลกัษณะ เช่น  
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1.1 เป็นสถานการณ์ปัญหาเดียวกันท่ีครอบคลุมเนือ้หาทัง้หมดท่ี
เรียน  

1.2 เป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีมีหลายระดับ ส าหรับระดับมือใหม ่
(Novice) ระดบัผู้ เช่ียวชาญ (Expert) หรือ ง่าย ปานกลาง ยาก เป็นต้น  

1.3 เป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีมีหลายสภาพบริบท ท่ีผู้ เรียนเผชิญใน
สภาพจริง  

1.4 เป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีเป็นเร่ืองราว (Story)  
2. แหล่งเรียนรู้ (Resources) เป็นท่ีรวบรวมข้อมลู เนือ้หา สารสนเทศท่ี

ผู้ เรียนจะใช้ในการแก้สถานการณ์ปัญหาท่ีผู้ เรียนเผชิญ ซึ่งแหล่งเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้นัน้คงไม่ใช่เพียงแค่เป็นเพียงแหล่งรวบรวมเนือ้หาเท่านัน้ แต่รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ท่ีผู้ เรียนจะใช้
ในการเสาะแสวงหาและค้นพบค าตอบ (Discovery) ดงันัน้ ลกัษณะของแหลง่เรียนรู้ตา่ง ๆ ควรมีมี
รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 สถานท่ีต่างๆในโรงเรียน เช่น ในห้องเรียน โรงอาหาร สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องน า้ สนามฟตุบอล   

2.2 แหล่งท่ีเก่ียวข้องในการสร้างความรู้ เช่น ชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เป็นต้น 

2.3 เคร่ืองมือท่ีช่วยในการสร้างความรู้ เช่น อปุกรณ์ในการทดลอง 
3. ฐ าน ก า รช่ ว ย คิ ด  (Scaffolding) ม าจ าก แน วคิ ด ข อ ง  Social 

Constructivism ของ Vygotsky ท่ีเช่ือว่า ถ้าผู้ เรียนอยู่ต ่ากว่า Zone of Proximal Development 
ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการช่วยเหลือท่ีเรียกว่า Scaffoldingซึ่งฐาน
ความช่วยเหลือจะสนับสนุนผู้ เรียนในการแก้ปัญหา หรือการเรียนรู้ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ภารกิจให้ส าเร็จด้วยตวัเองได้ 

4. การโค้ ช  (Coaching) มาจากพื น้ ฐาน  Situated Cognition และ 
Situated Learning หลกัการนีไ้ด้กลายมาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ ตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ ท่ีได้เปลี่ยนบทบาทของครูท่ีท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้หรือ บอกความรู้มาเป็น “การ
โค้ช” ท่ีให้ความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน าส าหรับผู้ เรียนจะเป็น การฝึกหัด ผู้ เรียน โดยการให้
ความรู้ แก่ผู้ เรียนในเชิงการให้การรู้คิดและการสร้างปัญญา ซึ่งบทบาทของการโค้ชมีเง่ือนไขท่ี
ส าคญัดงันี ้



 131 

4.1 เรียนรู้ผู้อยู่ในความดูแล หรือผู้ เรียนจากการสงัเกตด้วยการฟัง
และการไตถ่ามด้วยความเอาใจใส ่

4.2 ควรสอบถามกระตุ้ นความคิดของนักเรียน โดยพยายามจัด
สิง่แวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางปัญญา 

4.3 สร้างเส้นทางเป็นเชิงการสืบสวนอย่างมีความหมายต่อผู้ เรียน
และพยายามสนบัสนนุให้ผู้ เรียนสร้างเส้นทางอยา่งมีเหตผุลและมีความหมาย 

4.4 ยอมรับในสติปัญญาผู้ เรียน และพยายามช่วยแก้ไข ปรับปรุง 
เพื่อท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจ ในการเลือกเส้นทางการตดัสินใจหรือเลือกวิธีการท่ีจะปฏิบตัิตอ่ไป 

5. การร่วมมือกนัแก้ปัญหา(Collaboration) เป็นอีกองค์ประกอบหนึง่ ท่ีมี
ส่วนสนับสนุนให้ผู้ เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ อ่ืนเพื่อขยายมุมมองให้แก่ตนเอง การ
ร่วมมือกนัแก้ปัญหาจะสนบัสนุนให้ผู้ เรียนเกิดการคิดไตร่ตรอง(Reflective Thinking)เป็นแหล่งท่ี
เปิดโอกาสให้ทัง้ผู้ เรียนผู้สอน ผู้ เช่ียวชาญ ได้เสวนาแสดงความคิดเห็นของตนเองกบัผู้ อ่ืนส าหรับ
การออกแบบการร่วมมือแก้ปัญหาในขณะสร้างความรู้ นอกจากนีก้ารร่วมมือกนัแก้ปัญหายงัเป็น
สว่นส าคญัในการปรับเปลี่ยนแลปอ้งกนัความเข้าใจที่คาดเคลื่อน(Misconception) ท่ีจะเกิดขึน้ใน
ขณะท่ีเรียนรู้ รวมทัง้การขยายแนวคดิ 

7.5.2 จิตวิทยาการเรียนรู้ที่ เก่ียวกับการออกแบบชุดฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541:52 - 66) ได้ให้แนวคิดทางด้านจิตวิทยาพทุธิ
พิสยัเก่ียวกบัการเรียนรู้ของมนษุย์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกแบบชดุฝึกอบรมดงัตอ่ไปนี ้

ความสนใจและการรับรู้อย่างถูกต้อง (attention and perception) 
การเรียนรู้ของมนุษย์นัน้เกิดจากการท่ีมนุษย์ให้ความสนใจกับสิ่งเร้า 

(stimuli)และรับรู้ (perception) สิ่งเร้าต่าง ๆ นัน้อย่างถูกต้อง อย่างไรดี หากมีสิ่งเร้าเข้ามาพร้อม
กนัหลายตวัและมนษุย์ไม่ได้ให้ความสนใจกบัตวักระตุ้นท่ีถกูต้องอยา่งเต็มท่ี การรับรู้ท่ีต้องการก็ไม่
อาจเกิดขึน้ได้ (หรือเกิดขึน้ได้น้อย)  

 ดังนัน้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีจะต้องออกแบบให้เกิดการรับรู้ท่ีง่ายดายและเท่ียงตรงท่ีสดุ การท่ีจะท าให้ผู้ เรียน
เกิดความสนใจกบัสิ่งเร้าและรับรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างถกูต้องนัน้ ผู้สร้างชุดฝึกอบรมต้องออกแบบการ
ฝึกอบรมโดยค านึงถึงปัจจยัตา่งๆตวัอย่าง ได้แก่ รายละเอียดและความเหมือนจริงของชดุฝึกอบรม
เสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม การรับรู้ในตัวกระตุ้นท่ีถูกต้องจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือ
ผู้ เรียนให้ความสนใจกับสิ่งเร้าท่ีถูกต้องตลอดทัง้การฝึกอบรมไม่ใช่เพียงแค่ช่วงแรกของการ
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ฝึกอบรมเท่านัน้ นอกจากนีผู้้สร้างยงัต้องค านึงถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอ่การรับรู้ได้แก่ คณุลกัษณะ
ต่างๆ ของผู้ เรียน ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้ เรียน ความสนใจ ความรู้พืน้ฐานความยากง่ายของชุด
ฝึกอบรม ความคุ้นเคยกับชุดฝึกอบรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม ความเร็วช้าของ
การเรียนรู้ฯลฯ การรับรู้และการให้ความสนใจของผู้ เรียนนบัว่ามีความส าคญัมาก เพราะมนัจะเป็น
สิง่ท่ีชีน้ าการออกแบบหน้าจอ รูปแบบการปฏิสมัพนัธ์และการสร้างแรงจงูใจตา่ง ๆ 

การจดจ า (memory) 
สิ่งท่ีมนุษย์เรารับรู้นัน้จะถูกเก็บเอาไว้และเรียกกลับมาใช้ในภายหลัง 

แม้ว่ามนษุย์จะสามารถจ าเร่ืองตา่งๆ ได้มากแตก่ารท่ีจะแน่ใจว่าสิ่งตา่งๆ ท่ีเรารับรู้นัน้ได้ถกูจดัเก็บ
ไว้อย่างเป็นระเบียบและพร้อมท่ีจะน ามาใช้ในภายหลงัเป็นสิ่งท่ียากจะควบคมุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เม่ือสิ่งท่ีรับรู้นัน้มีอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น การเรียนศพัท์ใหม ่ๆ ในภาษาอ่ืน ๆ เป็นต้นดงันัน้ เทคนิค
การเรียนเพื่อท่ีจะช่วยในการจดัเก็บหรือจดจ าสิ่งต่างๆ นัน้จึงเป็นผู้สร้างชุดฝึกอบรมต้องออกแบบ
ชุดฝึกอบรมโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ส าคัญท่ีจะช่วยในการจ าได้ดี 2 ประการ คือ หลักในการจัด
ระเบียบหรือโครงสร้างเนือ้หา (organization) และหลกัในการท าซ า้ (repetition) เม่ือเปรียบเทียบทัง้ 
2 วิธีแล้ว วิธีการจดัการโครงสร้างเนือ้หาให้เป็นระเบียบและแสดงให้ผู้ เรียนดนูัน้เป็นสิง่ท่ีง่ายและมี
ประสิทธิภาพมากกวา่วิธีการให้ผู้ เรียนท าซ า้ๆ เพราะการจดัโครงสร้างเนือ้หาให้เป็นระเบียบจะช่วย
ในการดึงข้อมูลความรู้นัน้กลับมาใช้ภายหลงัหรือท่ีเรียกว่าการระลึกได้จากงานวิจัยต่างๆ เรา
สามารถแบ่งการวางระเบียบหรือการจดัระบบเนือ้หาออกเป็น 3 ลกัษณะด้วยกนั คือ ลกัษณะเชิง
เส้นตรง ลกัษณะสาขา และลกัษณะสื่อหลายมิต ิ

ความกระตอืรือร้นในการเรียน (active learning) 
การเรียนรู้ของมนุษย์นัน้ไม่เพียงแต่การสงัเกต หากรวมไปถึงการปฏิบตัิ

ด้วยการมีปฏิสมัพนัธ์ไม่เพียงแต่คงความสนใจได้เท่านัน้ หากยงัช่วยท าให้เกิดความรู้และทกัษะ
ใหม่ๆ ในผู้ เรียน หนึ่งในข้อได้เปรียบส าคัญของชุดฝึกอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีเหนือกว่าการสอนอ่ืน ๆ ก็คือความสามารถในเชิงโต้ตอบกบัผู้ เรียน อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าจะมีการเน้นความส าคัญในส่วนของปฏิสัมพันธ์มาก พบว่าชุดฝึกอบรมมากมายท่ีผลิต
ออกมานัน้จะมีปฏิสมัพนัธ์ภายในชุดฝึกน้อยท าให้เกิดชุดฝึกท่ีน่าเบื่อหน่ายการท่ีจะออกแบบให้
ผู้ ใช้มีปฏิสมัพนัธ์กบัชุดฝึกอบรมสม ่าเสมอและปฏิสมัพนัธ์นัน้ ๆ จะต้องเก่ียวข้องกบัเนือ้หาสาระ
และเอือ้อ านวยตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน 

แรงจูงใจ (motivation) 
แรงจงูใจท่ีเหมาะสมเป็นสิ่งส าคญัต่อการเรียนรู้ ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม

น่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทการจ าลองสถานการณ์เป็นชุดฝึกท่ีมี
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ประสิทธิภาพสูงในการสร้างแรงจูงใจ เน่ืองจากลกัษณะพิเศษของชุดฝึกอบรมเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมทัง้ 2  ประเภทนัน่เองนอกจากนีมี้ทฤษฏีเก่ียวกบัแรงจงูใจท่ีน่าสนใจหลาย
ทฤษฏีท่ีได้อธิบายเทคนิคต่าง ๆในการออกแบบชุดฝึกอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน ทฤษฏีแรงจูงใจท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ ในการ
ออกแบบชุดฝึกอบรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทฤษฎีแรงจงูใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอก (intrinsic and extrinsic motivation) ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
ภายนอก(intrinsic and extrinsic motivation)ของเลปเปอร์ (Lepper) เช่ือว่าแรงจูงใจท่ีใช้ใน
ชุดฝึกอบรมควรเป็นแรงจูงใจภายในหรือแรงจูงใจท่ีเก่ียวเน่ืองกับชุดฝึกอบรมมากกว่าแรงจูงใจ
ภายนอกซึง่เป็นแรงจงูใจท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกบัชดุฝึกอบรม แตเ่ป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนต้องการทฤษฎีการสร้าง
แรงจงูใจของมาโลน (Malone) ปัจจยั 4 ประการท่ีท าให้เกิดแรงจงูใจตามทฤษฎีนี ้ได้แก่ ความท้า
ทาย จินตนาการ ความอยากรู้อยากเห็น และความรู้สกึท่ีได้ควบคมุบทเรียน 

การควบคุมบทเรียน (learner control) 
ส่วนส าคญัในการออกแบบชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้าง

ความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมได้แก่ การออกแบบการควบคมุล าดบัการฝึกอบรม เนือ้หา ประเภท
ของการฝึกอบรมฯลฯ การควบคมุเนือ้หาการฝึกอบรมมีอยู่ 3 ลกัษณะด้วยกัน คือ การให้ชุดฝึก
เป็นผู้ ควบคุม  (program control) การให้ผู้ เรียน เป็นผู้ ควบคุม  ( learner control) และการ
ผสมผสานระหว่างชุดฝึกอบรมและผู้ เรียน (combination) และในการออกแบบนัน้ควรพิจารณา
การผสมผสาน (combination) ระหว่างการให้ผู้ เรียนและชุดฝึกอบรมเป็นผู้ควบคุมเนือ้หาสาระ
การฝึกอบรม และเนือ้หาสาระการฝึกอบรมจะมีประสิทธิผลอย่างไรนัน้ ก็ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม
ในการออกแบบการควบคมุทัง้ 2 ฝ่าย 

การถ่ายโอนการเรียนรู้ (transfer of learning) 
โดยปกติแล้วการเรียนรู้จากชุดฝึกอบรมนัน้จะเป็นการเรียนรู้ในขัน้แรก

ก่อนท่ีจะมีการน าไปประยกุต์ใช้จริง การน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนในบทเรียนและขดัเกลาแล้ว
น าไปประยกุต์ใช้ในโลกจริงก็คือ การถ่ายโอนการเรียนรู้นัน่เอง สิง่ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสามารถของ
มนุษย์ในการถ่ายโอนการเรียนรู้ได้แก่ ความเหมือนจริง ( fidelity) ของชุดฝึกอบรม  ประเภท 
ปริมาณและความหมาย การปฏิสมัพนัธ์และประเภทของชดุฝึกอบรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่
สิง่แวดล้อม 

ความแตกต่างรายบุคคล (individual difference) 
ผู้ เรียนแต่ละคนมีความเร็วช้าในการเรียนรู้แตกต่างกนัไป ผู้ เรียนบางคน

จะเรียนได้ดีจากบางกิจกรรมของชุดฝึกอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม การ
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ออกแบบให้ชดุฝึกอบรมมีความยืดหยุ่นเพื่อท่ีจะตอบสนองความสามารถทางการเรียนของผู้ เรียน
แต่ละคนได้เป็นสิ่งส าคัญ การเรียนรู้นัน้มนุษย์มีความแตกต่างกันไปทัง้ในด้านของบุคลิกภาพ 
สติปัญญา วิธีการเรียนรู้ และล าดบัของการเรียนรู้ ดงันัน้การออกแบบชดุฝึกอบรมเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมนัน้ ผู้ออกแบบควรค านึงถึงความแตกตา่งเหลา่นีใ้ห้มาก และออกแบบให้
ตอบสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้มากท่ีสุด เช่น การจัดหาความช่วยเหลือส าหรับ
นกัเรียนท่ีเรียนออ่น ซึง่รวมถึงการจดัให้มีการประเมินก่อนเรียนทัง้นีจ้ะได้ทราบวา่ผู้ เรียนคนใดท่ีจดั
วา่เป็นนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนและจะได้จดัหาการให้ค าแนะน าในการเรียนอยา่งสม ่าเสมอเป็นต้น 

จากการศึกษาทฤษฏีและจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบชุดฝึก
อบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ วิจยัมีความเห็นว่าควรใช้ทฤษฎีในลกัษณะ
ผสมผสาน ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการออกแบบชุดฝึกอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดล าดบัขัน้ในการสอน 9 ขัน้ของกาเย่ เช่น การสร้างความสนใจ การสร้าง
ความเข้าใจในการน าเสนอเนือ้หาใหม่ ความกระตือรือร้นในการเรียน การกระตุ้นการตอบสนอง
โดยสร้างแรงจงูใจ การถ่ายโอนการเรียนรู้และการตอบสนองความแตกตา่งรายบคุคลเป็นต้น 

7.6 การผลิตชุดฝึกอบรม 
การผลิตชดุฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัและมีผลตอ่การน าไปใช้ในการ

ฝึกอบรมให้ได้ผลตามวตัถุประสงค์ของการอบรมซึ่งกระบวนการผลิตได้มีผู้ เสนอแนวทางในการ
ผลิตไว้ดงันี ้

นิพนธ์   ศุขปรีดี (2537) ได้เสนอแนวทางในการผลิตชุดฝึกอบรมไว้ 5 ขัน้ตอน
ดงันี ้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตชุดฝึกอบรมเป็ นการก าหนด
วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อให้ทราบถึงผลท่ีได้จากการฝึกอบรมว่าบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด
ไว้หรือไม่  

2. การจัดล าดับสาระการน าเสนอโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์เชิง
พฤตกิรรมการวิเคราะห์พฤตกิรรมการจดัล าดบัประสบการณ์การฝึกอบรมการก าหนดขอบข่ายของ
เนือ้หาการฝึกอบรมและการพิจารณาหลกัสตูรการฝึกอบรม  

3. การผลิตชุดฝึกอบรมเป็นการจดักิจกรรมการฝึกอบรมอย่างมีเหตผุลและ
การเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มคนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมโดยค านึงถึงหลกัปรัชญาจิตวิทยาสงัคม
วิทยาและการศกึษา  
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4. การเลือกซือ้ชุดฝึกอบรมท่ีช่วยให้ประสบการณ์มีความเป็นรูปธรรมสงูขึน้
โดยพิจารณาจากการตอบสนองวตัถปุระสงค์การตอบสนองของผู้ รับการฝึกอบรมความเหมาะสม
กบัประสบการณ์เดิมของผู้ รับการฝึกอบรมและเป็นสื่อราคาไมแ่พงหาได้ในท้องถ่ิน  

5. การประเมินชุดฝึกอบรมมีขอบข่ายของการประเมินครอบคลุมทัง้ด้าน
วตัถปุระสงค์เนือ้หาสาระรวมทัง้การประเมินก่อนการเข้าการรับฝึกอบรมยทุธศาสตร์ชดุฝึกอบรม
สถานท่ีเวลาและสื่อการฝึกอบรม  

ศิริพรรณ  สายหงส์และสมประสงค์  วิทยเกียรติ (2534) มีแนวคิดเก่ียวกับ
กระบวนการผลิตชดุฝึกอบรมวา่มีกระบวนการผลติท่ีควรค านงึถึง 7 กระบวนการดงันี ้ 

1. การก าหนดวตัถปุระสงค์ 
2. การก าหนดเนือ้หา  
3. การก าหนดสื่อ  
4. การก าหนดผู้ผลิตชดุฝึกอบรม  
5. การด าเนินการผลติ  
6. การทดสอบคณุภาพชดุฝึกอบรม  
7. การปรับปรุงชดุฝึกอบรม 

จากงานวิจัยข้างต้นของนิพนธ์  ศุขปรีดี (2537) ศิริพรรณ  สายหงส์และสม
ประสงค์  วิทยเกียรติ (2534)  สรุปได้ว่าชุดฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัและมีผลต่อ
การน าไปใช้ในการฝึกอบรมให้ได้ผลตามวตัถปุระสงค์ของการอบรมซึ่งมีกระบวนการผลิตเพื่อให้
ได้มาซึง่ชดุฝึกอบรมท่ีดีได้แก่1. การก าหนดวตัถปุระสงค์  2. การก าหนดเนือ้หา  3. การก าหนดสื่อ  
4. การก าหนดผู้ ผลิตชุดฝึกอบรม  5. การด าเนินการผลิต  6. การทดสอบคุณภาพชุดฝึกอบรม   
7. การปรับปรุงชุดฝึกอบรม  ผู้วิจยัได้มีขัน้ตอนในการผลิตชุดฝึกอบรมตามขัน้ตอนนิพนธศขุปรีดี 
(2537)ดังต่อไปนี ้1. วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยท่ีผ่านมา และน าข้อมูลเก่ียวกับการ
เสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมและแนวทางในการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับนักเรียนระดบัประถมศึกษามาวิเคราะห์ร่วมด้วย   
2. ออกแบบชุดฝึกอบรมประกอบด้วย1) ชุดฝึกอบรม 2) คู่มือการใช้ชุดฝึกอบรม3. การสร้าง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 4. การประเมินคณุภาพของชดุฝึกอบรม  5. การหาประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรม 
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7.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชุดฝึกอบรม 
เสถียร  แป้นแหลือ (2550) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น า

ส าหรับผู้น าองค์กรกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์โดยขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร
มี 5 ขัน้ตอนคือ 1) การศึกษาข้อมลูพืน้ฐาน 2) การร่างหลกัสตูร 3) การประเมินโครงร่างหลกัสตูร 
4) การทดลองใช้หลักสูตร 5) การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร   ส าหรับองค์ประกอบของ
หลักสูตรประกอบด้วย 1)สภาพปัญหาและความจ าเป็นของการฝึกอบรม 2) หลกัการของการ
ฝึกอบรม 3) จดุมุ่งหมายของการฝึกอบรม 4) เนือ้หาของการฝึกอบรม 5) กิจกรรมการฝึกอบรม 6) 
เทคนิคการฝึกอบรม 7) สื่อการฝึกอบรม 8) การวดัและประเมินผลการฝึกอบรมใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบ  One Group Pretest  Posttest Design ผลการวิจยัพบวา่ประสิทธิภาพของหลกัสตูร
ฝึกอบรมแต่ละหน่วยฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้คือ 84.77/81.33 การทดสอบวดัความรู้และ
เจตคติภาวะผู้น าของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  การสงัเกตทกัษะภาวะผู้น าของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดบั
มากและมีความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรฝึกอบรมโดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ 

นรินทร์   สุทธิศักดิ์ (2550) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ด้านพลศกึษาของนกัศกึษาในสถาบนัการพลศกึษาโดยมีขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร 4
ขัน้ตอนคือ1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน 2) การสร้างหลักสูตร3) การตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตร4) การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรส าหรับองค์ประกอบของ
หลกัสูตรประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) ความจ าเป็นในการฝึกอบรม  2) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
ฝึกอบรม 3) โครงสร้างหลักสูตรและสาระการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้
เนือ้หาสาระวิธีการจัดการเรียนการสอนสื่อท่ีใช้และการประเมินผลใช้แบบแผนการทดลองแบบ
Posttest Control Group Only Designผลการวิจยัพบวา่กลุม่ทดลองมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์
ด้านพลศึกษาตามลกัษณะการคิดทัง้ 4 ด้าน คือ  ด้านความคล่องแคล่วในการคิดด้านความยืน
หยุ่นในการคิด   ด้านความคิดริเร่ิมและด้านความละเอียดลออสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติและมีความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรฝึกอบรมโดยรวมในระดบัมาก 

บัณฑิต  ตัง้ประเสริฐ (2551: 51-64) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีขัน้ตอนการพัฒนา
หลักสูตร 4ขัน้คือ1) ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน 2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 3) การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรม 4) การปรับปรุงหลกัสตูรฝึกอบรมใช้แบบแผนการทดลองแบบ
One Group Pretest Posttest Design ผลการวิจัยพบว่าผู้ เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะการ
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จัดรายการวิทยุกระจายเสียงหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
.01 มีคา่เฉลี่ยความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทกุรายการประเมินและเม่ือได้ปรับปรุงหลกัสตูรแล้ว
ได้หลกัสตูรท่ีมีประสิทธิภาพสามารถน าไปเสริมสร้างสมรรถนะนกัจดักรายการวิทยกุระจายเสียง
ได้ดียิ่งขึน้ 

วุฒิ ศักดิ์   พิ ศสุวรรณ   (2553) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่ อ เส ริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลส าหรับนกัศกึษาพยาบาลตามโครงการผลิต
พยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้โดยขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร
มี 4ขัน้ตอนคือ 1) ศึกษาข้อมลูเบือ้งต้น   2) ร่างหลักสตูรฝึกอบรม   3) ประเมินโครงร่างหลกัสตูร
ฝึกอบรม  4) การทดลองใช้ส าหรับองค์ประกอบของหลกัสตูรประกอบด้วย 3  ส่วนคือ 1) สภาพ
ปัญหาและความจ าเป็นในการฝึกอบรม  2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม 3) เนือ้หาของ
หลกัสตูรฝึกอบรม 4) กิจกรรมในการฝึกอบรม  5) เทคนิคการฝึกอบรม 6) สื่อในการฝึกอบรม 7) 
การวัดและประเมินผลการฝึกอบรมใช้แบบแผนการทดลองแบบTwo Group Posttest Only 
Design ผลการวิจยัพบวา่ผู้ เข้าฝึกอบรมมีความรู้เจตคตทิกัษะการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล
ของกลุ่มทดลองอยู่ในระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 และผู้ เข้า
ฝึกอบรมเห็นว่าหลกัสตูรมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากและสงูกว่าเกณฑ์อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี .05 

ธนมพัชร์  สิมากร (2553) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของ
พยาบาลผู้จดัการผู้ ป่วยรายกรณีโดยขัน้ตอนในการพฒันาหลกัสตูรมี 5 ขัน้ตอนคือ 1) ศกึษาสภาพการ
ปฏิบตัิงานของพยาบาลผู้จดัการผู้ ป่วยรายกรณี  2) ศึกษาสมรรถนะของพยาบาลผู้จดัการผู้ ป่วย
รายกรณี  3) พฒันาหลกัสูตร 4) ทดลองใช้หลกัสตูร 5) สรุปและประเมินหลกัสตูรองค์ประกอบของ
หลกัสตูรประกอบด้วยหลกัการและจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรเนือ้หาสาระกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลใช้แบบแผนการทดลองแบบOne Group Pretest-Posttest Design
ผลการวิจยัพบว่าความพึงพอใจของผู้ เข้าอบรมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุคะแนนค่าเฉลี่ยของ
สมรรถนะของพยาบาลผู้จดัการผู้ ป่วยรายกรณีทัง้ด้านความรู้ทศันคติและความสามารถหลงัการ
ทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
คะแนนการปฏิบตัิงานของพยาบาลผู้จดัการผู้ ป่วยรายกรณีหลงัการอบรม 8 สปัดาห์สงูกว่าก่อน
การอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05และผู้ เข้าอบรมร้อยละ 72.5 สามารถน าความรู้ท่ี
ได้ไปประยกุต์ใช้จนสามารถแสดงผลลพัธ์ได้ 
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สมใจ  กงเติม   (2554)  ได้พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การสอนคิดวิเคราะห์ส าหรับครูผู้ สอนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดย
ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรมี 4ขัน้ตอนคือ 1) การศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน 2) การสร้างและตรวจสอบ
คณุภาพของหลกัสูตร  3) การทดลองน าร่องและปรับปรุงร่างหลกัสตูรฝึกอบรม 4) การประเมิน
ความพงึพอใจท่ีมีตอ่หลกัสตูรฝึกอบรมองค์ประกอบของหลกัสตูรประกอบด้วยจดุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมโครงสร้างของหลกัสูตรเนือ้หาสาระของหลกัสูตรการด าเนินการฝึกอบรมกิจกรรมการ
ฝึกอบรมระยะเวลาในการฝึกอบรมสื่อและแหล่งเรียนรู้การวดัและประเมินผลแผนการฝึกอบรมใช้
แบบแผนการทดลองแบบOne Group Pretest-Posttest Design ผลการวิจยัพบว่าครูผู้สอนท่ีเข้า
รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการสอนการคิดวิเคราะห์มีความสามารถในการปฏิบตัิการสอน
และมีเจตคติต่อการสอนการคิดวิเคราะห์หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05และมีความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรฝึกอบรมในภาพรวมในระดบัมาก 

วุฒิพงษ์  ทองก้อน (2554) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ทกัษะการประกนัคณุภาพส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรมี 4 
ขัน้ตอน คือ  1) การศกึษาและส ารวจข้อมลูพืน้ฐาน2) การสร้างหลกัสตูร3) การทดลองใช้หลกัสตูร
4) การประเมินผลและปรับปรุงหลกัสตูรองค์ประกอบของหลกัสตูรประกอบด้วยความเป็นมาของ
หลกัสตูรหลกัการจดุประสงค์ของหลกัสตูรเนือ้หาการฝึกอบรมกิจกรรมการฝึกอบรมสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้การวดัและประเมินผลเกณฑ์การประเมินผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแผนการฝึกอบรมใช้แบบ
แผนการทดลองแบบOne Group Pretest-Posttest Design ผลการวิจยัพบว่าผู้ เข้ารับการอบรมมี
คะแนนวดัความรู้ความเข้าใจคะแนนเจตคติต่อการประกันคุณภาพหลงัการทดลองใช้หลกัสูตร
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้
ความเข้าใจเจตคติและทักษะการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์และหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

วัลลภ พัฒนพงศ์ (2554) ได้สร้างหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
สมรรถนะอาชีพโดยขัน้ตอนในการสร้างหลักสูตรมี 4 ขัน้ตอนคือ 1) ขัน้การศึกษารูปแบบการ
พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 2) ขัน้การสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม 3) ขัน้การน าหลกัสตูรฝึกอบรมไปใช้ 4) 
ขัน้การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมองค์ประกอบของหลกัสตูรประกอบด้วยเนือ้หาสื่อแบบ
ประเมินและวิธีการฝึกอบรมใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design 
ผลการวิจยัพบว่าหลกัสูตรมีประสิทธิภาพ86.61/81.65 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้และผลการประเมิน
ภาคปฏิบตัิของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.25 มากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้และ
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ผลการประเมินความคิดเห็นหลงัจากการฝึกอบรมนกัพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพมี
ความคดิเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

พงศ์ยุทธ์  จัน่ทอง (2554) ได้พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมสมรรถนะมาตรฐานอาชีพช่าง
พิมพ์ออฟเซตและศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามความต้องการของสถานประกอบการโดย
ขัน้ตอนในการพฒันาหลกัสตูรมี 4 ขัน้ตอนคือ 1) ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานจากการส ารวจความต้องการ
และวิเคราะห์ข้อมูล 2) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 3) ด าเนินการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม 4) ประเมินผลการฝึกอบรมส าหรับองค์ประกอบของหลกัสูตรเป็นไปตามแนวทางของ
กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรและเทคโนโลยีการฝึกส านกัพฒันาผู้ ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกอบรมกรม
พัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวง-แรงงานใช้แบบแผนการทดลองแบบOne Group Pretest-Posttest 
Design ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 89.9/87.3 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ของผู้ ฝึกอบรมเพิ่มขึน้ 81.40  ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของเสถียร  แป้นแหลือ (2550)นรินทร์   สทุธิศกัดิ์

(2550)บัณฑิต  ตัง้ประเสริฐ (2551: 51-64)วุฒิศักดิ์  พิศสุวรรณ  (2553) วัลลภ  พัฒนพงศ์ 
(2554)สมใจ  กงเตมิ   (2554)วฒุิพงษ์  ทองก้อน (2554) พงศ์ยทุธ์  จัน่ทอง (2554) กบัการพฒันา
ชุดฝึกอบรมพบว่ามีส่วนท่ีคล้ายคลึงและแตกต่างกันดังนี ้ 1. งานวิจัยแต่ละเร่ืองมีขัน้ตอนการ
พัฒนาชุดฝึกอบรมใกล้เคียงกันคือมีขัน้ตอนในการชุดฝึกอบรมอย่างน้อย 5 ขัน้ตอนคือ  
1) การศึกษาข้อมูลพื น้ฐาน 2) การร่างขุดฝึกอบรม 3) การประเมินโครงร่างชุดฝึกอบรม  
4) การทดลองใช้ชุดฝึกอบรม 5) การประเมินชุดฝึกอบรม 2. ในขัน้ตอนของการศึกษาข้อมูล
พืน้ฐานพบว่างานวิจยัทัง้หมดใช้การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและการศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเพื่อน ามาจดัท าโครงร่างชดุฝึกอบรมแตง่านวิจยับางเร่ืองได้ใช้วิธีการส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเพิ่มเติมด้วยอีกวิธีหนึ่ง  3. การประเมินโครงร่างชุดฝึกอบรม
ของงานวิจัยทุกเร่ืองได้ให้ผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ประเมินโครงร่างชุดฝึกอบรมก่อนน าไปทดลองใช้  
4. การทดลองใช้ชุดฝึกอบรมพบว่ามีทัง้การใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest 
Posttest Design และแบบแผนการทดลองแบบPosttest Control Group Only Design โดยหาก
เป็นแบบแผนการทดลองแบบOne Group Pretest-Posttest Design จะมีการวัดความรู้เจตคติ
ก่อนและหลงัการฝึกอบรมเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม แต่ถ้าเป็นแบบแผนการทดลอง
แบบPosttest Control Group Only Design จะใช้วิธีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุเพื่อหาประสทิธิภาพของชดุฝึกอบรม 5. การประเมินผลการฝึกอบรมและการปรับปรุง
ชุดฝึกอบรมพบว่างานวิจัยทุกเร่ืองมีการประเมินผลชุดฝึกอบรม  แต่มีงานวิจัยบางเร่ืองได้
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ประเมินผลหลงัจากฝึกอบรมผ่านไปและงานวิจยับางเร่ืองนอกจากการประเมินชดุฝึกอบรมแล้วได้
น าผลการประเมินมาปรับปรุงชุดฝึกอบรมให้สมบูรณ์ขึน้  6. การประเมินผู้ เข้ารับการฝึกอบรมส่วน
ใหญ่จะประเมินผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ (ความรู้)และเจตคติแต่งานวิจัยบางเร่ืองมีการประเมิน
ทักษะโดยสังเกตจากพฤติกรรมการในระหว่างการฝึกอบรม  7. องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม
ประกอบด้วย 1) สภาพปัญหาและความจ าเป็นในการฝึกอบรม  2) หลักการของชุดฝึกอบรม  
3)จุดมุ่งหมายของชุดฝึกอบรม 4) โครงสร้างชุดฝึกอบรม 5) เนือ้หาของชุดฝึกอบรม 6) กิจกรรม
การฝึกอบรม 7) เทคนิคการฝึกอบรม 8) สื่อท่ีใช้ในการฝึกอบรม 9) การวดัและประเมินผลชุดฝึก
อบรม 10) หน่วยการเรียนรู้ซึง่ประกอบด้วยจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมเนือ้หาการเรียนรู้กิจกรรมและ
วิธีการฝึกอบรมสื่อท่ีใช้ในการฝึกอบรมของหน่วยการเรียนรู้การวดัและประเมินผลของหน่วยการ
เรียนรู้) 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อม  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ด าเนินการโดยใช้การวิจยัและพฒันา (Research 
and Development) มีความมุง่หมายในการศกึษา 3 ประการ คือ  

1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  

2.  เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้
ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

3. เพื่อขยายผลการใช้การพฒันาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 5 ในสถานศกึษาอื่นๆ  

โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนตามความมุง่หมายของการวิจยัดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี  5 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ปีการศึกษา 2561 จ านวน 232  คน 
กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัประกอบด้วย 

กลุม่เพื่อพิจารณาและหาคณุภาพประสทิธิภาพชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  
เป็นกลุ่มท่ีใช้หาคณุภาพและประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น จ านวน 3 คน ส าหรับการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) 
จ านวน 6 คน ส าหรับการทดลองแบบกลุม่เล็ก (1:10) และจ านวน 30 คน ส าหรับการทดลองแบบ
ภาคสนาม (1:30)และนกัเรียน 30 คน ส าหรับหาคา่ความเช่ือมัน่ (R) ความยากง่าย (P) ของแบบ
วดัความรู้ความเข้าใจ และแบบวดัความตระหนกัรู้ 

2. กลุม่เพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่  นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 
จ านวน 30 คน 
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กลุ่มขยายผล ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระราม ๙ 
กาญจนาภิเษกภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 150 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 

2.1) ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา 

2.2) แบบวดัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 
2.3) แบบวดัความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม 

3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1) ชุดฝึกอบรมส่ิงแวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อม

ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  
ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ

นกัเรียนระดบัประถมศกึษา มีขัน้ตอนในการสร้างและหาคณุภาพ ดงันี ้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารงานทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ขัน้ตอนท่ี 2 สงัเคราะห์ข้อมูลและสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนาชุดฝึกอบรม

สิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5   
ขัน้ตอนท่ี 3 ออกแบบและพฒันาชุดฝึกอบรม (ส าหรับผู้ เรียน) จ านวน 5 หน่วย 

พร้อมแบบวัดความรู้ความเข้าใจท้ายชุดฝึกอบรมแต่ละหน่วยกับคู่มือการใช้ชุดฝึกอบรมท่ี
ประกอบด้วยช่ือกิจกรรม ค าชีแ้จง จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาท่ีใช้  ใบความรู้  สื่อ/อุปกรณ์  
กิจกรรม และใบกิจกรรม และแบบวดัความรู้ความเข้าใจท้ายชดุฝึกอบรมแตล่ะหน่วย   

ขัน้ตอนท่ี 4 น าชุดฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้ทัง้ 5 หน่วยกับคู่มือการใช้ชุดฝึกอบรมท่ี
สร้างขึน้ไปเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถกูต้องและ
เหมาะสม  

ขัน้ตอนท่ี 5 น าชดุฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้ทัง้ 5 หน่วยกบัคู่มือการใช้ชดุฝึกอบรมท่ีได้
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว ไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาด้านเนือ้หา สื่อและเทคโนโลยีนวตักรรมการศึกษา 
พิจารณาตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม 
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ขัน้ตอนท่ี 6 น าชดุฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้ทัง้ 5 หน่วยและคูมื่อการใช้ชดุฝึกอบรมท่ีได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการทดลอง และ 

ขัน้ตอนท่ี 7 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (1 : 1, 1 : 10, 1 : 100) 
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทัง้หมดนีด้ าเนินการตามขัน้ตอน 

ตาราง 3 แสดงวตัถปุระสงค์ วิธีด าเนินการ และผลลพัธ์จากการพฒันาชดุฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอน วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ ผลลัพธ์ 

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วท าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ประกอบด้วย  แนวคิดเก่ียวกบัการรู้สิ่งแวดล้อม แนวคิดเก่ียวกบัการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) แนวคิดเก่ียวกบัความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจ
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้ เรียนแนวคิดเก่ียวกบัชดุฝึกอบรมและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้อง การสร้างเคร่ืองมือวดัตวัแปร 
 เพื่อสงัเคราะห์ข้อมลูแล้วน ามา

สร้างกรอบแนวคดิและแนวทาง
ในการพฒันาชดุฝึกอบรม
สิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม 
ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา 

1. การศกึษาเอกสารทบทวน
วรรณกรรมท่ีผา่นมาเก่ียวกบั 
แนวคดิ ทฤษฏี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง  
2. การสงัเคราะห์ข้อมลู และ
สร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั  

ได้ข้อมลูเก่ียวกบัการ
เสริมสร้างความตระหนกั
รู้ตอ่สิ่งแวดล้อม และ
แนวทางในการพฒันาชดุ
ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้
เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อม 
ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา   
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอน วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ ผลลัพธ์ 

 อบรมสิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อ
เสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่
สิง่แวดล้อม ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศกึษา 

  

1.2 การสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อม ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา 
 เพื่อรวบรวม สรุป วิเคราะห์ 

และสงัเคราะห์ข้อมลูความ
คิดเห็นของอาจารย์และ
นกัเรียนท่ีได้ศกึษาดงูาน
โครงการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม
ไทยญ่ีปุ่ น ครัง้ท่ี 3 ระหว่างวนัท่ี 

3-4 ตลุาคม 2560 ณ 
เทศบาลเมืองคติะคิวช ู
จงัหวดัฟกุโุอกะ ประเทศ
ญ่ีปุ่ น แล้วน ามาสร้างกรอบ
แนวคดิและแนวทางในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ของชดุฝึก 

1. เลือกหวัข้อเนือ้หาท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณา
จดุประสงค์ ขอบข่ายเนือ้หา 
แนวทางการเรียนรู้ และกรอบ
เวลาในการฝึกอบรม 
2. เลือกกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
สร้างเสริมความตระหนกัรู้ด้าน
สิง่แวดล้อม 
  
 
 
 

ได้กรอบแนวคิดของชดุ
ฝึกอบรม ประกอบด้วย 
1) กิจกรรม  
2)จดุประสงค์  
3) เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
และ 4)แนวทางการ
จดัการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างความตระหนกั
รู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับ
นกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา    
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

 
3.2  แบบวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 

แบบวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม
สิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษาปี
ท่ี 5 มีขัน้ตอนการสร้างและวิเคราะห์หาคณุภาพดงันี ้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาเนือ้หาเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 5 หน่วย ประกอบด้วย หน่วย
สิ่งแวดล้อม หน่วยขยะ หน่วยพลังงาน หน่วยน า้ และหน่วยลดโลกร้อน และแนวคิดเก่ียวกับ
จดุมุง่หมายทางการศกึษา รวมทัง้ล าดบัขัน้พฤตกิรรมการเรียนรู้ของเบนจามิน บลมู  

ขัน้ตอนท่ี 2 สร้างข้อค าถามเก่ียวกับเนือ้หาสิ่งแวดล้อมน่ารู้ ประกอบด้วย
ประกอบด้วย หน่วยสิง่แวดล้อม หน่วยขยะ หน่วยพลงังาน หน่วยน า้ และหน่วยลดโลกร้อน 

ขัน้ตอนท่ี 3 น าแบบวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมท่ีสร้างขึน้
เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม

ขัน้ตอน วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ ผลลัพธ์ 

1.3 การออกแบบชุดฝึกอบรม สร้างเคร่ืองมือวิจยั และหาประสทิธิภาพชดุฝึกอบรม ประกอบด้วย การ
ออกแบบชดุฝึกอบรม การสร้างเคร่ืองมือวดั และการหาประสิทธิภาพชดุฝึกอบรม 
 เพื่อพฒันาชดุฝึกอบรม

สิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม 
ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา 

1. วิเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฏี งานวิจยัท่ีผา่นมา
และน าข้อมลูท่ีได้ใน
ขัน้ตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์
ร่วมด้วย 
2. ออกแบบชดุฝึกอบรม 

1). ได้ชดุฝึกอบรมสิง่แวดล้อม
น่ารู้เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม  และ
คูมื่อการใช้ชดุฝึกอบรม 

)ส าหรับ ผู้สอน (1 ชดุ   
2). ได้เคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผล จ านวน 2 ชดุ 
ประกอบด้วย 1. แบบวดัความรู้
ความเข้าใจด้านสิง่แวดล้อม 
และ 2. แบบวดัความตระหนกัรู้ 
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แล้วปรับแก้ไข และน าแบบวดัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมท่ีสร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญด้าน
เนือ้หา สื่อและเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา จ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้อง (IOC) ของข้อค าถามกบัระดบัพฤติกรรม
การเรียนรู้เร่ืองสิ่งแวดล้อม ขยะ พลงังาน น า้ และเร่ืองลดโลกร้อน วิเคราะห์ผลแล้วคดัเลือกข้อท่ี
ใช้ได้ไว้ 

ขัน้ตอนท่ี 4 ท าการทดลองใช้เคร่ืองมือเคร่ืองมือวดัและประเมินผลกับกลุ่ม
ทดลองท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง(Try out)จะใช้กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ท่ีเคยได้เรียนรู้เร่ืองสิ่งแวดล้อม ขยะ 
พลงังาน น า้ และเร่ืองลดโลกร้อน 

ขัน้ตอนท่ี 5 วิเคราะห์ผลคุณภาพเคร่ืองมือวัดความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการฝึกอบรม โดยผลการวิเคราะห์คณุภาพแบบความความรู้ความเข้าใจ
ด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าความยากง่าย (P) เท่ากบั 0.71 ค่าอ านาจจ าแนก (B) เท่ากบั 0.36 และค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86 แล้วจดัพิมพ์แบบทดสอบฉบบัสมบรูณ์ 

ตาราง 4 แสดงตวัอยา่งแบบวดัความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิง่แวดล้อม 

ค าชีแ้จง   :   ให้นกัเรียนเลือกข้อท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียวโดยท าเคร่ืองหมาย  X  ลงใน
กระดาษค าตอบ 
 

ข้อ  ค าถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก พฤตกิรรมด้านความรู้ เฉลย  
0 สิง่แวดล้อมแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ข้อใด 

1. สิง่แวดล้อมทางสงัคม  สิง่แวดล้อมทาง
กายภาพ 
2. สิง่แวดล้อมทางกายภาพสิง่แวดล้อมท่ีมนษุย์  
สร้างขึน้ 
3. สิง่แวดล้อมตามธรรมชาติ  สิง่แวดล้อมทาง
สงัคม  
4. สิง่แวดล้อมตามธรรมชาติ  สิง่แวดล้อมท่ี
มนษุย์สร้างขึน้ 

 เฉลย 4 

00 ข้อใดหมายถึงสิง่แวดล้อม 2) ความเข้าใจ หมายถึง เฉลย 4 
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ข้อ  ค าถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก พฤตกิรรมด้านความรู้ เฉลย  
1. ดิน ฟา้ อากาศ สตัว์ พืช 
2. สิง่ท่ีมนษุย์สร้างขึน้ทกุอยา่ง 
3. สิง่ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ 
4. ทกุสิง่ทกุอยา่งท่ีอยูร่อบตวัเรา 

ความสามารถจบัใจความส าคญั
ของเร่ืองราวตา่ง  ๆได้ทัง้ในด้าน
ภาษา รหสั สญัลกัษณ์ ทัง้
รูปธรรมและนามธรรม แบง่เป็น
การแปลความ การตีความ การ
ขยายความ 

000 พฤติกรรมใดเป็นการสงัเกตสิง่แวดล้อม 
1. นิดช่วยเก็บขยะท่ีสนามหญ้าทกุวนั 
2. โหน่งจดัตู้หนงัสือท่ีมมุหนงัสือในห้องเรียน 
3. หน่อยรายงานจ านวนโต๊ะท่ีเพิ่มในวนันี ้
4. พรยืนตอ่คิวซือ้ขนมท่ีโรงอาหารทกุเย็น 

3) การน าไปใช้ หมายถึง 
ความสามารถน าเอาสิง่ท่ีได้
ประสบมา เช่น แนวคิด ทฤษฎี
ด้านตา่ง  ๆไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 
หรือน าไปใช้แก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ตา่ง  ๆได้ 

เฉลย 3 

0000 การกระท าในข้อใดก่อให้เกิดปัญหาสิง่แวดล้อม                                                
1.  ดวงใจซือ้น า้ดื่มและดื่มจนหมดท่ีโรงอาหาร
ก่อนเดินทางกลบับ้าน 
2.  สเุทพซือ้ไอศกรีมแท่งโตแล้วถือเดินมา
รับประทานท่ีสนามเด็กเลน่ 
3.  สมพรซื่อผลไม้ใสถ่งุกลบัไปฝากคณุแมห่ลงั
เลกิเรียน 
4.  สมศกัดิเ์ตมิน า้ใสก่ระตกิแล้วด่ืมท่ีโรงอาหาร
ระหวา่งคอยผู้ปกครองมารับ 

4) การวิเคราะห์ หมายถึง 
ความสามารถในการแยกแยะ
เร่ืองราว ออกเป็นสว่นประกอบ
ยอ่ยเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งองค์ประกอบสว่นยอ่ย  
และหลกัการ หรือทฤษฎี เพื่อให้
เข้าใจเร่ืองราวตา่ง ๆ 

เฉลย 2 

    
0000
0 

จากการศกึษาสิง่แวดล้อมในโรงเรียนนกัเรียนคิด
วา่สิง่แวดล้อมในโรงเรียนเสื่อมโทรมลงทกุวนัทัง้นี ้
เน่ืองจากข้อใด 
1. นกัเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ผู้ปกครอง 
2. โรงเรียนขยายห้องเรียน 
3. การพฒันาการเรียนการสอน 

5) การสงัเคราะห์ หมายถึง 
ความสามารถในการน าเอา
เร่ืองราว หรือสว่นประกอบยอ่ย
มาเป็นเร่ืองราวเดียวกนั โดยมี
การดดัแปลง ริเร่ิม สร้างสรรค์ 
ปรับปรุงของเก่าให้มีคณุคา่ขึน้ 

เฉลย 1 
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ข้อ  ค าถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก พฤตกิรรมด้านความรู้ เฉลย  
4. การพฒันาทางเทคโนโลยี 

0000
00 

ถงุพลาสติกก่อให้เกิดประโยชน์หรือโทษอยา่งไร
ในปัจจบุนั 
1. ให้โทษเพราะสลายตวัช้ายากแก่การก าจดั 
2. ให้โทษเพราะเป็นสาเหตใุห้เกิดมลพิษใน
อากาศ 
3. เกิดประโยชน์ช่วยเพิ่มปริมาณดินในบริเวณนัน้ 
4. เกิดประโยชน์เพราะยอ่ยสลายยากไมมี่กลิน่
เหม็น 

6) การประเมินคา่ หมายถึง 
ความสามารถในการพิจารณา 
ตดัสนิคณุคา่ของความคิดอยา่งมี
หลกัเกณฑ์ เป็นการตดัสนิวา่
อะไรดีไมด่ีอยา่งไรใช้หลกัเกณฑ์
เช่ือถือได้โดยอาศยัข้อเท็จจริง
ภายในและภายนอก 

เฉลย 1 

 
3.3 แบบวัดความตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อม ด าเนินการตามล าดบัดงันี ้

แบบวดัความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม มีขัน้ตอนการสร้างและวิเคราะห์หาคณุภาพ
ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี  1 ก าหนดจุดมุ่ งหมายในการสร้างแบบวัดความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างและศกึษาคณุภาพแบบวดัความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี5 

ขัน้ตอนท่ี 2 ศึกษาแนวคิดท่ีระบุถึงสาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เนือ้หา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมและเนือ้หาส าคัญจากชุด
ฝึกอบรมทัง้ 5 หน่วย ในหน่วย1.หน่วยสิง่แวดล้อม 2.หน่วยขยะ 3.หน่วยพลงังาน 4.หน่วยน า้ และ
5.หน่วยลดโลกร้อน 

ขัน้ตอนท่ี 3 ก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการของความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ
น ามาเป็นกรอบในการสร้างข้อค าถาม  

ขัน้ตอนท่ี 4 สร้างแบบวดัความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกบันิยาม
ปฏิบตัิการซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่แบบ 5 ระดบั ซึง่ได้จากการศกึษาเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

ขัน้ตอนท่ี 5 วิพากษ์และปรับแก้ข้อค าถามกับอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
เพื่อให้ได้ข้อค าถามท่ีมีความเท่ียงตรงและครอบคลมุตามนิยามปฏิบตัิการและคดัเลือกข้อค าถาม 
จ านวน 75 ข้อ   
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ขัน้ตอนท่ี 6 น าแบบวดัความตระหนกัรู้ตอ่ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนท่ีปรับแก้
กับอาจารย์ท่ีปรึกษาเรียบร้อยแล้ว เสนอให้กับผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
เท่ียงตรงเชิเนือหา (Contenty Validity) ของแบบวดั โดยตรวจสอบความถกูต้อง ความเหมาะสม 
ความครอบคลมุตามโครงสร้างและเนือ้หา ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ แล้ว แล้วน าไป
วิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 (ล้วน สายยศ และองัคณา สาย
ยศ. 2543: 249; อ้างอิงจาก Rovinelli ;& Hambleton. 1977)และเป็นข้อค าถามท่ีมีความถกูต้อง 
ความเหมาะสมและความครอบคลมุตามนิยามเชิงปฏิบตัิการตลอดจนความเหมาะสมของภาษา 
โดยได้ปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญโดยข้อค าถามท่ีมีค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จ านวน 50 ข้อ มีค่าดชันีความสอดคล้อง ( IOC) อยู่
ระหวา่ง 0.60 – 0.80   

ขัน้ตอนท่ี 7 น าแบบวดัท่ีปรับปรุงจากข้อท่ี 6 ไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัเรียน
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง คือนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 จ านวนนกัเรียน 30 คน ท่ีเคยได้เรียนรู้เร่ือง
เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมมาก่อนน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคา่อ านาจจ าแนก แล้วคดัเลือกข้อ
ค าถามโดยพิจารณาจากค่าอ านาจจ าแนกท่ีมากกว่าหรือเท่ากับ .20 (ล้วน สายยศ และองัคณา 
สายยศ. 2543:185) พร้อมทัง้พิจารณาถึง ความครอบคลมุคณุลกัษณะท่ีต้องการวดั และพิจารณา
ค่าความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มขึน้เม่ือตดัข้อค าถามนัน้ออก มีจ านวนข้อค าถามท่ีผ่านการคดัเลือก จ านวน 
50 ข้อ โดยมีคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง .259 - .486   

ขัน้ตอนท่ี 8 ผู้วิจยัพิจารณาคดัเลือกข้อค าถามท่ีผ่านเกณฑ์ แล้วน ามาวิเคราะห์
ใหม่เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบวดั โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค พบวา่มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.73 ซึง่มีคา่สงูเพียงพอท่ีจะน าไปใช้ในการเก็บข้อมลูได้ 

ขัน้ตอนท่ี 9  จัดพิมพ์แบบวดัความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมฉบบัสมบูรณ์ เพื่อ
น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 
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ตาราง 5 แสดงตวัอยา่งแบบวดัความตระหนกัตอ่สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลงัการใช้ชดุฝึกอบรม 

ค าชีแ้จง :  ให้นกัเรียนอ่านข้อความต่อไปนี ้ แล้วท าเคร่ืองหมาย √  ลงในช่อง      ทางขวามือท่ีตรงกับ
ความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสดุ  
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็ 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 
0.  การเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวให้มากขึน้ สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ 

     

00. การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกช่วย
ลดโลกร้อนได้ 

     

  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้

4.1 เก็บข้อมลูจากกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
4.2 เก็บข้อมลูจากนกัเรียน 

4.2.1 เก็บข้อมลูการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพแบบ 1:1 
หมายถึง ทดลองใช้กบันกัเรียน 3 คน ท่ีประกอบด้วย เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน โดย
นกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่ง 

4.2.2 เก็บข้อมลูการทดลองแบบ 1:10 หมายถึง ทดลองใช้กบันกัเรียนจ านวน 6-
10 คน ท่ีประกอบด้วย เก่ง ปานกลาง และอ่อน คละกนัไปในจ านวนเท่าๆ กนั โดยนกัเรียนท่ีไม่ใช่
กลุม่ตวัอยา่ง 

4.2.3 เก็บข้อมลูการทดลองแบบ 1:100 ประกอบด้วยนักเรียน จ านวน 30-100 
คนท่ีประกอบด้วย เก่ง ปานกลาง และอ่อน คละกนัไปในจ านวนเท่าๆ กนั โดยนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

4.3 เก็บข้อมลูผลการใช้ชดุฝึกอบรมเพื่อวดัความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมก่อน
และหลงัเรียน 
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4.4 เก็บข้อมลูผลการใช้ชดุฝึกอบรมเพ่ือวดัความตระหนกัรู้หลงัเรียน 
4.5 เก็บข้อมูลการขยายผลการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเร่ือง

สิง่แวดล้อมก่อนและหลงัเรียน 
4.6 เก็บข้อมูลการขยายผลการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเร่ือง

สิง่แวดล้อมหลงัเรียน 
โดยผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองและการรวบรวมข้อมลูดงันี ้

การวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อ
เสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้และ
ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพแล้ว ไปทดลองใช้กบันกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา จ านวน 30 
คนโดยน าไปทดลองใช้กบันกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 30 คน ในคาบเรียน  ฉนัท
ศกึษา  เวลา/คาบเรียนละ 45 นาที จ านวน 20 คาบ สปัดาห์ละ 1 คาบ รวม 20 สปัดาห์ เป็นเวลา 5 
เดือน  มีเนือ้หาทัง้สิน้ 5 หน่วยชดุฝึกอบรมหน่วยละ 4 คาบ ดงันี ้ 

หน่วยท่ี 1 ชดุฝึกอบรมหน่วยสิง่แวดล้อม 
หน่วยท่ี 2 ชดุฝึกอบรมหน่วยขยะ 
หน่วยท่ี 3 ชดุฝึกอบรมหน่วยพลงังาน 
หน่วยท่ี 4 ชดุฝึกอบรมหน่วยน า้ 
หน่วยท่ี 5 ชดุฝึกอบรมหน่วยลดโลกร้อน 

ในการจัดฝึกอบรมแต่ละคาบเรียนได้ยึดตามหลักการ แนวคิด และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่แนวคิดแนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม แนวคิดแนวคิดเก่ียวกับความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อม แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการ
พัฒนาชุดฝึกอบรม ท่ีเก่ียวกับการออกแบบชุดฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิง่แวดล้อม 

การด าเนินการทดลองและการรวบรวมข้อมลูมีดงันี ้
1. รวบรวมข้อมลูก่อนการทดลอง (Pre-test) โดยผู้วิจยัให้นกัเรียนกลุม่ทดลองท า

แบบวดัความรู้ความเข้าใจก่อนใช้ชดุฝึกอบรม ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ จ านวน 1 ฉบบั  
2. เร่ิมการทดลองใช้ชดุฝึกอบรมตามล าดบั ชดุฝึกอบรมหน่วยท่ี 1 – 5 ควบคู่กบั

การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ในแต่ละชุดฝึกอบรม และตามคู่มือการใช้ชุดฝึกอบรมอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้การใช้ชุดฝึกอบรมแต่ละชุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สงูสดุ  
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3. รวบรวมข้อมลูระหว่างการด าเนินการทดลอง หลงัท าใบงานตามกิจกรรมใน
ชดุฝึกอบรมครบ 4 ครัง้ จะมีการท าแบบวดัท้ายหน่วยฝึกอบรม 1 ครัง้ / 1 หน่วย รวม 5 ครัง้  

4. รวบรวมข้อมูลระยะหลงัการฝึกอบรม (Post-test) โดยผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่ม
ทดลองท าแบบวดัความตระหนกัรู้และแบบวัดความรู้ความเข้าใจ หลงัการใช้ชดุฝึกอบรม ท่ีผู้วิจยั
สร้างขึน้ จ านวน 2 ฉบบั  

5. สรุปผลการทดลอง 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินการวิจัยจากเอกสาร ภาพถ่าย ผลการใช้ชุดฝึก

อบรมอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปใช้ในขัน้ตอนการวิเคราะห์ผลต่อไปใช้ระยะเวลาในการทดลองใช้
ชดุฝึกอบรม  สิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม  ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา กบันกัเรียนทัง้สิน้ จ านวน 20 ครัง้ ๆ ละ 1 ชัว่โมง รวมเป็น 20 ชัว่โมง ในช่วงระหว่าง
เดือนมิถนุายนถึงเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561  รวมระยะเวลา5 เดือน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลองคือ นกัเรียนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีท่ี 5  จ านวน 30 
คน  มีการวัดผลก่อนการทดลองใช้ชุดฝึกอบรม (pretest) และวัดผลหลังการใช้ชุดฝึกอบรม  
(posttest) แบบแผนการทดลองดงัตาราง 6 

ตาราง 6 แสดงแบบแผนการทดลอง 

E1 O1E X O2E 

 
 E1  คือ   นกัเรียนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีท่ี 5 
 O1E  คือ   การวดัความตระหนกัรู้และการวดัความรู้ก่อนการใช้ชดุฝึกอบรมฯ ของ 
     นกัเรียนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีท่ี 5  
 O2E    คือ การวดัความตระหนกัรู้และการวดัความรู้หลงัการใช้ชดุฝึกอบรมฯ ของ 
     นกัเรียนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีท่ี 5 
 X  คือ   การใช้ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม ส าหรับ 
     นกัเรียนระดบัประถมศกึษา 
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5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้สถิติดงัตอ่ไปนี ้
5.1 สถิติพืน้ฐาน 

5.1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) ค านวณจากสตูร ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด. 2545: 
104) 
 

       
100


=

f
P  

 
      เม่ือ P      แทน ร้อยละ 
     f      แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
     N  แทน    จ านวนความถ่ีทัง้หมด 

 
5.1.2  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค านวณจากสูตรดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด. 

2545 : 105) 
 

     


=  

 

       เม่ือ          แทน คา่เฉลี่ย 
       แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุม่ 
        แทน   จ านวนคนในกลุม่ 
 

5.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สัญลักษณ์  S.D. 
ค านวณจากสตูรดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด. 2545: 106 ) 
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   เม่ือ      S.D  . แทน    สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
            แทน    คะแนนแตล่ะตวั 
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            แทน   คา่เฉลี่ย 
            แทน    จ านวนคะแนนคนในกลุม่ 
         แทน    ผลรวม 
 

5.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือและรวบรวมข้อมลู 
5.2.1 สถิติท่ีใช้หาความตรงเชิงเนือ้หา (สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพ

เคร่ืองมือเก็บและรวบรวมข้อมลู) 
- สถิติท่ีใช้หาความตรงเชิงเนือ้หา (Item-Objective Congruency Index: 

IOC) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถามเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าความตรงเชิง
เนือ้หาของข้อค าถามท่ีใช้ได้ คือ มีคา่ IOC ตัง้แต ่0.50-1.00 

5.2.2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมโดยการหาดัชนีประสิทธิผล 
(The Effectiveness) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดย E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ ซึ่ง
มาจากการวิเคราะห์ค่าร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ท่ีมี
คะแนนประจ าหน่วย E2 คือประสทิธิภาพของผลผลติ ซึง่เป็นคา่เฉลี่ยร้อยละของผลรวมจากการวดั
ความรู้และประเมินทกัษะด้านปฐมพยาบาล 

5.2.3 สถิติทดสอบสมติฐาน เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมด้วยชดุฝึกอบรม โดยใช้สตูรค านวณ t-test Dependent 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษา เร่ือง การพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ด าเนินการโดยใช้การวิจยัและพฒันา (Research 
and Development) โดยผู้วิจยัน าเสนอผลการศกึษาตามล าดบั ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาชดุฝึกอบรมสิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่
สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา 

ตอนท่ี 2 ผลการใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิง่แวดล้อม ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา 

ตอนท่ี 3 ผลการขยายผลการใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 N      แทน  จ านวนกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 X       แทน  คา่เฉลี่ยของชดุข้อมลู 
 S.D. แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t      แทน  คา่ T - test dependentของชดุข้อมลู 
 E1     แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีวัดได้จากการทดสอบหลังเรียน 
                                       ในแต่ละหน่วยของชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความ  
                                       ตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม 
 E2     แทน      ประสิทธิภาพของผลผลิตท่ีวัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดความรู้                           
                                       ความเข้าใจหลงัเรียนครบทกุหน่วยของชดุฝึกอบรมสิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อ                      
                                       เสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา 

ผู้วิจยัน าเสนอผลการพฒันาชดุฝึกอบรมตามล าดบัดงันี ้
1. ผลการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการพัฒนาบทเรียนของชุดฝึกอบรม

สิ่งแวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
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การสนทนากลุม่ในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของอาจารย์และนกัเรียน จ านวน 
16 คน ท่ีได้ศึกษาดงูานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยญ่ีปุ่ น ครัง้ท่ี 3 ระหว่างวนัท่ี 3 -4 ตลุาคม 
2560 ณ เทศบาลเมืองคิตะคิวชู จงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น และผู้ เช่ียวชาญมาประกอบการ
พิจารณาก าหนดขอบขา่ยเนือ้หา โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ของชดุฝึกอบรบ และเทคนิคการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เพื่อสร้างบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวทางการอนรัุกษ์แบบญ่ีปุ่ นท่ี
สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย โดยได้ข้อสรุปจากการสนทนากลุม่ ดงันี ้

1.1 ผลการสนทนากลุ่มของอาจารย์และนกัเรียน จ านวน 16 คน ท่ีได้ไปศกึษาดู
งาน ณ เทศบาลเมืองคติะคิวช ูจงัหวดัฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น ได้ข้อสรุปดงันี ้

1.1.1 สรุปองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาดงูาน ณ เทศบาลเมืองคิตะคิวช ู
จังหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น มาเป็นแนวทางในการก าหนดเนือ้หาและออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม 
 
ตาราง สรุปองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น มาเป็นแนวทางในการก าหนดเนือ้หาและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม 
 

สถานที่ไป กิจกรรม การเรียนรู้ ข้อเสนอแนะของอาจารย์ 

1. YASKAWA 
ELECTIC ผู้ผลติ
หุ่นยนต์ 

1. ชมการสาธิตการใช้หุ่นยนต์เพ่ือช่วยมนษุย์ใน
การท ากิจกรรมต่างๆ 
2. ชมการใช้หุ่นยนต์สร้างหุ่นยนต์ด้วยกนัเอง  
3. ชมการประดิษฐ์หุ่นยนต์โดยการใช้วสัดท่ีุไม่
เป็นมลพิษต่อสิง่แวดล้อม 

1. หุ่นยนต์ช่วยมนษุย์ในการท ากิจกรรมต่างๆท่ี
มนษุย์ท าไมไ่ด้เพ่ือการอ านวยความสะดวก 
2. ใช้หุ่นยนต์ในการท ากิจกรรมต่างๆแทน
มนษุย์ ช่วยทุน่เวลาและลดการใช้แรงงานคน 
งานท่ีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ก็จะใช้
มนษุย์ในการท า  
3. การประดิษฐ์หุ่นยนต์มีการใช้วสัดท่ีุไมเ่ป็น
มลพิษต่อสิง่แวดล้อม 

เป็นข้อมลูสว่นหนึ่งในการ
สร้างหน่วยขยะ 
การใช้วสัดท่ีุไมเ่ป็นมลพิษต่อ
สิง่แวดล้อม 

2. ECO TOWN 1. ชมการคดัแยกชิน้สว่นและการรีไซเคิล 

(Recycle)  
2.  ชมการช่วยลดปริมาณขยะแล้วยงัเป็นการ
ช่วยลดการใช้ทรัพยากร 
3. ชมการลดปริมาณขยะเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กบัของเหลือใช้ต่างๆ  

1. เพ่ือสามารถน าชิน้ส่วนท่ีคดัแยกกลบัไปใช้
ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสดุ  
2. ช่วยลดปริมาณขยะแล้วยงัเป็นการช่วยลดการใช้
ทรัพยากร 
3. ชิน้ส่วนอปุกรณ์อิเล็กทรอนิคสามารถน ามาหลอม
เป็นเหรียญได้  
4. ขวดพลาสติกต่างๆ สามารถน ามารีไซเคิลให้
กลายเป็นเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่มได้  
5. การลดปริมาณขยะเป็นการเพิม่มลูค่าให้กบัของ
เหลือได้รู้ถึงวิธีการน าขยะมาจดัการอย่างถกูวิธี 

 

เป็นข้อมลูสว่นหนึ่งในการ
สร้างหน่วยขยะการลดปริมาณ
ขยะเป็นการเพิ่มมลูค่าให้กบั
ของเหลือได้รู้ถึงวิธีการน าขยะ
มาจดัการอย่างถกูวิธี 
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สถานที่ไป กิจกรรม การเรียนรู้ ข้อเสนอแนะของอาจารย์ 
3. โรงงานแยกชิน้สว่น
รถยนต์ 

1. ชมการแยกชิน้สว่นรถยนต์จะมีการแยก
ชิน้สว่นของรถยนต์ โดยในสว่นแรกเป็นสว่นที่
สามารถน ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ เช่น กนัชน ประต ู
สว่นนีเ้มื่อแยกเสร็จจะน าไปขายตอ่ให้กบับริษัท
หรือคนท่ีไมต้่องการซือ้ของใหม ่ 
2. ชมการแยกชิน้สว่นท่ีไมส่ามารถน ากลบัมา
ใช้ได้อีก เชน่ เคร่ืองยนต์ กระจก  
3. ชมการก าหนดอายกุารใช้งานของรถไว้ เพ่ือ
ปอ้งกนัการเกิดมลพิษ ปลอ่ยออกมาจากรถ  

1. การลดปริมาณขยะและยงัเป็นการลด
ทรัพยากรท่ีจะต้องผลติชิน้สว่นพวกนีอี้กด้วย 
2. ท าลายและบีบอดัให้เป็นก้อน และน าไปฝัง
ดิน ท าให้ไมส่ิน้เปลอืงพืน้ที่ในการจดัเก็บ 
3. การก าหนดอายกุารใช้งานของรถไว้ เพราะ
เมื่อหากใช้รถไปนานๆหรือครบก าหนดอาย ุรถก็
จะเสือ่มสภาพท าให้เกิดมลพิษซึง่จะสง่ผลต่อ
สิง่แวดล้อม 

เป็นข้อมลูสว่นหนึ่งในการ
สร้างหน่วยขยะการลดปริมาณ
ขยะและยงัเป็นการลด
ทรัพยากรท่ีจะต้องผลติ
ชิน้สว่นพวกนี ้

4. กิจกรรมดงูานกงัหนั
ลม ดนูก ดสูิง่มีชีวิต 

1. ชมกงัหนัลมขนาดใหญ่มีการใช้พลงังานลม
มาผลติเป็นกระแสไฟฟา้  
2. ชมระบบนิเวศท่ีคนร่วมกนัรักษาธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมให้ดี จนบริเวณนีม้ีสตัว์
หลากหลายสายพนัธุ์ 

1. พลงังานลมเป็นพลงังานท่ีสะอาดเป็นมติรตอ่
สิง่แวดล้อม 
2. ความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศ    
3. เราสามารถรักษาธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้
ดี จนบริเวณนีม้ีสตัว์หลากหลายสายพนัธุ์  
4. ปลกูจิตส านึกให้เราได้เหน็ว่าถ้าเราสามารถ
รักษาธรรมชาติให้อดุมสมบรูณ์สิง่แวดล้อมก็จะ
น่าอยู ่

เป็นข้อมลูสว่นหนึ่งในการ
สร้างหน่วยสิง่แวดล้อมความ
อดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศ    
เราสามารถรักษาธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมให้ดี จน
บริเวณนีม้ีสตัว์หลากหลาย
สายพนัธุ์  
การปลกูจติส านึกให้เราได้เหน็
ว่าถ้าเราสามารถรักษา
ธรรมชาติให้อดุมสมบรูณ์
สิง่แวดล้อมก็จะน่าอยู ่
 

5. กิจกรรมท่ี
พิพิธภณัฑ์ห้องน า้ 
TOTO Museum 
   

1. ชมแหลง่ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัผลติภณัฑ์และ
เคร่ืองใช้ตา่งๆ ภายในห้องน า้   
2. ชมตกึ TOTO Museum จะเป็นรูปทรงหยดน า้
และมีการตกแต่งด้วยหยดน า้และต้นไม้บริเวณ
รอบๆตกึ  

1. วิวฒันาการของส้วมในญ่ีปุ่ น 
   (มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาอย่างหลากหลาย 
เช่น ขนาดและความสงู เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึน้ โดยแตก่่อนเน่ืองจาก
ประเทศญ่ีปุ่ นมีอากาศหนาวเยน็ ) 
 2. การสญูเสียพลงังานในการท าน า้อุ่น(การ
สร้างส้วมท่ีเมื่อนัง่แล้วจะอุ่นอยูต่ลอดเวลา แต่
ท าให้เสียพลงังานมาก)  
3. แนวทางในการแก้ปัญหาในการประหยดั
พลงังาน 
3.1 การพฒันาและปรับปรุงให้มีลกัษณะที่เมือ่
นัง่ลงไปจะอุ่นสกัระยะแล้วจงึหยดุและกลบัมา
อุ่นใหมอี่กรอบท าให้ประหยดัพลงังานได้มาก
ยิ่งขึน้ 
3.2 การให้น า้ย้อนกลบัมาเม่ือมีการกดชกัโครก 
จะท าให้สามารถประหยดัน า้ได้มากกวา่เดิม) 
4. การใช้สญัลกัษณ์รูปหยดน า้สื่อให้เห็นถึง
ความเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เน่ืองจาก
ธรรมชาติ ต้นไม้ และน า้จะต้องคู่กนัเสมอ 

เป็นข้อมลูสว่นหนึ่งในการ
สร้างหน่วยพลงังานการ
สญูเสียพลงังานในการท า
น า้อุน่แนวทางในการ
แก้ปัญหาในการประหยดั
พลงังาน 
เป็นข้อมลูสว่นหนึ่งในการ
สร้างหน่วยสิง่แวดล้อม 
ความเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
เน่ืองจากธรรมชาติ ต้นไม้ และ
น า้จะต้องคูก่นัเสมอ 
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6. กิจกรรมไปเป็น
นกัเรียนโรงเรียนใน
ประเทศญ่ีปุ่ น 

1. ไปเป็นนกัเรียนโรงเรียนในประเทศญ่ีปุ่ น     
   
 

1. นกัเรียนได้ช่วยเหลือตนเอง เช่น การตกั
อาหารเอง การล้างจานเอง มีการแบง่หน้าท่ีกนั 
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
2. นกัเรียนในโรงเรียนจะต้องช่วยกนัท าความ
สะอาดด้วยตนเอง 
3. หลงัจากท่ีรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จ 
โดยให้นกัเรียนช่วยกนัท าความสะอาด เชน่ การ
กวาดพืน้ เช็ดท่ีราวบนัได ท่ีวางรองเท้า และใน
สนามหญ้าของโรงเรียน มีเคร่ืองดดูฝุ่ นชอล์ก
ส าหรับใช้ท าความสะอาดกระดาน การท าความ
สะอาดท าให้บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด
เรียบร้อย สิง่แวดล้อมภายในโรงเรียนน่าอยู่ 
4. ในตอนรับประทานอาหารกลางวนั เด็ก
นกัเรียนญ่ีปุ่ นจะน าช้อน ส้อม และผ้าของตนเอง
มาในแต่ละวนั เป็นการช่วยกนัลดใช้
ทรัพยากรธรรมชาตจิากการใช้ช้อนส้อมท่ีเป็น
พลาสติก หรือกระดาษทิชชู่ โดยใช้ช้อนส้อมและ
ผ้าของตวัเองมาไว้ใช้ 
5. การรับประทานอาหารกลางวนั ทางโรงเรียน
จะให้เด็กตกัอาหารกินเอง ท าให้สามารถตกั
อาหารได้เท่าท่ีต้องการ และต้องมีการประเมนิว่า
ตนเองนัน้จะกินหมดหรือไม ่โดยหากไมอ่ิ่มก็
สามารถตกัเพิ่มได้หรือถ้าหากเยอะเกินไปก็
สามารถตกัออกได้ ท าให้ไมม่ีอาหารท่ีนกัเรียนไม่
กิน นกัเรียนสามารถรับประทานอาหารได้หมด
จาน ไมม่ีเศษอาหารหรือเศษอาหารลดน้อยลง 
6. ในวนัไหนท่ีมีอากาศที่ค่อนข้างเยน็สบายจะมี
การเปิดหน้าต่าง โดยไมต้่องเปิด
เคร่ืองปรับอากาศ ท าให้ช่วยลดพลงังานไฟฟา้ใน

โรงเรียนได้ (รวมไปถึงเวลาการเดนิไป – กลบั
โรงเรียน เด็กนกัเรียนญ่ีปุ่ นจะใช้วิธีการเดินให้ไม่
ต้องใช้รถท่ีเปลืองทรัพยากร เน่ืองจากโรงเรียนใน
ญ่ีปุ่ นจะเป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานเหมือนกนั
หมดในแต่ละโรงเรียน จงึท าให้เด็กนกัเรียนเลอืก
โรงเรียนท่ีอยู่ใกล้ๆ บ้าน เน่ืองจากสามารถเดนิ
มาโรงเรียนได้) 
7. การด่ืมนม เม่ือดื่มเสร็จแล้วมีการล้างและเก็บ
กลอ่งนมเหลา่นัน้มาประยกุต์เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆเช่น น ามาประยกุต์เป็นหมวกหรือ
ตะกร้าได้ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะลงได้ 
8. เมื่อมาถึงโรงเรียนจะต้องมีการเปลีย่นรองเท้า
เป็นรองเท้าส าหรับเดนิในโรงเรียน เพ่ือที่จะไม่
ต้องท าความสะอาดพืน้ที่สกปรก เพราะท่ี
โรงเรียนจะไมม่ีคนท าความสะอาด 
 

เป็นข้อมลูสว่นหนึ่งในการ
สร้างหน่วยสิง่แวดล้อม 
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8. กิจกรรมท่ี
พิพิธภณัฑ์
ประวตัิศาสตร์ 

1. ชมพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมชาตแิละ
สตัว์ โดยจ าลองยคุสมยัต่างๆตัง้แต่ในอดีตไว้   

1. ท าให้เราได้เห็นและเกิดความตระหนกัรู้ถึง
ความ 
ส าคญัในการอนรัุกษ์สตัว์ชนิดต่างๆ ไมใ่ห้สญู
หายไป 

เป็นข้อมลูสว่นหนึ่งในการ
สร้างหน่วยสิง่แวดล้อม 

9. กิจกรรมท่ีงาน
นิทรรศการสิง่แวดล้อม    
ของเทศบาล      คิ
ตะคิวช ู

1. ชมงานนิทรรศการสิง่แวดล้อมของเทศบาลคิ
ตะคิวช ูมีการจดักิจกรรม 
2. ชมการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อม  
   

1. ได้รับความรู้เก่ียวกบัการใช้น า้ 
2. ได้รับความรู้เก่ียวกบัการรีไซเคิลการคดัแยก
ขยะตา่งๆ เชน่ การน าใบไม้มาท าเป็นดอกไม้ 

การประดิษฐ์สิง่ของจากวสัดเุหลือใช้ การ DIY 
เพ่ือลดขยะไมใ่ห้เกิดมลพิษจากการเผาท าลาย
ขยะ  
3.นกัเรียนเด็กและเยาวชนของญ่ีปุ่ นได้ศกึษา
เรียนรู้และใสใ่จในเร่ืองของสิง่แวดล้อม  
4. นกัเรียนเดก็และเยาวชนของญ่ีปุ่ นได้รับการ
ปลกูฝังเก่ียวกบัการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมตัง้แต่
เด็กๆ เพ่ือที่จะโตขึน้จะได้ปฏิบตัิตามในสิง่ท่ี เขา
ได้เรียนรู้  
4. ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมยงัคงอยูส่วยงาม
เหมือนเดิม 
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ให้ทกุ
คนตระหนกัถึงความส าคญัของสิง่แวดล้อมมาก
ยิ่งขึน้ 

เป็นข้อมลูสว่นหนึ่งในการ
สร้างหน่วยน า้ 
เป็นข้อมลูสว่นหนึ่งในการ
สร้างหน่วยขยะ 

10. กิจกรรมท่ีโรงงาน
เผาขยะ 

1. ชมโรงงานเผาขยะก่อนท่ีจะมีการเผาขยะจะมี
การคดัแยกขยะก่อนเสมอ เพ่ือที่จะคดัแยกสิง่ท่ี
ใช้ได้น ากลบัไปใช้ประโยชน์ใหม ่สว่นขยะท่ีใช้
ไมไ่ด้แล้วก็น าเข้าสูก่ระบวนการเผาซึง่การเผา
ขยะจะสามารถลดขยะได้เร็ว และลดพืน้ที่ในการ
เก็บขยะด้วย เพราะขยะท่ีมารวมกนัมากๆ ก็จะ
สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมทางด้านมลพิษทาง
กลิน่ และการท่ีน าขยะไปฝังดินจะต้องใช้พืน้ท่ีใน
การฝัง ซึง่ในญ่ีปุ่ นจะมพืีน้ที่น้อย การใช้การฝัง
ในการก าจดัขยะจะท าให้ไมม่ีพืน้ที่และขยะบาง
ชนิดก็ย่อยสลายได้ยาก  
2. ชมการใช้เลนส์นนู ในการกัน้ท่ีเผาขยะออก
จากภายนอกหรือที่เรียกว่าก าแพงท่ีมองไมเ่หน็  
3. ชมปลอ่งไฟท่ีสงูถึง 85 เมตร  

1. การลดขยะได้เร็ว และลดพืน้ท่ีในการเก็บขยะ
(เพราะขยะท่ีมารวมกนัมากๆ ก็จะสง่ผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมทางด้านมลพิษทางกลิน่ และการ
ท่ีน าขยะไปฝังดนิจะต้องใช้พืน้ที่ในการฝัง ซึง่ใน
ญ่ีปุ่ นจะมีพืน้ท่ีน้อย การใช้การฝังในการก าจดั
ขยะจะท าให้ไมม่ีพืน้ที่และขยะบางชนิดก็ย่อย
สลายได้ยาก) 
2. การใช้เลนส์นนูในการกัน้ที่เผาขยะออกจาก
ภายนอกหรือท่ีเรียกว่าก าแพงท่ีมองไมเ่หน็ เป็น
ก าแพงท่ีกัน้กลิน่ของขยะไมใ่ห้ออกไปภายนอก 
ท าให้สิง่แวดล้อมในชมุชนใกล้กบัโรงงานเผา
ขยะยงัคงดี ไมเ่กิดปัญหามลพิษทางด้านกลิน่ 
3. ปลอ่งไฟท่ีสงูถึง 85 เมตร มีการกรองควนั
ก่อนท่ีจะออกก่อนท่ีจะออกจากโรงงานเผาขยะ 
มีท่ีกรองจะเป็นผ้าคล้ายกบัท่ีกรองกาแฟ ท าให้
ไมเ่กิดมลพิษจากควนั ควนัท่ีได้จะเป็นควนัสีขาว
ท่ีไมเ่ป็นพิษ ท่ีโรงงานจะมีท่ีจบัขยะท าหน้าท่ี
คลกุเคล้าขยะเข้ากนัเพ่ือง่ายต่อการเผา ขยะจะ
ถกูเผาในเตาซึง่มีอณุหภมู ิ800-900 องศา
เซลเซียส โดยขยะท่ีเผาจะเป็นขยะทัว่ไป เช่น 
เศษอาหาร ถงุต่างๆ เม่ือเผาขยะแล้วจะได้ท่ีผง
เถ้าสดี าซึง่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ คือ 
สามารถน ามาถมท่ีดนิได้ 

เป็นข้อมลูสว่นหนึ่งในการ
สร้างหน่วยขยะ 
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11. กิจกรรมเข้ารับการ
อบรมจากหน่วยงาน
เทศบาล 

1. ชมการสอนท ากลอ่งกระดาษจากกระดาษ
โปสเตอร์ท่ีไมไ่ด้ใช้แล้ว 
2. ทบทวนความรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม  

1. การน าสิง่ของท่ีไมใ่ช้แล้วกลบัมาใช้ประโยชน์
ใหมไ่ด้ 
2. การคดัแยกขยะ เพ่ือไมใ่ห้ขยะปะปนกนั เช่น 
ขยะรีไซเคิล ขยะท่ีเป็นเศษอาหาร ขยะอนัตราย 
โดยถงัขยะก็จะมีความหลากหลาย ซึง่อาจ
จ าแนกด้วยสี รูปภาพ ท่ีมีความแตกตา่งกนัไป 

เป็นข้อมลูสว่นหนึ่งในการ
สร้างหน่วยขยะ 

 
1.1.2 ผลของการเสนอจดุประสงค์ ขอบข่ายเนือ้หา แนวทางการเรียนรู้ และ

กรอบเวลาในการอบรม 
ผลของการเสนอจดุประสงค์ ขอบข่ายเนือ้หา แนวทางการเรียนรู้ และกรอบเวลา

ในการอบรม ของอาจารย์และนกัเรียน จ านวน 16 คน ท่ีได้ไปศกึษาดงูาน ณ เทศบาลเมืองคิตะคิว
ช ูจงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น มีดงันี ้  มีเนือ้หาทัง้สิน้ 5 หน่วย หน่วยละ 4 คาบ ประกอบด้วย  
1) หน่วยสิ่งแวดล้อม 2) หน่วยขยะ 3) หน่วยพลงังาน 4) หน่วยน า้ และ 5) หน่วยลดโลกร้อน ใช้
ระยะเวลา 5 เดือน ในคาบเรียนฉนัทศกึษา เวลา/คาบเรียนละ 45 นาที จ านวน 20 คาบ สปัดาห์ละ 
1 คาบ รวม 20 สปัดาห์  

ตาราง 7-11 แสดง ชุดฝึกอบรม/กิจกรรม จุดประสงค์ เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
และกรอบเวลาในการอบรม 
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ตาราง 7 รายละเอียดชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศกึษา หน่วยสิง่แวดล้อม 

เวลา 4 คาบ สปัดาห์ท่ี 1 – 4 รวม 4 ครัง้ ครัง้ละ 45 นาที เดือนท่ี 1 

ชุดฝึกอบรม/กิจกรรม จุดประสงค์ เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ แนวทางการเรียนรู้ 
ชุดฝึกอบรมที่ 1: 
เร่ือง สิง่แวดล้อม 
กิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง สิง่แวดล้อมคืออะไร? 
ชุดฝึกอบรมที่ 2 
เร่ือง สิง่แวดล้อม     ใกล้ตวั 
กิจกรรมท่ี 2 
เร่ือง สิง่แวดล้อมใกล้ตวักว่าที่คิด 

  
ชุดฝึกอบรมที่ 3 
เร่ือง การเปลี่ยนแปลง
สิง่แวดล้อม 
กิจกรรมท่ี 3 
เร่ืองเธอเปลี่ยนไป..เพราะอะไร  
ชุดฝึกอบรมที่ 4 เร่ือง การ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
กิจกรรมท่ี 4  
เร่ือง อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม   

1. นกัเรียนตระหนกัรู้ถงึคณุค่าและความส าคญั
ของสิง่แวดล้อม 
2. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของ
สิง่แวดล้อมได้ 
3. นกัเรียนสามารถแยกประเภทของสิง่แวดล้อม
ได้ 
4. นกัเรียนตระหนกัรู้ถงึคณุค่าและความส าคญั
ของระบบนิเวศ 
5. นกัเรียนสามารถอธิบายสาเหตกุาร
เปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อมได้ 
6. นกัเรียนตระหนกัรู้และเห็นคณุค่าของ
สิง่แวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
7. นกัเรียนสามารถบอกวิธีการอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อมได้ 
8. นกัเรียนตระหนกัรู้และเห็นคณุค่าของ
สิง่แวดล้อม 
9. นกัเรียนใช้ทกัษะกระบวนการกลุม่ในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม  

1. ความหมายของสิง่แวดล้อม 
2. ประเภทของสิง่แวดล้อม 
3. สิง่แวดล้อมในโรงเรียน   ของเรา  
4. ความหมายของระบบนิเวศ 
(ecosystem) 
5. บทบาทของสิง่มีชีวติในระบบนิเวศ 
6. สาเหตกุารเปลีย่นแปลงของ
สิง่แวดล้อม 
7. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรจาก
การกระท าของมนษุย์ 
8. การเปลี่ยนแปลงสิง่แวดล้อมจาก
ภยัธรรมชาต ิ
9. การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

- ก าหนดให้ผู้ เรียนศกึษาเป็น
ขัน้ตอนผู้ เรียนควรศกึษา
จดุประสงค์การเรียนรู้ เวลาที่ใช้ 
เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ในใบ
ความรู้ และวิธีปฏิบตัิกิจกรรมให้
เข้าใจ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศกึษาและปฏิบตัิกิจกรรม 
- เมื่อผู้ เรียนปฏิบตัิแตล่ะ
กิจกรรมเสร็จ ให้บนัทกึผลและ
สรุปผลตามใบงาน แล้วรวบรวม
ผลงานสง่ครูผู้สอน/ผู้ ฝึกอบรม  
-ถ้าผู้ เรียนมีปัญหาไมเ่ข้าใจ 
สามารถปรึกษาหรือซกัถาม
ครูผู้สอน/ผู้ ฝึกอบรมได้ 
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ตาราง 8 รายละเอียดชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศกึษา หน่วยขยะ 

เวลา  4  คาบ สปัดาห์ท่ี  5-8 รวม 4 ครัง้ ครัง้ละ  45 นาที เดือนท่ี 2 

ชุดฝึกอบรม/กิจกรรม จุดประสงค์ เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ แนวทางการศึกษา 
ชุดฝึกอบรมที่ 1เร่ือง ขยะ
และประเภทขยะ 
กิจกรรมท่ี 1 เร่ือง    แค่ (แยก) 
ขยะ 
ชุดฝึกอบรมที่ 2เร่ือง แหลง่
และผลกระทบของขยะ 
กิจกรรมท่ี 2 เร่ือง ขยะเยอะ 
ปัญหาแยะ   
ชุดฝึกอบรมที่ 3เร่ือง การ
บริหารจดัการขยะ 
กิจกรรมท่ี 3 เร่ือง ขยะ เรา
จดัการได้ 
กิจกรรมท่ี 4 เร่ือง 3R 
จดัการขยะ 

1. นกัเรียนตระหนกัรู้ถงึคณุค่าและความส าคญั
ของการแยกขยะ 
2. นกัเรียนสามารถบอกวิถีชีวติของมนษุย์ใน
ปัจจบุนักบั 
การเกิดขยะได้ 
3. นกัเรียนสามารถแยกประเภทของขยะได้ 
4. นกัเรียนตระหนกัรู้ถงึผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ 
5. นกัเรียนสามารถบอกวิธีการบริหารจดัการขยะ
ได้ 
6. นกัเรียนตระหนกัรู้และเห็นความส าคญัของ
การบริหารจดัการขยะท่ีถกูวธีิ 
7. นกัเรียนสามารถบอกวิธีการบริหารจดัการขยะ

แบบ 3R ได้ 
8. นกัเรียนตระหนกัรู้และเห็นความส าคญัของ
การบริหารจดัการขยะท่ีถกูวธีิ 
9. นกัเรียนใช้ทกัษะกระบวนการกลุม่ในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม  
 

1. ความหมายของ”ขยะ” 
2. ขยะเกิดขึน้ได้อยา่งไร 
3. ประเภทของขยะ 
4. แหลง่และผลกระทบ      ของขยะ 
5. ขยะมาจากไหน 
6.  ผลกระทบของขยะมลูฝอย 
7. การบริหารจดัการขยะ8.ระบบก าจดั
ขยะมลูฝอย9.การก าจดัสิง่ปฏิกลู 
10. การขนสง่เป็นการรวบรวมขยะมลู
ฝอยหลงัการเก็บขยะจากแหลง่ก าเนิด 
11. การจดัเก็บขยะมลูฝอย 
12. การลดและการใช้ประโยชน์ การลด
ปริมาณขยะมลูฝอยเป็นวิธีท่ีสามารถ
แก้ปัญหาได้ในระดบัหนึ่ง 
13. การลดขยะมลูฝอยโดยใช้วิธี 3R 

- ก าหนดให้ผู้ เรียนศกึษาเป็น
ขัน้ตอนผู้ เรียนควรศกึษา
จดุประสงค์การเรียนรู้ เวลาที่ใช้ 
เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ในใบ
ความรู้ และวิธีปฏิบตัิกิจกรรมให้
เข้าใจ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศกึษาและปฏิบตัิกิจกรรม 
- เมื่อผู้ เรียนปฏิบตัิแตล่ะ
กิจกรรมเสร็จ ให้บนัทกึผลและ
สรุปผลตามใบงาน แล้วรวบรวม
ผลงานสง่ครูผู้สอน/ผู้ ฝึกอบรม  
- ถ้าผู้ เรียนมีปัญหาไมเ่ข้าใจ 
สามารถปรึกษาหรือซกัถาม
ครูผู้สอน/ผู้ ฝึกอบรมได้ 
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ตาราง 9 รายละเอียดชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศกึษา หน่วยพลงังาน 

เวลา 4 คาบ  สปัดาห์ท่ี 9 -12  รวม 4 ครัง้ ครัง้ละ 45 นาที เดือนท่ี 3 

ชุดฝึกอบรม/กิจกรรม จุดประสงค์ เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ แนวทางการศึกษา 
ชุดฝึกอบรมที่ 1 เร่ือง 
พลงังานเร่ือง การใช้ประโยชน์
จากพลงังาน 
ชุดฝึกอบรมที่ 2 เร่ือง แหลง่
พลงังาน 
ชุดฝึกอบรมที่ 3.เร่ือง การใช้
ประโยชน์จากพลงังาน 
ชุดฝึกอบรมที่ 4.เร่ือง การ
ประหยดัพลงังาน 

1. นกัเรียนตระหนกัรู้ถงึคณุค่าและความส าคญั
ของพลงังาน  
2. นกัเรียนบอกแหลง่ท่ีมาของพลงังานได้ 
3. นกัเรียนสามารถบอกแหลง่ท่ีมาของพลงังาน
ได้ 
4. นกัเรียนสามารถอธิบายแหลง่พลงังานแตล่ะ
ประเภทได้ 
5. นกัเรียนสามารถบอกวิธีการประหยดัพลงังาน
ได้ 
6. นกัเรียนตระหนกัรู้และเห็นความส าคญัของ
การใช้พลงังานอย่างคุ้มค่า 
7. นกัเรียนสามารถบอกวิธีการประหยดัพลงังาน
ได้ 
8. นกัเรียนใช้ทกัษะกระบวนการกลุม่ในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม  
 

1. พลงังานเป็นสิง่จ าเป็นในการด ารงชีวิต
และประกอบอาชีพของมนษุย์2.พลงังาน 

(Energy) เป็นความสามารถในการ
ท างาน เช่น ความร้อน ไฟฟา้ แสงสว่าง  
3. ในชีวิตประจ าวนัเรามีการใช้พลงังาน
ในกิจกรรมต่างๆ 
4. ความส าคญัของพลงังานต่อสิง่มีชีวิต 
5. พลงังานมาจากไหน  
6. การประหยดัพลงังานแนวทางในการ
อนรัุกษ์พลงังานหรือการใช้พลงังานเชิง
อนรัุกษ์ 

- ก าหนดให้ผู้ เรียนศกึษาเป็น
ขัน้ตอนผู้ เรียนควรศกึษา
จดุประสงค์การเรียนรู้ เวลาที่ใช้ 
เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ในใบ
ความรู้ และวิธีปฏิบตัิกิจกรรมให้
เข้าใจ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศกึษาและปฏิบตัิกิจกรรม 
- เมื่อผู้ เรียนปฏิบตัิแตล่ะ
กิจกรรมเสร็จ ให้บนัทกึผลและ
สรุปผลตามใบงาน แล้วรวบรวม
ผลงานสง่ครูผู้สอน/ผู้ ฝึกอบรม  
-ถ้าผู้ เรียนมีปัญหาไมเ่ข้าใจ 
สามารถปรึกษาหรือซกัถาม
ครูผู้สอน/ผู้ ฝึกอบรมได้ 
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ตาราง 10 รายละเอียดชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศกึษา หน่วยน า้ 

เวลา 4 คาบ  สปัดาห์ท่ี 13-16  รวม 4 ครัง้ ครัง้ละ 45  นาที เดือนท่ี 4 

ชุดฝึกอบรม/กิจกรรม จุดประสงค์ เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ แนวทางการศึกษา 
ชุดฝึกอบรมที่ 1 เร่ือง 
ความส าคญัของน า้ 
กิจกรรมท่ี 1 เร่ืองกาลครัง้หนึ่ง 
“น า้”ชุดฝึกอบรมที่ 2เร่ือง 
ปัญหาของทรัพยากรน า้
กิจกรรมท่ี 2 เร่ือง ตกลงมี
ปัญหาจริงหรือ? 
ชุดฝึกอบรมที่ 3เร่ือง การ
ตรวจ 
สอบคณุภาพน า้ในชมุชน  
 กิจกรรมท่ี 3 เร่ืองการ
ตรวจสอบคณุภาพน า้ 
ชุดฝึกอบรมที่ 4เร่ือง การ
อนรัุกษ์น า้ และแนวทางแก้ไข
ทรัพยากรกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง 
รักษ์น า้ รักชีวติ 

1. นกัเรียนตระหนกัรู้ถงึความ 
ส าคญัของทรัพยากรน า้ท่ีมีต่อสิง่มีชีวิต 
2. นกัเรียนสรุปความสมัพนัธ์ระหว่างการ
ด ารงชีวิตของมนษุย์กบัทรัพยากรน า้ 
3. นกัเรียนบอกประโยชน์ของทรัพยากรน า้ท่ีมีต่อ
สิง่มีชีวิตได้ 
4. นกัเรียนสามารถอธิบายปัญหาท่ีเกิดจากการ
ใช้ประโยชน์จากน า้ได้ 
5. นกัเรียนสามารถบอกวิธีการแก้ปัญหาที่เกิด
จากการใช้ประโยชน์จากน า้ได้ 
6. นกัเรียนสามารถบอกวิธีการตรวจคณุภาพน า้
ได้ 
7. นกัเรียนสามารถบอกวิธีการตรวจคณุภาพน า้
ได้ 
8. นกัเรียนตระหนกัรู้และเห็นคณุค่าของ
ทรัพยากรน า้ 
9. นกัเรียนสามารถบอกการอนรัุกษ์น า้และแนว
ทางแก้ไขทรัพยากรน า้ได้ 
10. นกัเรียนใช้ทกัษะกระบวนการกลุม่ในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

1. ความหมายและความ 
ส าคญัของน า้  
2. น า้มาจากไหน  
3. คณุสมบตัิของน า้  
4. แหลง่น า้ความส าคญัของน า้ 
6. การใช้น า้ในบ้าน 
7. ปัญหาของทรัพยากรน า้ 
8. การอนรัุกษ์น า้และแนวทางแก้ไข
ทรัพยากรน า้  
 

- ก าหนดให้ผู้ เรียนศกึษาเป็น
ขัน้ตอนผู้ เรียนควรศกึษา
จดุประสงค์การเรียนรู้ เวลาที่ใช้ 
เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ในใบ
ความรู้ และวิธีปฏิบตัิกิจกรรมให้
เข้าใจ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศกึษาและปฏิบตัิกิจกรรม 
- เมื่อผู้ เรียนปฏิบตัิแตล่ะ
กิจกรรมเสร็จ ให้บนัทกึผลและ
สรุปผลตามใบงาน แล้วรวบรวม
ผลงานสง่ครูผู้สอน/ผู้ ฝึกอบรม  
- ถ้าผู้ เรียนมีปัญหาไมเ่ข้าใจ 
สามารถปรึกษาหรือซกัถาม
ครูผู้สอน/ผู้ ฝึกอบรมได้ 
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ตาราง 11 รายละเอียดชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศกึษา หน่วยลดโลกร้อน 

เวลา 4 คาบ  สปัดาห์ท่ี 17-20  รวม 4 ครัง้  ครัง้ละ 45 นาที เดือนท่ี 5 

ชุดฝึกอบรม/กิจกรรม จุดประสงค์ เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ แนวทางการศึกษา 
ชุดฝึกอบรมที่ 1เร่ือง ภาวะ
โลกร้อนกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง 
Global Warmingชุด
ฝึกอบรมที่ 2 เร่ือง 
greenhouse effect 
กิจกรรมท่ี 2 เร่ือง 
greenhouse effect 
ชุดฝึกอบรมที่ 3เร่ือง 
ผลกระทบของภาวะโลกร้อน
กิจกรรมท่ี 3 เร่ือง   โลกร้อน
สง่ผลอย่างไร   
ชุดฝึกอบรมที่ 4เร่ือง ลด
ภาวะโลกร้อน 
กิจกรรมท่ี 4 เร่ือง ร่วมลดโลก
ร้อน 
 

1. นกัเรียนตระหนกัรู้ถงึผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะ
โลกร้อน 
2. นกัเรียนบอกสาเหตกุารเกิดภาวะโลกร้อนท่ี
เกิดจากการกระท าของมนษุย์ได้ 
3. นกัเรียนตระหนกัรู้ถงึผลกระทบ   ท่ีเกิดจาก
ก๊าซเรือนกระจก 
4. นกัเรียนบอกสาเหตกุารเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกได้ 
5. นกัเรียนสามารถบอกแหลง่ท่ีมาของการเกิด
ก๊าซเรือนกระจกได้ 
6. นกัเรียนสามารถอธิบายสาเหตขุองการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกได้         
7. นกัเรียนสามารถบอกผลกระทบท่ีเกิดจาก
ภาวะโลกร้อนได้ 
8. นกัเรียนสามารถบอกวิธีการลดภาวะโลกร้อน
ได้ 
9. นกัเรียนตระหนกัรู้และเห็นความส าคญัของ
การลดภาวะ    โลกร้อน 
10. นกัเรียนตระหนกัรู้ถึงผลกระทบของภาวะโลก
ร้อน 
11. นกัเรียนสามารถบอกวิธีการลดภาวะโลกร้อน
ได้ 
12. นกัเรียนใช้ทกัษะกระบวนการกลุม่ในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

1. ภาวะโลกร้อน (Global Warming) 
หรือ ภาวะภมูอิากาศเปลี่ยนแปลง 
(Climate Change) 
2. พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เป็น
ข้อผกูพนัทางกฎหมายท่ีด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลถุึงเปา้หมายในการรับมือกบั 
สภาวะโลกร้อน (Global Warming) ตาม
อนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ (United 
Nations Framework Convention on 
Climate Change; UNFCCC) 
อนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
(UNFCCC)  
3. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
(greenhouse effect )  
4.ผลกระทบของภาวะโลก 
5.การลดภาวะโลกร้อน 

- ก าหนดให้ผู้ เรียนศกึษาเป็น
ขัน้ตอนผู้ เรียนควรศกึษา
จดุประสงค์การเรียนรู้ เวลาที่ใช้ 
เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ในใบ
ความรู้ และวิธีปฏิบตัิกิจกรรมให้
เข้าใจ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศกึษาและปฏิบตัิกิจกรรม 
- เมื่อผู้ เรียนปฏิบตัิแต่ละ
กิจกรรมเสร็จ ให้บนัทกึผลและ
สรุปผลตามใบงาน แล้วรวบรวม
ผลงานสง่ครูผู้สอน/ผู้ ฝึกอบรม  
- ถ้าผู้ เรียนมีปัญหาไมเ่ข้าใจ 
สามารถปรึกษาหรือซกัถาม
ครูผู้สอน/ผู้ ฝึกอบรมได้ 

 
1.2 ผลของการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ความ

ชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน มีเกณฑ์พิจารณาการ
ให้คะแนนจากการตรวจสอบ ดงันี ้

 
 

  ผู้ เช่ียวชาญพจิารณาวา่เหมาะสม  ให้คะแนน  +1  คะแนน 
  ผู้ เช่ียวชาญพจิารณาวา่ไมเ่หมาะสม  ให้คะแนน  - 1 คะแนน 
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  ผู้ เช่ียวชาญพจิารณาวา่ไมแ่น่ใจ  ให้คะแนน   0 คะแนน 
 

โดยพิจารณาความเหมาะสมท่ีค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จึงจะถือว่าชุดฝึกอบรม
สิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษามี
ความสอดคล้องด้านองค์ประกอบและเนือ้หา ตลอดจนมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้ 

ขัน้ตอนท่ี 3.1 การตรวจสอบความสอดคล้องด้านองค์ประกอบและเนือ้หาของชุด
ฝึกอบรม และคู่มือของชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ดงัตาราง 12 

ตาราง 12 คา่ดชันีความสอดคล้องด้านองค์ประกอบและเนือ้หาของชดุฝึกอบรมและคูมื่อของชดุ
ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา 

รายการประเมนิ 

IOC 

สรุป 
ชดุ

ฝึกอบรม
ท่ี 1 

ชดุ
ฝึกอบรม
ท่ี 2 

ชดุ
ฝึกอบรม
ท่ี 3 

ชดุ
ฝึกอบรม
ท่ี 4 

ชดุ
ฝึกอบรม
ท่ี 5 

1.1 ด้านองค์ประกอบ       
      1) ค าอธิบายการใช้ชดุกิจกรรมมีความชดัเจน
เข้าใจง่าย 

1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 

      2) ใบความรู้ ปริมาณเนือ้หามีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 
      3) ใบงาน ปริมาณเหมาะสมกบัเวลา  
1 คาบเรียน 

1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

รายการประเมนิ 

IOC 

สรุป 
ชดุ

ฝึกอบรม
ท่ี 1 

ชดุ
ฝึกอบรม
ท่ี 2 

ชดุ
ฝึกอบรม
ท่ี 3 

ชดุ
ฝึกอบรม
ท่ี 4 

ชดุ
ฝึกอบรม
ท่ี 5 

      4) แบบสอบถามท้ายบทมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 
      5) เฉลยค าตอบแบบทดสอบมีความถกูต้องชดัเจน 1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 
      6)  การจดัวางองค์ประกอบ 1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 
      7) การใช้ภาพประกอบเนือ้หา /ใบความรู้  1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 
      8)  การออกแบบมีความน่าสนใจ 1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 

1.2 ด้านเนือ้หา        
      1) ความสอดคล้องของเนือ้หากบัจดุประสงค์การ
เรียนรู้ 

1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 

      2) การเรียงล าดบัเนือ้หา ความถกูต้องและความ
ชดัเจนของเนือ้หา 

1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 

      3) ความเหมาะสมกบัวยัและระดบัความรู้ของ 
ผู้ เรียน (ป.5) 

1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 

 
จากตาราง พบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านองค์ประกอบ

และเนือ้หาของชดุฝึกอบรม และคูมื่อของชดุฝึกอบรมสิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกั
รู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ดงันี ้

ด้านองค์ประกอบ  
- ชดุฝึกอบรมหน่วยสิ่งแวดล้อม ผู้ เชียวชาญมีความคิดเห็นให้ปรับปรุงแล้วแก้ไข

ดงันี ้
1) เพิ่มข้อความให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
2) ให้ใช้ค าวา่แบบวดัความรู้ความเข้าใจท้ายหน่วย 
3) ตวัอกัษรบางตวัซ้อนกนั ต้องดจูดัหน้าก่อนปริน้ท์ 
4) ควรใช้ภาพโรงเรียน 
5) ควรระบวุา่ภาพอะไร 
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 - ชดุฝึกอบรมหน่วยขยะผู้ เชียวชาญมีความคดิเห็นให้ปรับปรุงแล้วแก้ไขดงันี ้
1) ควรปรับให้น้อยลง เกรงวา่เดก็จะท าไมเ่สร็จทนัเวลา 
2) ภาพทบัข้อความหน้า 21 
3) ตวัหนงัสือเล็กกวา่ชดุอ่ืนๆ ควรขยาย 

- ชดุฝึกอบรมหน่วยพลงังาน ผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็นให้ปรับปรุงแล้วแก้ไขดงันี ้
1) ควรขยบัหวัข้อยอ่ย 
2) เนือ้หามากไป จงึคอ่นข้างแน่น จดัหน้ากระดาษให้ดหูลวมๆ จะดีกวา่ 

ขัน้ตอนท่ี 3.2 การประเมินความเหมาะสมของคู่มือและชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ 
เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ดงัตาราง 13 

ตาราง 13 คา่ดชันีความสอดคล้องด้านความเหมาะสมของคูมื่อและชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ 
เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา  

ที่ รายการประเมนิ IOC สรุป 

1 คู่มือและชุดฝึกอบรมหน่วยสิ่งแวดล้อม     
     1.1  จดุประสงค์ของชดุฝึกอบรมหน่วยสิ่งแวดล้อม 0.67 น าไปใช้ได้ 
     1.2  ค าอธิบายการใช้ชดุฝึกอบรมหน่วยสิ่งแวดล้อม 0.67 น าไปใช้ได้ 
     1.3 ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 1 สิ่งแวดล้อม      
         1.3.1 จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 1 สิ่งแวดล้อม  1.00 น าไปใช้ได้ 
         1.3.2  ค าชีแ้จงเร่ืองที่ 1 สิ่งแวดล้อม  1.00 น าไปใช้ได้ 
         1.3.3  แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองที่  1 สิ่งแวดล้อม 1.00 น าไปใช้ได้ 
         1.3.4  ใบความรู้เร่ืองที่ 1 สิ่งแวดล้อม  1.00 น าไปใช้ได้ 
         1.3.5  กิจกรรมท่ี 1 สิ่งแวดล้อมคืออะไร     

  
             1.3.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนวทฤษฎี 
Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

               1.3.5.2  มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
      1.4  ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 2 สิ่งแวดล้อมใกล้ตวั    

          1.4.1 จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 2 สิ่งแวดล้อมใกล้ตวั  1.00 น าไปใช้ได้ 
          1.4.2 ค าชีแ้จงเร่ืองที่ 2 สิ่งแวดล้อมใกล้ตวั  1.00 น าไปใช้ได้ 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

ที่ รายการประเมนิ IOC สรุป 

          1.4.3  แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 2 สิ่งแวดล้อมใกล้ตวั  1.00 น าไปใช้ได้ 
          1.4.4 ใบความรู้เร่ืองที่ 2. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 1.00 น าไปใช้ได้ 
          1.4.5 กิจกรรมท่ี 2 สิ่งแวดล้อมใกล้ตวักวา่ท่ีคิด     

  
              1.4.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนวทฤษฎี 
Constructivist 

0.67 น าไปใช้ได้ 

               1.4.5.2 มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
       1.5 ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อม      
          1.5.1 จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  1.00 น าไปใช้ได้ 
          1.5.2  ค าชีแ้จงเร่ืองการท่ี 3 เปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อม  1.00 น าไปใช้ได้ 

  
        1.5.3  แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม 

0.67 น าไปใช้ได้ 

          1.5.4  ใบความรู้เร่ืองที่ 3 สาเหตกุารเปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อม  1.00 น าไปใช้ได้ 
          1.5.5   กิจกรรมท่ี 3 เธอเปลี่ยนไปเพราะอะไร     

  
               1.5.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนว
ทฤษฎี Constructivist 

0.67 น าไปใช้ได้ 

                1.5.5.2 มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 0.67 น าไปใช้ได้ 
       1.6 ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 4 การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  0.00 น าไปใช้ได้ 
          1.6.1 จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 4 การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  1.00 น าไปใช้ได้ 
          1.6.2 ค าชีแ้จงเร่ืองที่ 4 การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  0.67 น าไปใช้ได้ 
          1.6.3 แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองที่ 4 การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  0.67 น าไปใช้ได้ 
          1.6.4 ใบความรู้เร่ืองการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.67 น าไปใช้ได้ 
          1.6.5 กิจกรรมท่ี 4 อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม     

  
              1.6.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนวทฤษฎี 
Constructivist 

0.67 น าไปใช้ได้ 

                1.6.5.2 มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 0.67 น าไปใช้ได้ 
      1.7 การวดัและประเมินผล     
          1.7.1 แบบฝึกหดัท้ายหน่วยมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
          1.7.2 เฉลยแบบฝึกหดัท้ายหน่วย 1.00 น าไปใช้ได้ 
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          1.7.3 ค าแนะน าการใช้ชดุฝึกอบรมให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ     
                  1.7.3.1 ขัน้ตอนการด าเนินการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 
                  1.7.3.2 การเรียนการสอนเป็นขัน้ตอนและเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 1.00 น าไปใช้ได้ 
           1.7.4 การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม     
                    1.7.4.1 การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 
                    1.7.4.2  ขัน้ตอนการวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 

2 คู่มือและชุดฝึกอบรมหน่วยขยะ     
    2.1  จดุประสงค์ของชดุฝึกอบรมหน่วยขยะ 1.00 น าไปใช้ได้ 
    2.2  ค าอธิบายการใช้ชดุฝึกอบรมหน่วยขยะ 1.00 น าไปใช้ได้ 
    2.3  ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 1 ขยะและประเภทของขยะ     
        2.3.1  จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 1 ขยะและประเภทของขยะ  1.00 น าไปใช้ได้ 
        2.3.2   ค าชีแ้จงเร่ืองที่ 1 ขยะและประเภทของขยะ  1.00 น าไปใช้ได้ 
        2.3.3  แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองที่ 1 ขยะและประเภทของขยะ  1.00 น าไปใช้ได้ 
        2.3.4  ใบความรู้เร่ืองที่ 1 ขยะและประเภทของขยะ  1.00 น าไปใช้ได้ 
        2.3.5   กิจกรรมท่ี 1 แยกขยะกนัเถอะ     

  
              2.3.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนวทฤษฎี 
Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

                2.3.5.2 มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 0.67 น าไปใช้ได้ 
    2.4  ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 2 แหลง่และผลกระทบของขยะ      
        2.4.1 จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 2. แหลง่และผลกระทบของขยะ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        2.4.2 ค าชีแ้จงเร่ืองที่ 2 แหลง่และผลกระทบของขยะ  1.00 น าไปใช้ได้ 
        2.4.3 แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 2. แหลง่และผลกระทบของขยะ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        2.4.4 ใบความรู้เร่ือง ขยะมาจากไหน 1.00 น าไปใช้ได้ 
        2.4.5 กิจกรรมท่ี 2 ขยะเยอะปัญหาแยะ     

  
             2.4.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนวทฤษฎี 
Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

              2.4.5.2 มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
    2.5 ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 3. การบริหารจดัการขยะ     
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        2.5.1 จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 3. การบริหารจดัการขยะ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        2.5.2 ค าชีแ้จงเร่ืองที่ 3. การบริหารจดัการขยะ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        2.5.3 แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองที่ 3. การบริหารจดัการขยะ 1.00 น าไปใช้ได้ 
       2.5.4 ใบความรู้เร่ืองที่ 3. การบริหารจดัการขยะ 1.00 น าไปใช้ได้ 
       2.5.5 กิจกรรมที่ 3 ขยะเราจดัการได้     

  
           2.5.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนวทฤษฎี 
Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

             2.5.5.2 มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 0.67 น าไปใช้ได้ 
        2.5.6 กิจกรรมท่ี 4 3R จดัการขยะ     

  
           2.5.6.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนวทฤษฎี 
Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

            2.5.6.2 มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
     2.6 การวดัและประเมินผล     
        2.6.1 แบบฝึกหดัท้ายหน่วยมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        2.6.2 เฉลยแบบฝึกหดัท้ายหน่วย 1.00 น าไปใช้ได้ 
        2.6.3 ค าแนะน าการใช้ชดุฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ     
             2.6.3.1 ขัน้ตอนการด าเนินการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 
             2.6.3.2 การเรียนการสอนเป็นขัน้ตอนและเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 1.00 น าไปใช้ได้ 
        2.6.4 การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม     
               2.6.4.1 การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 
               2.6.4.2 ขัน้ตอนการวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 

3 คู่มือและชุดฝึกอบรมหน่วยพลังงาน     
   3.1 จดุประสงค์ของชดุฝึกอบรมหน่วยพลงังาน 1.00 น าไปใช้ได้ 
   3.2 ค าอธิบายการใช้ชดุฝึกอบรมหน่วยพลงังาน 1.00 น าไปใช้ได้ 
   3.3  ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 1 พลงังาน      
        3.3.1  จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 1 พลงังาน  1.00 น าไปใช้ได้ 
        3.3.2   ค าชีแ้จงเร่ืองที่ 1 พลงังาน  1.00 น าไปใช้ได้ 
        3.3.3  แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองที่ 1 พลงังาน  0.67 น าไปใช้ได้ 
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       3.3.4  ใบความรู้เร่ืองที่ 1 พลงังาน  1.00 น าไปใช้ได้ 
        3.3.5   กิจกรรมท่ี 1 พลงังานคืออะไร     

  
              3.3.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนวทฤษฎี 
Constructivist 

0.67 น าไปใช้ได้ 

                3.3.5.2 มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
  3.4 ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 2 แหลง่พลงังาน      
        3.4.1 จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 2 แหลง่พลงังาน  1.00 น าไปใช้ได้ 
        3.4.2 ค าชีแ้จงเร่ืองที่ 2 แหลง่พลงังาน  1.00 น าไปใช้ได้ 
        3.4.3 แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองที่ 2 แหลง่พลงังาน  0.67 น าไปใช้ได้ 
        3.4.4 ใบความรู้เร่ือง พลงังานมาจากไหน 0.67 น าไปใช้ได้ 
        3.4.5 กิจกรรมท่ี 2 พลงังานมาจากไหน     

  
             3.4.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนวทฤษฎี 
Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

              3.4.5.2 มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
    3.5 ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 3 การใช้ประโยชน์จากพลงังาน      
        3.5.1 จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 3 การใช้ประโยชน์จากพลงังาน  1.00 น าไปใช้ได้ 
        3.5.2  ค าชีแ้จงเร่ืองที่ 3 การใช้ประโยชน์จากพลงังาน  1.00 น าไปใช้ได้ 

  
      3.5.3 แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองที่ 3 การใช้ประโยชน์จาก
พลงังาน 

1.00 น าไปใช้ได้ 

       3.5.4 ใบความรู้เร่ืองที่ 3 การผลติและการใช้ประโยชน์  1.00 น าไปใช้ได้ 
       3.5.5 กิจกรรมที่ 3 การใช้ประโยชน์จากพลงังาน     

  
           3.5.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนวทฤษฎี 
Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

             3.5.5.2 มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
  3.6 ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 4 วิธีการประหยดัพลงังาน    

          3.6.1 จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 4 วิธีการประหยดัพลงังาน  1.00 น าไปใช้ได้ 
          3.6.2 ค าชีแ้จงเร่ืองที่ 4 วิธีการประหยดัพลงังาน  1.00 น าไปใช้ได้ 
          3.6.3 แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองที่ 4 วิธีการประหยดัพลงังาน  1.00 น าไปใช้ได้ 
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          3.6.4 ใบความรู้เร่ืองวิธีการประหยดัพลงังาน 1.00 น าไปใช้ได้ 
          3.6.5 กิจกรรมท่ี 4 ร่วมอนรัุกษ์พลงังาน      

  
                3.6.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนว
ทฤษฎี Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

                  3.6.5.2 มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
    3.7  การวดัและประเมินผล     
        3.7.1 แบบฝึกหดัท้ายหน่วยมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        3.7.2 เฉลยแบบฝึกหดัท้ายหน่วย 1.00 น าไปใช้ได้ 
        3.7.3 ค าแนะน าการใช้ชดุฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 0.00 น าไปใช้ได้ 
              3.7.3.1 ขัน้ตอนการด าเนินการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 
              3.7.3.2 การเรียนการสอนเป็นขัน้ตอนและเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 1.00 น าไปใช้ได้ 
        3.7.4 การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม     
               3.7.4.1 การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 
               3.7.4.2 ขัน้ตอนการวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 

4 คู่มือและชุดฝึกอบรมหน่วยน า้     
        4.1 จดุประสงค์ของชดุฝึกอบรมหน่วยน า้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        4.2 ค าอธิบายการใช้ชดุฝึกอบรมหน่วยน า้ 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
      4.3  ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 1. คณุคา่และความส าคญัและประโยชน์ของ
ทรัพยากรน า้ 

    

  
                4.3.1  จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 1. คณุคา่และความส าคญัและ
ประโยชน์ของทรัพยากรน า้ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

  
                4.3.2   ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 1. คณุคา่และความส าคญัและประโยชน์ของ
ทรัพยากรน า้ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

  
                 4.3.3  แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองที่ 1. คณุค่าและ
ความส าคญัและประโยชน์ของทรัพยากรน า้ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

                   4.3.4  ใบความรู้เร่ือง น า้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
                   4.3.5  กิจกรรมที่ 1 คณุคา่และความส าคญัของทรัพยากรน า้     
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ที่ รายการประเมนิ IOC สรุป 

  
                      4.3.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนว
ทฤษฎี Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

                         4.3.5.2 มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
    4.4  ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 2. ปัญหาของทรัพยากรน า้     
        4.4.1 จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 2. ปัญหาของทรัพยากรน า้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        4.4.2 ค าชีแ้จงเร่ืองที่ 2. ปัญหาของทรัพยากรน า้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        4.4.3 แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองที่ 2. ปัญหาของทรัพยากรน า้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        4.4.4 ใบความรู้เร่ืองที่ 2. ปัญหาของทรัพยากรน า้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        4.4.5 กิจกรรมท่ี 2  ปัญหาของทรัพยากรน า้     

  
             4.4.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนวทฤษฎี 
Constructivist 

0.67 น าไปใช้ได้ 

               4.4.5.2 มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 0.67 น าไปใช้ได้ 
    4.5 ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 3 การตรวจสอบคณุภาพน า้ในชมุชน    

        4.5.1 จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 3. การตรวจสอบคณุภาพน า้ในชมุชน 1.00 น าไปใช้ได้ 
        4.5.2 ค าชีแ้จงเร่ืองที่ 3. การตรวจสอบคณุภาพน า้ในชมุชน 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
     4.5.3 แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองที่ 3. การตรวจสอบคณุภาพน า้ใน
ชมุชน 

1.00 น าไปใช้ได้ 

       4.5.4 ใบความรู้เร่ืองที่ 3 การตรวจสอบคณุภาพน า้ในชมุชน  1.00 น าไปใช้ได้ 
       4.5.5 กิจกรรมที่ 3 การตรวจสอบคณุภาพน า้     

  
           4.5.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนวทฤษฎี 
Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

             4.5.5.2 มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
     4.6 ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 4 การอนรัุกษ์และแนวทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรน า้      

  
        4.6.1 จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์และแนวทางแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน า้ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

          4.6.2 ค าชีแ้จงเร่ืองการอนรัุกษ์และแนวทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรน า้ 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
        4.6.3 แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองการอนรัุกษ์และแนวทางแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรน า้ 

0.67 น าไปใช้ได้ 
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ที่ รายการประเมนิ IOC สรุป 

  
        4.6.4 ใบความรู้เร่ืองการอนรัุกษ์น า้และแนวทางแก้ไขปัญหาทรัพยากร
น า้ 

0.67 น าไปใช้ได้ 

  
               4.6.4.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนวทฤษฎี 
Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

                 4.6.4.2 มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
    4.7 การวดัและประเมินผล     
        4.7.1 แบบฝึกหดัท้ายหน่วยมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        4.7.2 เฉลยแบบฝึกหดัท้ายหน่วย 1.00 น าไปใช้ได้ 
        4.7.3 ค าแนะน าการใช้ชดุฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ     
              4.7.3.1 ขัน้ตอนการด าเนินการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 
              4.7.3.2 การเรียนการสอนเป็นขัน้ตอนและเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 1.00 น าไปใช้ได้ 
       4.7.4 การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม   

               4.7.4.1 การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 
               4.7.4.2 ขัน้ตอนการวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 

5 คู่มือและชุดฝึกอบรมหน่วยลดโลกร้อน     
    5.1 จดุประสงค์ของชดุฝึกอบรมหน่วยลดโลกร้อน 1.00 น าไปใช้ได้ 
    5.2  ค าอธิบายการใช้ชดุฝึกอบรมหน่วยลดโลกร้อน 1.00 น าไปใช้ได้ 
    5.3  ชดุฝึกอบเร่ืองที่ 1 ภาวะโลกร้อน      
        5.3.1 จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 1 ภาวะโลกร้อน  1.00 น าไปใช้ได้ 
        5.3.2 ค าชีแ้จงเร่ืองที่ 1 ภาวะโลกร้อน  1.00 น าไปใช้ได้ 
        5.3.3 แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองที่ 1 ภาวะโลกร้อน  1.00 น าไปใช้ได้ 
        5.3.4 ใบความรู้เร่ืองที่ 1 ภาวะโลกร้อน      
        5.3.5 กิจกรรมท่ี 1 Global Warming     

  
              5.3.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนวทฤษฎี 
Constructivist 

0.67 น าไปใช้ได้ 

                5.3.5.2 มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 0.33 น าไปใช้ได้ 
  5.4 ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 2 Greenhouse  effect     
        5.4.1 จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 2 Greenhouse  effect 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ที่ รายการประเมนิ IOC สรุป 

        5.4.2 ค าชีแ้จงเร่ืองที่ 2 Greenhouse  effect 1.00 น าไปใช้ได้ 
        5.4.3 แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองที่ 2 Greenhouse  effect 1.00 น าไปใช้ได้ 
        5.4.4 ใบความรู้เร่ืองที่ 2 ปรากฏการณ์เรือนกระจก  0.67 น าไปใช้ได้ 
        5.4.5 กิจกรรมท่ี 2 Greenhouse effect     

  
             5.4.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนวทฤษฎี 
Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

               5.4.5.2 มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 0.33 น าไปใช้ได้ 
    5.5 ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 3 ผลกระทบของภาวะโลกร้อน      
        5.5.1 จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 3 ผลกระทบของภาวะโลกร้อน  1.00 น าไปใช้ได้ 
       5.5.2 ค าชีแ้จงเร่ืองที่ 3 ผลกระทบของภาวะโลกร้อน  1.00 น าไปใช้ได้ 

  
     5.5.3 แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองที่ 3 การผลกระทบของภาวะโลก
ร้อน 

1.00 น าไปใช้ได้ 

       5.5.4 ใบความรู้เร่ืองที่ 3 ผลกระทบของภาวะโลกร้อน  1.00 น าไปใช้ได้ 
       5.5.5 กิจกรรมเร่ืองที่ 3 โลกร้อนสง่ผลอย่างไร      

  
           5.5.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนวทฤษฎี 
Constructivist 

0.67 น าไปใช้ได้ 

             5.5.5.2 มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
  5.6 ชดุฝึกอบรมเร่ืองที่ 4 ลดภาวะโลกร้อน      
          5.6.1 จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองที่ 4. ลดภาวะโลกร้อน 1.00 น าไปใช้ได้ 
          5.6.2 ค าชีแ้จงเร่ืองที่ 4. การลดภาวะโลกร้อน 1.00 น าไปใช้ได้ 
          5.6.3 แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองที่ 4. ลดภาวะโลกร้อน 0.67 น าไปใช้ได้ 
          5.6.4 ใบความรู้เร่ืองที่ 4. การลดภาวะโลกร้อน 1.00 น าไปใช้ได้ 
          5.6.5 กิจกรรมท่ี 3 เร่ืองที่ 4 ร่วมลดโลกร้อน     

  
           5.6.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตามแนวทฤษฎี 
Constructivist 

0.67 น าไปใช้ได้ 

             5.6.5.2 มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
    5.7 การวดัและประเมินผล     
        5.7.1 แบบฝึกหดัท้ายหน่วยมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ที่ รายการประเมนิ IOC สรุป 

        5.7.2 เฉลยแบบฝึกหดัท้ายหน่วย 1.00 น าไปใช้ได้ 
        5.7.3 ค าแนะน าการใช้ชดุฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ     
              5.7.3.1 ขัน้ตอนการด าเนินการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 
              5.7.3.2 การเรียนการสอนเป็นขัน้ตอนและเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 1.00 น าไปใช้ได้ 
        5.7.4 การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม     
               5.7.4.1 การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 
               5.7.4.2 ขัน้ตอนการวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 

 
จากตาราง พบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า คูมื่อและชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่า

รู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มีความ
เหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้ทกุชดุ 

ขัน้ตอนท่ี 3.3 ขัน้ตอนการตรวจสอบเกณฑ์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ของคูมื่อ
และชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา 

1. ทดลองกบักลุ่มตวัอย่างแบบ 1:1 หมายถึง ทดลองใช้นวตักรรมกับนกัเรียน 3 
คน ท่ีประกอบด้วย เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน แล้วค านวณหา E1 /E2 แล้วน ามา
ปรับปรุงดงัตาราง 14 

ตาราง 14 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชดุฝึกอบรมแบบ 1:1   

การหาประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ 
X  ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ (E1) 30 23.87 79.56 
ด้านผลผลิต (E2) 30 25.00 83.33 

  
จากตาราง 14 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมในการทดลองแบบ 1:1 

จากนกัเรียน จ านวน 3 คน พบวา่ มีประสทิธิภาพด้านกระบวนการ 79.56 และมีประสิทธิภาพด้าน
ผลผลิต 83.33 เป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 



 178 

2. ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างแบบ 1:10 หมายถึง ทดลองใช้นวัตกรรมกับนักเรียน
จ านวน 6-10 คน ท่ีประกอบด้วย เก่ง ปานกลาง และอ่อน คละกันไปในจ านวนเท่าๆ กัน แล้ว
ค านวณหา  E1/E2 แล้วน ามาปรับปรุงดงัตาราง 15 

ตาราง 15 ผลการหาประสิทธิภาพของชดุฝึกอบรมในการทดลองแบบ 1:10  

การหาประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ 
X  ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ E1 30 24.97 83.22 
ด้านผลผลิต E2 30 25.50 85.00 

 
จากตาราง 15 ผลการหาประสิทธิภาพของชดุฝึกอบรมในการทดลองแบบ 1:10 

จากนักเรียน จ านวน 6 คน พบว่า มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 83.22 และมีประสิทธิภาพ 
85.00 เป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 

3. ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง แบบ 1:100 ประกอบด้วยนกัเรียน จ านวน 30 คน ทดลอง
ท าการฝึกอบรมและให้ปฏิบัติกิจกรรม แล้วค านวณหา E1/E2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรมปรากฏผล ดงันี ้

ตาราง 16 ผลการหาประสิทธิภาพของชดุฝึกอบรมในการทดลองแบบ 1:100 

การหาประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ 
X  ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ (E1) 30 25.95 86.49 
ด้านผลผลิต (E2) 30 26.53 88.44 

 
จากตาราง 16 ผลการหาประสทิธิภาพของชดุฝึกอบรมในการทดลองแบบ 1:100 

จากนักเรียน จ านวน 30 คน พบว่ามีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 86.49 และมีประสิทธิภาพ 
88.44 เป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 
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ตอนที่ 2 ผลการใช้ชุดฝึกอบรมส่ิงแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้เก็บข้อมลู และวิเคราะห์ผลการใช้ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อ
เสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา จากกลุ่มทดลอง ท่ี
เป็นนกัเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 
30 คน โดยมีผลการทดลองใช้ชดุฝึกอบรมในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ผลการวัดความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมของนักเรียนท่ีใช้ชุดฝึกอบรม
สิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ท่ี
เป็นกลุ่มทดลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 
30 คน โดยการทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม ผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงัแสดงในตาราง 17  

ตาราง 17 แสดงผลการวดัความรู้ความเข้าใจด้านสิง่แวดล้อมก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียน
ท่ีได้เรียนด้วยชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศกึษา  

คะแนนกลุ่มทดลอง N 
X  SD t Sig 

ก่อนการฝึกอบรม 30 19.50 4.486 -9.746 .00 
หลงัการฝึกอบรม 30 26.70 2.307 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
จากตาราง 17 แสดงว่าผลการวดัความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเก็บข้อมลูจาก

นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) จ านวน 30 คน ท่ีใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา มีคะแนนก่อนและหลงัการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 19.50 และ 26.70 คะแนน ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบผลการวดัความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า หลงัการฝึกอบรม นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สิง่แวดล้อมสงูกวา่ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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2.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมรายหน่วยก่อนเรียนและ
หลังเรียน ของนักเรียนระดับชัน้ประถมปีท่ี 5 ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง ท่ีได้เรียนด้วยชุดฝึกอบรม
สิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงัแสดงในตาราง 18  

ตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิง่แวดล้อมรายหนว่ย ก่อน
เรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมปีท่ี 5 ท่ีเป็นกลุม่ทดลอง 

เปรียบเทยีบคะแนนก่อนและหลัง
การฝึกอบรมรายหน่วย 

N 
X  S.D. t f Sig 

สิ่งแวดล้อม 
ก่อนเรียน 

30 
5.00 1.44 

-3.315 29 .00 
หลงัเรียน 5.86 .73 

ขยะ 
ก่อนเรียน 

30 
3.07 1.39 

-4.551 29 .00 
หลงัเรียน 4.40 1.25 

พลังงาน 
ก่อนเรียน 

30 
3.10 1.16 

-10.420 29 .00 
หลงัเรียน 5.83 .99 

น า้ 
ก่อนเรียน 

30 
3.80 1.42 

-6.748 29 .00 
หลงัเรียน 5.43 .50 

ลดโลกร้อน 
ก่อนเรียน 

30 
3.97 1.54 

-7.222 29 .00 
หลงัเรียน 6.00 1.02 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
จากตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมท่ีเก็บ

ข้อมูลจากนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จ านวน 30 คน ท่ีใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม
ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา พบว่า หลงัการฝึกอบรม นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สิ่งแวดล้อม หน่วย สิ่งแวดล้อม หน่วยขยะ หน่วยพลงังาน หน่วยน า้ และหน่วยลดโลกร้อน สงูกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของนกัเรียนท่ี
ได้เรียนด้วยชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ดงันี ้
 

ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นด้านความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมของนกัเรียนท่ีใช้
ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ทดลอง โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  
(ฝ่ายประถม)  

 
หน่วยนิยาม 

ระดับความคดิเหน็ ค่า 
เฉล่ีย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คดิเหน็ มากท่ีสดุ มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
1. การรู้ปัญหา 83.33 10.00 6.67   4.67 0.377 มากท่ีสดุ 

2. สาเหตขุองปัญหา 76.67 23.33    4.62 0.388 มากท่ีสดุ 

3. แนวทางแก้ไข 83.33 13.33 3.33   4.65 0.400 มากท่ีสดุ 

4. สร้างเจตคต ิ 80.00 16.67 3.33   4.61 0.561 มากท่ีสดุ 

5. เกิดทศันคต ิ 80.00 16.67 3.33   4.57 0.458 มากท่ีสดุ 

6. ปฏิบตัิจนเป็นนิสยั 90.00 10.00    4.66 0.393 มากท่ีสดุ 

เฉล่ียรวม      4.63 0.430 มากที่สุด 

 
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของ

นักเรียนท่ีใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ (X= 4.63, S.D. = 
0.430) เรียงล าดบัดงันี ้ 1) การรู้ปัญหา (X= 4.67, S.D. = 0.377) 2) ปฏิบตัิจนเป็นนิสยั    (X= 
4.66, S.D. = 0.393) 3) แนวทางแก้ไข (X= 4.65, S.D. = 0.400) 4) สาเหตุของปัญหา (X= 
4.62, S.D. = 0.388) 5) สร้างเจตคติ (X= 4.61, S.D. = 0.561) และเกิดทศันคติ (X= 4.57, S.D. 
= 0.458) 
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2.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของนกัเรียนท่ี
ใช้ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม) ตามหน่วยนิยามของความตระหนกัรู้ ดงัตาราง 20 - 25 

ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นด้านความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมของนกัเรียนท่ีใช้
ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ทดลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  
(ฝ่ายประถม) ตามหน่วยนิยามการรู้ปัญหา 

หน่วยนิยาม /รายการ
ประเมนิ 

ระดับความคดิเหน็ ค่า 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คดิเหน็ มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
1.  การรู้ถงึปัญหา 
1. สิ่งแวดล้อมเป็น
ปัจจยัพืน้ฐานส าคญัของ
การด ารงชีวิตของมนษุย์
และสิ่งมีชีวิตทัง้หลาย 

24 
 

80.00 

6 
 

20.00 

   4.80 0.407 มากท่ีสดุ 

11. น า้เสียจากแหลง่ชมุชน
มาจากกิจกรรมในการ
ด ารงชีวิตของคนเรา 

20 
 

66.7 

9 
 

30.0 

1 
 

3.3 

  4.63 0.556 มากท่ีสดุ 

21. คนไทยหนึง่คนสร้าง
ขยะมลูฝอยได้ประมาณ 
1.13  กิโลกรัมตอ่คน   ตอ่
วนั 

24 
 

80.0 

5 
 

16.7 

1 
 

3.3 

  4.77 0.504 มากท่ีสดุ 

31. สถานการณ์พลงังาน
ของประเทศไทยท่ีต้อง
เผชิญสภาวะความต้องการ
ใช้พลงังานท่ีมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ทกุปี 

22 
 

73.3 

6 
 

20.0 

2 
 

6.7 

  4.67 0.606 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 20 (ตอ่) 
 

หน่วยนิยาม /รายการ
ประเมนิ 

ระดับความคดิเหน็ ค่า 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คดิเหน็ มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
41. ปรากฏการณ์ภาวะโลก
ร้อนเกิดจาก  การขบัเคลื่อน
อากาศภายนอกโลกท่ีไม่
สามารถควบคมุได้ 

23 
 

76.7 

2 
 

6.7 

3 
 

10.0 

1 
 

3.3 

1 
 

3.3 

4.50 

 

1.042 มากท่ีสดุ 

เฉล่ียรายหน่วย      4.67 0.377 มากที่สุด 

  
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของ

นักเรียนท่ีใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตามหน่วยนิยามการรู้ปัญหา โดยนกัเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมใน
ระดบัมากท่ีสดุ (X= 4.67, S.D. = 0.377) เรียงล าดบัดงันี1้)สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจยัพืน้ฐานส าคญั
ของการด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทัง้หลาย(X= 4.80, S.D. = 0.407) 2) คนไทยหนึ่งคน
ส ร้างขยะมู ลฝอย ได้ป ระมาณ  1.13 กิ โลก รัมต่ อคนต่ อ วัน   (X= 4.77, S.D. = 0.504)   
3) สถานการณ์พลงังานของประเทศไทยท่ีต้องเผชิญสภาวะความต้องการใช้พลงังานท่ีมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ทุกปี (X= 4.67, S.D. = 0.606) 4) น า้เสียจากแหล่งชุมชนมาจากกิจกรรมในการด ารงชีวิต
ของคนเรา  (X= 4.63, S.D. = 0.556) และ5) ปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนเกิดจาก  การขบัเคลื่อน
อากาภายนอกโลกท่ีไม่สามารถควบคมุได้ (X= 4.50, S.D. = 1.042) 
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ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นด้านความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมของนกัเรียนท่ีใช้
ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ทดลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  
(ฝ่ายประถม) ตามหน่วยนิยามสาเหตขุองปัญหา 

 

 

หน่วยนิยาม /รายการ
ประเมนิ 

ระดับความคดิเหน็ ค่า 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คดิเหน็ มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

2. สาเหตุของปัญหา 

2. สิ่งแวดล้อมจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามการ
กระท าของสิ่งมีชีวิตท่ีอยูใ่น
สิ่งแวดล้อมนัน้ 

20 
 

66.7 

9 
 

30.0 

1 
 

3.3 
 

  4.63 0.556 มากท่ีสดุ 

3. ต้นไม้กบัดิน  ปลากบัน า้ 
แสดงให้เหน็วา่สิ่งแวดล้อม
ไมโ่ดดเด่ียวในธรรมชาติ   

24 
 

80.0 

6 
 

20.0 
 

   4.80 0.407 มากท่ีสดุ 

12. ปัญหาการมีน า้น้อย
เกินไปเกิดการขาดแคลนน า้ 
เน่ืองจากการตดัไม้ท าลาย
ป่า ท าให้ปริมาณน า้ฝน
น้อยลง เกิดความแห้งแล้ง
เสียหายต่อการเพาะปลกู
พืชและการเลีย้งสตัว์ 

24 
 

80.0 

5 
 

16.7 

1 
 

3.3 

  4.77 0.504 มากท่ีสดุ 

13. ปัญหาการมีน า้มาก
เกินไปมาจากการตดัไม้
ท าลายท าลายป่า ท าให้
เกิดน า้ทว่มไหลป่าในฤดฝูน 
สร้างความเสียหายแก่ชีวิต
และทรัพย์สิน 

23 
 

76.7 

6 
 

20.0 

1 
 

3.3 

  4.73 0.521 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

หน่วยนิยาม /รายการ
ประเมนิ 

ระดับความคดิเหน็ ค่า 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คดิเหน็ มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
22. มลูฝอยท่ีมีเศษอาหาร
และเหลือตกค้างไว้จะเป็น
แหลง่เพาะพนัธุ์เชือ้โรค 

19 
 

63.3 

11 
 

36.7 

   4.63 0.490 มากท่ีสดุ 

23. มลูฝอยบางอยา่งเช่น 
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ มีสาร
โลหะหนกัท่ีไม่สามารถ
ปนเปือ้นสูด่ินและน า้และ
ไมส่ร้างผลเสียต่อสขุภาพ
ร่างกายมนษุย์ 

20 
 

66.7 

 2 
 

6.7 

2 
 

6.7 

6 
 

20.0 

3.87 

 

1.697 มาก 

32. การใช้พลงังานให้มาก
ขึน้ สนบัสนนุการสร้าง
ความสมดลุท่ีจะใช้พลงังาน
ให้เหมาะสมกบัปริมาณ
เป็นทางออกของมนษุยชาติ 

24 
 

80.0 

 1 
 

3.3 

2 
 

6.7 

3 
 

10.0 

4.33 

 

1.399 มาก 

33. ก๊าซธรรมชาติมีสว่น
ส าคญัท่ีจะสร้างอนาคต
พลงังานท่ียัง่ยืน โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในการผลิต
กระแสไฟฟา้ 

27 
 

90.0 

1 
 

3.3 

1 
 

3.3 

 1 
 

3.3 

4.77 0.817 มากท่ีสดุ 

42. การด ารงชีวิตประจ าวนั
ของมนษุย์ก่อให้เกิดภาวะ
โลกร้อน 

25 
 

83.3 

5 
 

16.7 

   4.83 0.379 มากท่ีสดุ 

43. ปรากฏการณ์เรือน
กระจกท าให้เกิดการเก็บ
สะสมความร้อนอยูภ่ายใน
ชัน้บรรยากาศ  ท าให้โลก
ร้อนมากขึน้ 

25 
 

83.3 

4 
 

13.3 

1 
 

3.3 

  4.80 0.484 มากท่ีสดุ 

เฉล่ียรายหน่วย      4.61 0.388 มากที่สุด 
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จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนท่ีใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตามหน่วยนิยามสาเหตขุองปัญหา โดยนกัเรียนมีความคิดเห็นโดยรวม
ในระดบัมากท่ีสดุ (X= 4.61, S.D.= 0.388) เรียงล าดบัดงันี ้1) การด ารงชีวิตประจ าวนัของมนษุย์
ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (X= 4.83, S.D. = 0.379)  2) ต้นไม้กับดิน ปลากับน า้ แสดงให้เห็นว่า
สิง่แวดล้อมไม่โดดเดี่ยวในธรรมชาติ (X= 4.80, S.D. = 0.504) และ ปรากฏการณ์เรือนกระจกท า
ให้เกิดการเก็บสะสมความร้อนอยู่ภายในชัน้บรรยากาศ ท าให้โลกร้อนมากขึน้ (X= 4.80, S.D. = 
0.484) 3) ปัญหาการมีน า้น้อยเกินไปเกิดการขาดแคลนน า้ เน่ืองจากการตดัไม้ท าลายป่า ท าให้
ปริมาณน า้ฝนน้อยลง เกิดความแห้งแล้งเสียหายต่อการเพาะปลูกพืชและการเลีย้งสัตว์   
(X= 4.77, S.D. = 0.504) และ ก๊าซธรรมชาติมีส่วนส าคัญท่ีจะสร้างอนาคตพลังงานท่ียั่งยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้า (X= 4.77, S.D. = 0.817) 4) ปัญหาการมีน า้มาก
เกินไปมาจากการตดัไม้ท าลายป่า ท าให้เกิดน า้ท่วมไหลป่าในฤดูฝน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน (X= 4.73, S.D. = 0.521)  5) มูลฝอยท่ีมีเศษอาหารและเหลือตกค้างไว้จะเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ เชือ้โรค (X= 4.63, S.D. = 0.490)  6) การใช้พลงังานให้มากขึน้ สนับสนุนการสร้าง
ความสมดลุท่ีจะใช้พลงังานให้เหมาะสมกบัปริมาณเป็นทางออกของมนษุยชาติ (X= 4.33, S.D. 
= 1.399) และ 7) มูลฝอยบางอย่างเช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ มีสารโลหะหนักท่ีไม่สามารถ
ปนเปือ้นสูด่ินและน า้และไม่สร้างผลเสียตอ่สขุภาพร่างกายมนษุย์ (X= 3.87, S.D. = 1.697 
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ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นด้านความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมของนกัเรียนท่ีใช้
ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ทดลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  
(ฝ่ายประถม) ตามหน่วยนิยามแนวทางแก้ไข 

หน่วยนิยาม /รายการ
ประเมนิ 

ระดับความคดิเหน็ ค่า 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คดิเหน็ มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

3. แนวทางแก้ไข 

4. วิธีการท่ีจะช่วยให้มีการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
น้อยลงและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมเช่น การใช้
ใบตองแทนโฟม 

25 
 

83.3 

3 
 

10.0 

2 
 

6.7 
 

  4.77 0.568 มากท่ีสดุ 

5. การอนรัุกษ์ทรัพยากร
หมายถึง การเก็บรักษา
ทรัพยากรไว้เฉยๆ 

24 
 

80.0 
 

5 
 

16.7 

1 
 

3.3 

  4.77 
 

.504 มากท่ีสดุ 

14. ลดการตดัไม้ท าลายป่า 
สร้างเข่ือน ฝาย อ่างเก็บน า้ 
เพ่ือกกัเก็บน า้ไม่สามารถ
แก้ปัญหาทรัพยากรน า้ได้ 

22 
 

73.3 
 

4 
 

13.3 

2 
 

6.7 

2 
 

6.7 

 4.53 

 

.900 มากท่ีสดุ 

15. เม่ือปลอ่ยน า้เสียซึง่มี
ความเข้มข้นของ
สารอินทรีย์สงูลงในแมน่ า้ 
จะท าให้ปริมาณของ
ออกซิเจนท่ีละลายน า้ของ
แมน่ า้นัน้ ลดต ่าลงและถ้ามี
ปริมาณสารอินทรีย์มาก 
อาจท าให้เกิดสภาวะขาด
ออกซิเจนจนเกิดการเน่าขึน้
ได้ 

19 
 

63.3 

8 
 

26.7 

3 
 

10.0 

  4.53 0.681 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 22 (ตอ่) 
 

หน่วยนิยาม /รายการ
ประเมนิ 

ระดับความคดิเหน็ ค่า 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คดิเหน็ มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
24. ทกุครัง้ท่ีคิดจะซือ้ของ
ควรคิดก่อนว่าเราจะช่วยลด
ขยะได้อยา่งไร 

25 
 

83.3 

4 
 

13.3 

 1 
 

3.3 

 4.77 0.626 มากท่ีสดุ 

25. การลดระดบัและการ
ควบคมุการใช้สิ่งตา่งๆให้
อยูใ่นสดัสว่นพอเหมาะเป็น
การลดปริมาณขยะมลูฝอย
ท่ีจะเกิดขึน้ได้ 

25 
 

83.3 

4 
 

13.3 

  1 
 

3.3 

4.73 0.785 มากท่ีสดุ 

34. การประหยดัพลงังาน
เป็นเร่ืองของประชาชนบาง
กลุม่เท่านัน้ 

25 
 

83.3 

 1 
 

3.3 

2 
 

6.7 

2 
 

6.7 

4.47 

 

1.252 มากท่ีสดุ 

35. มีการเปลี่ยนแปลงราคา
น า้มนั  เพราะความต้องการ
ใช้พลงังานเพ่ือสนองความ
ต้องการทางด้านเศรษฐกิจ
และสงัคมได้เพิ่มขึน้ 

21 
 

70.0 

5 
 

16.7 

3 
 

10.0 

1 
 

3.3 

 4.53 0.819 มากท่ีสดุ 

44. การเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวให้
มากขึน้ สามารถช่วย
แก้ปัญหาโลกร้อนได้ 

24 
 

80.0 

5 
 

16.7 

1 
 

3.3 

  4.77 0.504 มากท่ีสดุ 

45. ปัญหาโลกร้อนเป็นเร่ือง
ไกลตวั ยงัมีเวลาแก้ไขทนั 

24 
 

80.0 

3 
 

10.0 

1 
 

3.3 

2 
 

6.7 

 4.63 

 

.850 มากท่ีสดุ 

เฉล่ียรายหน่วย      4.65 0.400 มากที่สุด 
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จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนท่ีใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตามหน่วยนิยามแนวทางแก้ไข โดยนกัเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมใน
ระดับมากท่ีสุด (X= 4.65, S.D.   = 0.400) เรียงล าดับดังนี  ้1)วิธีการท่ีจะช่วยให้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาตน้ิอยลงและไม่ท าลายสิง่แวดล้อม เช่น การใช้ใบตองแทนโฟม (X= 4.77, S.D. 
= 0.568), การอนุรักษ์ทรัพยากรหมายถึง การเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉยๆ  (X= 4.77, S.D. = 
.504) และการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวให้มากขึน้ สามารถช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ (X= 4.77, S.D. = 
0.626) 2) การลดระดับและการควบคุมการใช้สิ่งต่างๆให้อยู่ในสัดส่วนพอเหมาะเป็นการลด
ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีจะเกิดขึน้ได้  (X= 4.73, S.D. = 0.785) 3) ปัญหาโลกร้อนเป็นเร่ืองไกลตวั 
ยงัมีเวลาแก้ไขทนั (X= 4.63, S.D. = 0.850 ) 4) ลดการตดัไม้ท าลายป่า สร้างเข่ือน ฝาย อ่างเก็บน า้ 
เพื่อกกัเก็บน า้ไมส่ามารถแก้ปัญหาทรัพยากรน า้ได้ (X= 4.53, S.D. = 0.900), เม่ือปลอ่ยน า้เสียซึง่มี
ความเข้มข้นของสารอินทรีย์สงูลงในแม่น า้ จะท าให้ปริมาณของออกซิเจนท่ีละลายน า้ของแม่น า้
นัน้ ลดต ่าลงและถ้ามีปริมาณสารอินทรีย์มาก อาจท าให้เกิดสภาวะขาดออกซิเจนจนเกิดการเน่า
ขึน้ได้ (X= 4.53, S.D. = 0.681)  และ มีการเปลี่ยนแปลงราคาน า้มัน  เพราะความต้องการใช้
พลังงานเพื่อสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เพิ่มขึน้ (X= 4.53, S.D. = 
0.819) 
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ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นด้านความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมของนกัเรียนท่ีใช้
ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ทดลอง โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  
(ฝ่ายประถม) ตามหน่วยนิยามสร้างเจตคต ิ

 
 
 
 

หน่วยนิยาม /รายการ
ประเมนิ 

ระดับความคดิเหน็ ค่า 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความคดิเหน็ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

4. สร้างเจตคต ิ

6. การก าหนดพฤติกรรม
ของสิ่งมีชีวิตเป็นปัจจยัใน
การก าหนดระบบของสงัคม
วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  
อาชีพ  วิถีชีวิตของมนษุย์ 

24 
 

80.0 

2 
 

6.7 

3 
 

10.0 

1 
 

3.3 
 

 4.63 0.809 มากท่ีสดุ 

16. น า้มีวนัหมดสิน้จงึท า
ให้มนษุย์ละเลยและ
มองข้ามคณุคา่ของน า้   

23 
 

76.7 

2 
 

6.7 

2 
 

6.7 

1 
 

3.3 

2 
 

6.7 

4.43 

 

1.194 มากท่ีสดุ 

26. วิถีชีวิตเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมเป็นพฤติกรรมท่ี
คนใช้ชีวิตตามข้อตกลง
เพ่ือให้ปลอดขยะอยา่ง
ชดัเจน 

23 
 

76.7 

4 
 

13.3 

2 
 

6.7 

 1 
 

3.3 

4.60 0.894 มากท่ีสดุ 

36. ควรปลกูฝังการใช้
พลงังานทดแทน หรือ
พลงังานธรรมชาติท่ี
สามารถหมนุเวียนน า
กลบัมาใช้ใหมไ่ด้ 

22 
 
73.3 

5 
 
16.7 

3 
 
10.0 

  4.63 0.669 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 23 (ตอ่) 
 

 
จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของ

นักเรียนท่ีใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตามหน่วยนิยามสร้างเจตคติ โดยนกัเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมใน
ระดบัมากท่ีสดุ(X= 4.61, S.D. = 0.561) เรียงล าดบัดงันี ้1) การท่ีอณุหภมูิอากาศท่ีเพิ่มสงูขึน้จะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่บนโลก (X= 4.77, S.D. = 0.626) 2) การก าหนดพฤติกรรม
ของสิ่งมีชีวิตเป็นปัจจัยในการก าหนดระบบของสังคมวฒันธรรม เศรษฐกิจ อาชีพ วิถีชีวิตของ
มนษุย์ (X= 4.63, S.D. = 0.809) และควรปลกูฝังการใช้พลงังานทดแทน หรือพลงังานธรรมชาตท่ีิ
สามารถหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ได้  (X= 4.63, S.D. = 0.669) 3) วิถี ชีวิตเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมเป็นพฤตกิรรมท่ีคนใช้ชีวิตตามข้อตกลงเพื่อให้ปลอดขยะอย่างชดัเจน (X= 4.60, S.D. 
= 0.894) และ 4) น า้มีวนัหมดสิน้จึงท าให้มนุษย์ละเลยและมองข้ามคณุค่าของน า้ (X= 4.43, S.D. 
= 1.194)  

 
 
 
 

หน่วยนิยาม /รายการ
ประเมนิ 

ระดับความคดิเหน็ ค่า 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คดิเหน็ มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

4. สร้างเจตคต ิ

46. การท่ีอณุหภมูิอากาศท่ี
เพิ่มสงูขึน้จะสง่ผลกระทบ
ตอ่สิ่งมีชีวิตท่ีอาศยัอยูบ่น
โลก 

25 
 
83.3 

4 
 
13.3 

1 
 
3.3 

  4.77 0.626 มากท่ีสดุ 

คา่เฉลี่ยรายหน่วย      4.61 0.561 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นด้านความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมของนกัเรียนท่ีใช้
ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ทดลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  
(ฝ่ายประถม) ตามหน่วยนิยามเกิดทศันคติ 

 
 

หน่วยนิยาม /รายการ
ประเมนิ 

ระดับความคดิเหน็ ค่า 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คดิเหน็ มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

5. เกดิทัศนคต ิ

7. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความส าคญั
ตอ่การพฒันาสงัคมและ
ประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้า  และน ามา
ซึง่คณุภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน 

25 
 

83.3 

5 
 

16.7 
 

   4.83 0.379 มากท่ีสดุ 

17. การมีวินยัในการใช้น า้
อยา่งประหยดั การอนรัุกษ์
น า้อยา่งถกูวิธี ในช่วงฤดู
แล้ง ท าให้เกิดความร่วมมือ
ในการรู้คณุคา่ของน า้ 

21 
 

70.0 

5 
 

16.7 

4 
 

13.3 

  4.57 0.728 มากท่ีสดุ 

27. การเปลี่ยนความคิด
เร่ืองการช่วยลดขยะเป็น
เร่ืองท่ีท าตามกระแสเพียง
อยา่งเดียว 

20 
 

66.7 

4 
 

13.3 

 1 
 

3.3 

5 
 

16.7 

4.10 

 

1.539 มาก 

37. หากรู้จกัใช้พลงังาน
อยา่งประหยดั ก็ไม่
จ าเป็นต้องหาพลงังาน
ทดแทนมาใช้ 

23 
 

76.7 

4 
 

13.3 

 1 
 

3.3 

1 
 

3.3 

4.53 1.042 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 24 (ตอ่) 

  
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของ

นักเรียนท่ีใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตามหน่วยนิยามเกิดทศันคติ โดยนกัเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมใน
ระดบัมากท่ีสดุ (X= 4.57, S.D.= 0.458) เรียงล าดบัดงันี ้ 1)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีความส าคญัต่อการพฒันาสงัคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า  และน ามาซึง่คณุภาพชีวิตท่ี
ดีของประชาชน  (X= 4.83 , S.D. = 0.379 ) 2) สิ่ ง มี ชีวิต ท่ี ไม่สามารถป รับตัวให้ เข้ ากับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปได้ ก็จะค่อยๆ ตายลงและอาจสญูพนัธุ์ไปในท่ีสดุ (X= 4.80, S.D. = 
0.484) 3) การมีวินยัในการใช้น า้อยา่งประหยดั การอนรัุกษ์น า้อยา่งถกูวิธี ในช่วงฤดแูล้ง ท าให้เกิด
ความร่วมมือในการรู้คุณค่าของน า้ (X= 4.57, S.D. = 0.728) และหากรู้จักใช้พลังงานอย่าง
ประหยดั ก็ไม่จ าเป็นต้องหาพลงังานทดแทนมาใช้ (X= 4.57, S.D. = 1.042) 4)การเปลี่ยนความคิด
เร่ืองการช่วยลดขยะเป็นเร่ืองท่ีท าตามกระแสเพียงอยา่งเดียว (X= 4.10, S.D. = 1.539)  
 
 
 
 
 

หน่วยนิยาม /รายการ
ประเมนิ 

ระดับความคดิเหน็ ค่า 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คดิเหน็ มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
47. สิ่งมีชีวิตท่ีไม่สามารถ
ปรับตวัให้เข้ากบั
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป
ได้  ก็จะคอ่ยๆ ตายลงและ
อาจสญูพนัธุ์ไปในท่ีสดุ 

25 
 

83.3 

4 
 

13.3 

   4.80 0.484 มากท่ีสดุ 

คา่เฉลี่ยรายหน่วย      4.57 0.458 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นด้านความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมของนกัเรียนท่ีใช้
ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ทดลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  
(ฝ่ายประถม) ตามหน่วยนิยามปฏิบตัิจนเกิดเป็นนิสยั 

หน่วยนิยาม /รายการ
ประเมนิ 

ระดับความคดิเหน็ ค่า 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คดิเหน็ มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

6. ปฏิบัตจินเกดิเป็นนิสัย 

8. ช่วยกนัท านบุ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดัให้มีใช้อยูอ่ยา่ง
ยาวนาน 

22 
 

73.3 

8 
 

26.7 
 

1 
 

3.3 

  4.73 0.450 มากท่ีสดุ 

9. สิ่งของบางอย่างเม่ือมี
การใช้แล้วครัง้หนึง่สามารถ
ท่ีจะน ามาใช้ซ า้ได้อีก  เช่น  
ถงุพลาสติก  กระดาษ   

21 
 

70.0 

7 
 

23.3 

1 
 

3.3 

 1 
 

3.3 

4.57 0.858 มากท่ีสดุ 

10. การใช้อยา่งประหยดั
คือ  การใช้เทา่ท่ีอยากจะใช้ 
ทรัพยากรมีไว้ให้คนท่ีเกิด
ในชาตินีไ้ด้ใช้อย่างมี
ความสขุ 

24 
 

80.0 

2 
 

6.7 
 
 

3 
 

10.0 

1 
 

3.3 

 
 

4.63 
 

0.809 มากท่ีสดุ 

18. การเปิดก๊อกน า้ขณะท่ี
ไมมี่การใช้น า้หมายถึงการ
สญูเสียน า้ 9 ลิตรตอ่นาที 

22 
 

73.3 

4 
 

13.3 

4 
 

13.3 
 

  4.60 0.724 มากท่ีสดุ 

19. การปิดก๊อกน า้ไมส่นิท
หรือก๊อกน า้มีข้อตอ่หลวม 
จนมีน า้หยดตลอดเวลา จะ
ท าให้มีการสญูเสียน า้ถึง 
วนัละ 60 ลิตร 

23 
 

76.7 

4 
 

13.3 

3 
 

10.0 
 

  4.67 0.661 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 25 (ตอ่) 
 

หน่วยนิยาม /รายการ
ประเมนิ 

ระดับความคดิเหน็ ค่า 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คดิเหน็ มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
20. น า้ท่ีผ่านการใช้
ประโยชน์และมีการ
ปนเปือ้น จะต้องมีการ
บ าบดัให้สะอาดก่อนปลอ่ย
ลงสูแ่หลง่น า้ 

23 
 

76.6 

4 
 

13.3 

2 
 

6.7 

 1 
 

3.3 
 

4.60 0.894 มากท่ีสดุ 

28 จดุเร่ิมต้นของชมุชน
ปลอดขยะคือการมีความ
มุง่มัน่และเสียสละเร่ิมจาก
ตวัเราท่ีต้องช่วยกนัรัก
ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

28 
 

93.3 

2 
 

6.7 
 

   4.93 0.254 มากท่ีสดุ 

29. ขยะมลูฝอยจ าพวกแก้ว 
กระดาษ พลาสติก โลหะ 
สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่
ได้ 

24 
 

80.0 

4 
 

13.3 

2 
 

6.7 
 

  4.73 0.583 มากท่ีสดุ 

30. ควรเลือกซือ้สินค้าท่ีมี
บรรจภุณัฑ์น ากลบัมารี
ไซเคิลได้ 

22 
 

73.3 

7 
 

3.3 

1 
 

3.3 
 

  4.70 0.535 มากท่ีสดุ 

38. ไมค่วรมีเวลาก าหนด
เปิด-ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 

24 
 

80.0 
 

3 
 

10.0 

 3 
 

10.0 

 4.60 
 

0.932 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 25 (ตอ่) 
 

หน่วยนิยาม /รายการ
ประเมนิ 

ระดับความคดิเหน็ ค่า 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คดิเหน็ มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
39. ควรเปิดประต-ูหน้าตา่ง
ทิง้ไว้ขณะท่ี
เคร่ืองปรับอากาศก าลงั
ท างานอยู่ 

26 
 

86.7 
 

1 
 

3.3 

1 
 

3.3 

 2 
 

6.7 

4.63 
 

1.066 มากท่ีสดุ 

40. ชีวิตและวิถีชีวิต 
เศรษฐกิจและชมุชน ขึน้อยู่
กบัพลงังานท่ีหาง่าย 
เช่ือถือได้ และราคายอ่มเยา 

21 
 

70.0 

3 
 

10.0 

4 
 

13.3 

1 
 

3.3 

1 
 

3.3 
 

4.40 1.070 มากท่ีสดุ 

48. การใช้ถงุผ้าแทนการใช้
ถงุพลาสติกช่วยลดโลกร้อน
ได้ 

26 
 
86.7 

4 
 
13.3 
 

   4.87 0.346 มากท่ีสดุ 

49. ไมค่วรทานอาหารให้
หมดจาน เพราะเศษอาหาร
ท่ีเหลือเหลา่นัน้ก่อให้เกิด
ก๊าซมีเทน ช่วยลดโลกร้อน 

24 
 
80.0 
 

1 
 
3.3 

2 
 
6.7 

1 
 
3.3 

2 
 
6.7 

4.47 

 

1.196 มากท่ีสดุ 

50. ถอดปลัก๊ไฟฟา้ทกุครัง้
ท่ีเลิกใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
รู้ไหมว่าการใช้ไฟฟา้ในบ้าน
มีสว่นท าให้เกิดก๊าซเรือน
กระจกถงึ 16% 

25 
 
83.3 

4 
 
13.3 

1 
 
3.3 
 

  4.80 0.484 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ียรายหน่วย      4.66 0.393 มากที่สุด 
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จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนท่ีใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตามหน่วยนิยามปฏิบตัิจนเกิดเป็นนิสยั โดยนกัเรียนมีความคิดเห็น
โดยรวมในระดับมากท่ีสุด (X= 4.66, S.D. = 0.393) เรียงล าดับดังนี ้1) จุดเร่ิมต้นของชุมชน
ปลอดขยะคือการมีความมุ่งมัน่และเสียสละเร่ิมจากตวัเราท่ีต้องช่วยกนัรักความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย (X= 4.93, S.D. = 0.254) 2) การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกช่วยลด
โลกร้อนได้ (X= 4.87, S.D. = 0.346) 3) ถอดปลัก๊ไฟฟ้าทุกครัง้ท่ีเลิกใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้า รู้ไหม
ว่าการใช้ไฟฟ้าในบ้านมีส่วนท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจกถึง 16% (X= 4.80, S.D. = 0.484)  
4)ช่วยกนัท านบุ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้มีใช้อยูอ่ยา่งยาวนาน 
(X= 4.73, S.D. = 0.450) และ ขยะมูลฝอยจ าพวกแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ สามารถน า
กลบัมาใช้ใหม่ได้ (X= 4.73, S.D. = 0.583) 5) ควรเลือกซือ้สินค้าท่ีมีบรรจภุณัฑ์น ากลบัมารีไซเคิล
ได้ (X= 4.70, S.D. = 0.535) 6) การปิดก๊อกน า้ไม่สนิทหรือก๊อกน า้มีข้อต่อหลวม จนมีน า้หยด
ตลอดเวลา จะท าให้มีการสญูเสียน า้ถึง วนัละ 60 ลิตร (X= 4.63, S.D. = 0.809) และ ควรเปิดประต-ู
หน้าต่างทิง้ไว้ขณะท่ีเคร่ืองปรับอากาศก าลงัท างานอยู่ (X= 4.63, S.D. = 1.066) 7) การเปิดก๊อกน า้
ขณะท่ีไม่มีการใช้น า้หมายถึงการสญูเสียน า้ 9 ลิตรต่อนาที (X= 4.60, S.D. = 0.724), น า้ท่ีผ่านการ
ใช้ประโยชน์และมีการปนเปือ้น จะต้องมีการบ าบดัให้สะอาดก่อนปลอ่ยลงสู่แหลง่น า้ (X= 4.60, S.D. 
= 0.932) และไม่ควรมีเวลาก าหนดเปิด-ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (X= 4.60, S.D. = 0.932) 8) สิ่งของ
บางอย่างเม่ือมีการใช้แล้วครัง้หนึ่ งสามารถท่ีจะน ามาใช้ซ า้ได้อีก เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ   
(X= 4.57, S.D. = 0.858)  9)  ไม่ควรทานอาหารให้หมดจาน เพราะเศษอาหารท่ีเหลือเหล่านัน้
ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ช่วยลดโลกร้อน (X= 4.47, S.D. = 1.196)       10) ชีวิตและวิถีชีวิต เศรษฐกิจ
และชมุชน ขึน้อยูก่บัพลงังานท่ีหาง่าย เช่ือถือได้ และราคายอ่มเยา (X= 4.40, S.D. = 1.070) 
 2.3 ผลการหาค่าความสมัพนัธ์ของคะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน คะแนนความรู้ความ
เข้าใจหลงัเรียน และคะแนนความตระหนกัรู้หลงัเรียนของผู้ เรียน กลุ่มทดลอง ท่ีเรียนด้วยชุดฝึกอบรม
สิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา



 

ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ความสมัพนัธ์ของคะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน คะแนน
ความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน และคะแนนความตระหนกัรู้หลงัเรียนของผู้ เรียน กลุม่ทดลอง ท่ีเรียน
ด้วยชดุฝึกอบรมสิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศกึษา 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

คา่ความสมัพนัธ์Pearson 
Correlation )r(  

คะแนนความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน /หน่วย  คะแนนความตระหนกัรู้หลงัเรียน /หน่วย  
สิ่งแวด 
ล้อม 

ขยะ พลงังาน น า้ 
ลดโลก
ร้อน 

 สิ่งแวด  
ล้อม 

 ขยะ  พลงังาน น า้ 
ลดโลก
ร้อน 

คะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน /หน่วย  
สิ่งแวดล้อม Pearson 

Correlation (r) 
.263 .211 .122 .333 .071 .259 .194 .166 .046 .184 

ขยะ Pearson 
Correlation )r(  

-.093 .263 .008 .105 .220 .113 .073 .352 .014 .274 

พลงังาน Pearson 
Correlation (r)  

.139 .234 .106 .338 .029 .134 .075 .308 .189 .286 

น า้ Pearson 
Correlation )r(  

.172 .085 -.147 .365* -.190 -.179 -.041 -.089 .057 .165 

ลดโลกร้อน Pearson 
Correlation )r(  

.088 .383* .042 -.114 .330 -.033 .040 -.014 -.211 .131 

คะแนนวดัความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน 
สิ่งแวดล้อม Pearson 

Correlation  )r(  
 
    

.039 -.007 .109 .119 .120 

ขยะ Pearson 
Correlation )r(  

     
-.043 .061 .101 -.094 .117 

พลงังาน Pearson 
Correlation )r(  

     
.117 .106 .201 .039 .196 

น า้ Pearson 
Correlation )r(  

     
.334 .285 .100 .113 .095 

ลดโลกร้อน Pearson 
Correlation )r(  

     
.000 .073 .145 -.006 .134 



  199 

จากตาราง 26 แสดงว่ามีค่าความสมัพนัธ์ จ านวน 2 คู่ คือ 1) คู่ของคะแนนความรู้
ความเข้าใจก่อนเรียนและหลงัเรียน หน่วยน า้ และ 2) คู่ของคะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน 
หน่วยลดโลกร้อน และคะแนนความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน หน่วยขยะ โดยทัง้คู่มีความสมัพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตอนที่ 3 ผลการขยายผลการใช้ชุดฝึกอบรมส่ิงแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก
รู้ต่อส่ิงแวดล้อมส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา 

ผู้ วิจัยได้ด าเนินการขยายผลการใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา ด้านความรู้ความเข้าใจ และความ
ตระหนกัรู้ ดงันี ้

3.1 ผลการวดัความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการใช้ชุดฝึกอบรม
สิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ของ
กลุม่ขยายผล โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จ านวน 150 คน ดงัตาราง 27 

ตาราง 27 แสดงผลการวดัความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการใช้ชดุฝึกอบรม
สิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ของ
กลุม่ขยายผล โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

คะแนนกลุ่มขยายผล N 
X  SD t Sig 

ก่อนการฝึกอบรม 150 16.97 4.177 -41.590 .00 
หลังการฝึกอบรม 150 26.42 2.885 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
จากตาราง 27 แสดงว่าผลการวดัความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมท่ีเก็บข้อมลูจาก

นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จ านวน 150 คน โดยใช้
ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มี
คะแนนก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 16.97 และ 26.42 คะแนน 
ตามล าดับ เม่ือเปรียบเทียบผลการวัดความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการ
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ฝึกอบรม พบว่า หลงัการฝึกอบรม นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมสงูกว่าก่อนอบรม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมรายหน่วยก่อน
เรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนท่ีใช้ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ขยายผล โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนา
ภิเษก ผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงัแสดงในตาราง 28 

ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิง่แวดล้อมรายหนว่ย ก่อน
เรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีใช้ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่
สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ขยายผล โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนา
ภิเษก 

เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรมรายหน่วย N X  SD t df Sig 

สิ่งแวดล้อม 
ก่อนเรียน 

150 
3.73 1.39 

-14.63 149 .03 
หลงัเรียน 5.49 0.77 

ขยะ 
ก่อนเรียน 

150 
2.84 1.32 

-19.44 149 .00 
หลงัเรียน 5.21 0.92 

พลังงาน 
ก่อนเรียน 

150 
5.32 1.61 

0.84 149 .40 
หลงัเรียน 5.20 0.87 

น า้ 
ก่อนเรียน 

150 
3.67 1.35 

-11.16 149 .00 
หลงัเรียน 5.08 0.98 

ลดโลกร้อน 
ก่อนเรียน 

150 
3.89 1.66 

-10.67 149 .00 
หลงัเรียน 5.33 0.89 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
จากตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมราย

หน่วย ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ท่ีเป็นกลุ่มขยายผล โรงเรียนพระราม 
๙ กาญจนาภิเษก จ านวน 150 คน พบว่า หลงัการฝึกอบรม นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง
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สิ่งแวดล้อม หน่วยสิ่งแวดล้อม หน่วยขยะ หน่วยน า้ และหน่วยลดโลกร้อน สูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยยกเว้นหน่วยพลงังาน 

3.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความตระหนกัรู้ของนกัเรียนท่ีใช้ชุดฝึกอบรม
สิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ท่ี
เป็นกลุม่ขยายผล โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จ านวน 150 คน ตามหน่วยนิยาม ดงัตาราง 
29 

ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นด้านความตระหนกัรู้ของนกัเรียนท่ีใช้ชดุฝึกอบรม
สิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา  
ท่ีเป็นกลุม่ขยายผล โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  

 
หน่วยนิยาม 

ระดับความคดิเหน็ ค่า 
เฉล่ีย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความคดิเหน็ 
มากท่ีสดุ มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
1. การรู้ปัญหา 51.33 44 4.67   4.30 0.492 มากท่ีสดุ 

2. สาเหตขุองปัญหา 70.00 27.33 2.67   4.43 0.415 มากท่ีสดุ 

3. แนวทางแก้ไข 63.33 35.33 1.33   4.36 0.380 มากท่ีสดุ 

4. สร้างเจตคต ิ 60 35.33 4.00 0.67  4.35 0.478 มากท่ีสดุ 

5. เกิดทศันคติ 71.33 26 2.67   4.48 0.450 มากท่ีสดุ 

6. ปฏิบตัิจนเป็นนิสยั 74.00 25.33 0.67   4.46 0.347 มากท่ีสดุ 

เฉล่ียรวม      4.40 0.427 มากที่สุด 

 
จากตาราง  29  ผลการวิเคราะห์ความตระหนักรู้ของนักเรียนท่ีใช้ชุดฝึกอบรม

สิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ท่ี
เป็นกลุม่ขยายผล โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมในระดบัมาก
ท่ีสุด (X= 4.40, S.D. = 0.427) เรียงล าดับดังนี  ้1)เกิดทัศนคติ (X= 4.48, S.D. = 0.450) 2) 
ปฏิบตัิจนเป็นนิสยั  (X= 4.46, S.D. = 0.347) 3) สาเหตุของปัญหา (X= 4.43, S.D. = 0.415) 
4) แนวทางแก้ไข (X= 4.36, S.D. = 0.380) 5) สร้างเจตคติ  (X= 4.35, S.D. = 0.478) และการรู้
ปัญหา (X= 4.30, S.D. = 0.492) 
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3.3 ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของคะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน 
คะแนนความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน และคะแนนความตระหนกัรู้หลงัเรียน ของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วย
ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ขยายผล โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

ตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ความสมัพนัธ์ของคะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน คะแนน
ความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน และคะแนนความตระหนกัรู้หลงัเรียน ของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยชดุ
ฝึกอบรมสิง่แวดล้อมน่ารู้ เพ่ือเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ขยายผล โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

  
 
 

คา่ความสมัพนัธ์Pearson 
Correlation (r) 

คะแนนความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน /หน่วย  คะแนนความตระหนกัรู้หลงัเรียน /หน่วย  
สิ่งแวด 
ล้อม 

ขยะ พลงังาน น า้ 
ลดโลก
ร้อน 

 สิ่งแวด  
ล้อม 

 ขยะ  พลงังาน น า้ 
ลดโลก
ร้อน 

คะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน /หน่วย  
สิ่งแวดล้อม Pearson 

Correlation (r) 
.164* .056 .012 .125 .112 -.020 -.050 -.017 .043 -.020 

ขยะ Pearson 
Correlation (r) 

.204* .144 .191* .265** .230** .010 .012 .045 .065 .048 

พลงังาน Pearson 
Correlation (r) 

.102 .044 .097 -.016 .085 -.002 -.060 .030 .063 .070 

น า้ Pearson 
Correlation (r) 

.235** .240** .181* .147 .328** .090 .025 .159 .017 .155 

ลดโลกร้อน Pearson 
Correlation (r) 

.207* .261** .182* .253** .267** .084 .092 .222** .060 .181* 

คะแนนวดัความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน 
สิ่งแวดล้อม Pearson 

Correlation (r) 
 
    .061 -.042 -.059 -.009 -.083 

ขยะ Pearson 
Correlation (r) 

     .005 .113 .016 -.004 .083 
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ตาราง 30 (ตอ่) 
 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (sig<.01) 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (sig<.05) 

 
จากตาราง 30 แสดงว่ามีค่าความสมัพนัธ์ จ านวน 16 คู่ โดยมีค่าความสมัพนัธ์

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 7 คู่ ดงันี ้1) คู่ของคะแนนความรู้ความเข้าใจก่อน
เรียนและหลงัเรียน หน่วยสิ่งแวดล้อม 2) คู่ของคะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน หน่วยขยะ 
และคะแนนความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน หน่วยสิ่งแวดล้อม 3) คู่ของคะแนนความรู้ความเข้าใจ
ก่อนเรียน หน่วยขยะ และคะแนนความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน หน่วยพลงังาน 4) คู่ของคะแนน
ความรู้ความใจก่อนเรียน หน่วยน า้ และคะแนนความรู้ความเข้าใจหลังเรียน หน่วยพลังงาน  
5) คู่ของคะแนนความรู้ความใจก่อนเรียน หน่วยลดโลกร้อน และคะแนนความรู้ความเข้าใจหลงั
เรียน หน่วยสิ่งแวดล้อม 6) คู่ของคะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน หน่วยลดโลกร้อน และ
คะแนนความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน หน่วยพลงังาน 7) คู่ของคะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน
และหลงัเรียน หน่วยลดโลกร้อน 

และมีค่าความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จ านวน 9 คู่ ดงันี ้ 
1) คู่ของคะแนนความรู้ความใจก่อนเรียน หน่วยขยะ และคะแนนความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน 
หน่วยน า้ 2) คูข่องคะแนนความรู้ความใจก่อนเรียน หน่วยขยะ และคะแนนความรู้ความเข้าใจหลงั
เรียน หน่วยลดโลกร้อน 3) คู่ของคะแนนความรู้ความใจก่อนเรียน หน่วยน า้ และคะแนนความรู้
ความเข้าใจหลงัเรียน หน่วยสิ่งแวดล้อม 4) คู่ของคะแนนความรู้ความใจก่อนเรียน หน่วยน า้ และ

คา่ความสมัพนัธ์Pearson 
Correlation (r) 

คะแนนความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน /หน่วย  คะแนนความตระหนกัรู้หลงัเรียน /หน่วย  
สิ่งแวด 
ล้อม 

ขยะ พลงังาน น า้ 
ลดโลก
ร้อน 

 สิ่งแวด  
ล้อม 

 ขยะ  พลงังาน น า้ 
ลดโลก
ร้อน 

พลงังาน Pearson 
Correlation (r) 

     .059 .023 .105 .062 .072 

น า้ Pearson 
Correlation(r)  

     .021 -.030 -.011 .117 .030 

ลดโลกร้อน Pearson 
Correlation (r) 

     .026 -.034 -.086 -.022 -.011 
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คะแนนความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน หน่วยขยะ 5) คู่ของคะแนนความรู้ความใจก่อนเรียน หน่วย
น า้ และคะแนนความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน หน่วยลดโลกร้อน 6) คู่ของคะแนนความรู้ความใจ
ก่อนเรียน หน่วยลดโลกร้อน และคะแนนความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน หน่วยขยะ 7) คู่ของคะแนน
ความรู้ความใจก่อนเรียน หน่วยลดโลกร้อน และคะแนนความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน หน่วยน า้  
8) คู่ของคะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยลดโลกร้อน และ 9) คู่ของ
คะแนนความรู้ความใจก่อนเรียน หน่วยลดโลกร้อน และคะแนนความรู้ความเข้าใจหลังเรียน 
หน่วยพลงังาน 
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บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษา เร่ือง การพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ด าเนินการโดยใช้การวิจยัและพฒันา (Research 
and Development) ผู้วิจยัมีวตัถปุระสงค์ในการวิจยั ดงันี ้

1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  

2.  เพื่อศกึษาผลการใช้ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่
สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

3. เพื่อขยายผลการใช้การพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ในสถานศกึษาอื่นๆ 

กลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 
จ านวน 30 คน  ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบสมคัรใจเข้ารับการฝึกอบรมในคาบเรียนฉนัทศกึษา 

กลุม่ขยายผล เป็นนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนา
ภิเษก ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 150 คน  
ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 5 ห้อง 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วย1) คา่ประสิทธิภาพของของกระบวนการ (E1) 
ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 2) ค่าร้อยละ 3) ค่าเฉลี่ย 4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5) การ
ทดสอบคา่ที  และ 6) การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  

สมมตฐิานในการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัตัง้สมมตฐิานไว้ดงันี ้

1. การพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา จากการจดักิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
กบัอาจารย์และนกัเรียนท่ีได้ศกึษาดงูานโครงการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมไทยญ่ีปุ่ น ณ เทศบาลเมิองคิ
ตะคิวชู จังหวัดฟุกุ โอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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2. นกัเรียนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สิง่แวดล้อมในสถานศกึษา หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

3. นกัเรียนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษามีความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมใน
สถานศกึษาระดบัมากท่ีสดุ 

4. ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา สามารถน าไปใช้ได้กบัสถานศกึษาอื่นๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สรุปผลการวจิัย 
1. ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่า รู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ

สิ่งแวดล้อม ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา จากการจดักิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
กบัอาจารย์และนกัเรียนท่ีได้ศึกษาดงูานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยญ่ีปุ่ น ณ เทศบาลเมือง 
คิตะคิวชู จงัหวดัฟุกุ    โอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

โดยผลการตรวจสอบ มีดงันี ้
1.1  ผลการหาประสทิธิภาพของชดุฝึกอบรมในการทดลองแบบ 1:1 จากนกัเรียน

ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 3 คน ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดบักลุม่สงู ปาน
กลาง และต ่า กลุ่มละ 1 คน พบว่า มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 79.56 และมีประสิทธิภาพ
ด้านผลผลิต 83.33 เป็นไปตามเกณฑ์ E1/ E2 = 80/80 

1.2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมในการทดลองแบบ 1:10 จาก
นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 6 คน ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยใน
ระดับสูง จ านวน 2 คน กลุ่มปานกลาง จ านวน 2 คน และกลุ่มต ่า จ านวน 2 คน พบว่า  
มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 82.78 และมีประสิทธิภาพด้านผลผลิต 85.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 
E1/ E2 = 80/80 

1.3  ผลการหาประสิทธิภาพของชดุฝึกอบรมในการทดลองแบบภาคสนามแบบ 
1:100 จากนกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ปีการศกึษา 2561 ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 30 คน ท่ีมีผลการเรียน
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เฉลี่ยในระดับกลุ่มสูง ปานกลาง และต ่า  คละกันทัง้ชัน้ เรียน พบว่า มีประสิทธิภาพด้าน
กระบวนการ 86.49 และมีประสิทธิภาพด้านผลผลิต 88.44 เป็นไปตามเกณฑ์ E1/ E2 = 80/80  

2. ผลการใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา 

2.1 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ท่ีเรียนด้วยชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้
ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา มีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมหลงัเรียน
สงูกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณารายหน่วย 
พบว่า นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อม หน่วยสิ่งแวดล้อม หน่วยขยะ หน่วยพลงังาน 
หน่วยน า้ และหน่วยลดโลกร้อน สูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดบั .05 

2.2 มีความสมัพันธ์ทางบวกระหว่างความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมกับความ
ตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.3 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ท่ีเรียนด้วยชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้
ต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีความคิดเห็นด้านความตระหนกัรู้หลงัเรียน 
โดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ (  = 4.63, S.D. = 0.430)   

3. ผลการขยายผลการใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา สามารถน าไปใช้ได้กับสถานศึกษาอ่ืนๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 ผลการวดัความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการใช้ชุดฝึกอบรม
สิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ของ
กลุ่มขยายผล โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จ านวน 150 คน พบว่า หลงัการใช้ชดุฝึกอบรม
สิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมโดยรวม สูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายหน่วย พบว่า นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สิ่งแวดล้อม หน่วย สิ่งแวดล้อม หน่วยขยะ หน่วยน า้ และหน่วยลดโลกร้อน สูงกว่าก่อนการใช้
ชุดฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยยกเว้น ความรู้ความเข้าใจของหน่วย
พลงังาน 
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3.2 มีความสมัพันธ์ทางบวกระหว่างความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมกับความ
ตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความตระหนักรู้ของนักเรียนกลุ่มขยายผล 
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ท่ีใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความสร้าง
ความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา จ านวน 150 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ (  = 4.40, S.D. = 0.427)   

อภปิรายผล   
1. อภิปรายผลการพฒันาชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อ

สิ่งแวดล้อม ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา จากการจดักิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
กบัครูและนกัเรียนท่ีได้ศกึษาดงูานโครงการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมไทยญ่ีปุ่ น ณ เทศบาลเมืองคิตะคิว
ช ูจงัหวดัฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบ
จากผู้ เช่ียวชาญ  3 ท่ าน มีผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม มีดัชนีประสิทธิผล  
(The Effectiveness) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เน่ืองด้วยกระบวนการสร้างชดุฝึกอบรมมีดงันี ้

1.1 ผู้วิจยัสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยสงัเคราะห์องค์ความรู้จากผู้ ท่ีร่วมประสบการณ์
การศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยญ่ีปุ่ น ซึ่งองค์ความรู้เหล่านีเ้ป็นประสบการณ์
ตรงท่ีสามารถน ามาต่อยอดเพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการเผยแพร่
องค์ความรู้ผ่านชุดฝึกอบรม  โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของนันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์ (2555)  
เร่ือง การพัฒนาชุดฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างจิต
สาธารณะส าหรับอาสายวุกาชาด ผลการวิจยัพบว่า ภายหลงัการฝึกอบรมอาสายวุกาชาด มีคะแนน
ความรู้ ทกัษะด้านปฐมพยาบาล จิตสาธารณะ สงูกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

1.2 กิจกรรมของโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยญ่ีปุ่ น เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ มี
รูปแบบการน าเสนอท่ีสร้างแรงจูงใจ และเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบคอนทรัคติวิสต์ ตลอดจนมี
กระบวนการด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ท าให้ผู้ ท่ีได้ศึกษาดูงานเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถน ามาเช่ือมโยงกับบริบทของตนเอง และเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้รับ ตลอดจนความ
น่าเช่ือถือของวิธีการด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมท่ีประเทศญ่ีปุ่ นประสบความส าเร็จมาแล้ว ท าให้
กิจกรรมตา่งๆท่ีจดัขึน้เป็นต้นแบบท่ีดี ในการน ามาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ในชดุฝึกอบรม
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกบังานวิจยัของไดคิน  (Daikin. 2010: online) 
ท่ีได้พฒันาโปรแกรมการศกึษาด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในประเทศญ่ีปุ่ น ในหวัเร่ือง “ป่าไม้” 
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โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาสื่อการเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้พนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ เรียนและ
ทราบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ผลกระทบของมนษุย์ท่ีมีต่อระบบ
นิเวศ โดยในการวิจัยครัง้นี  ้บริษัทไดคินได้ใช้สื่อและรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การ
อภิปรายประเด็นต่างๆ จากการดูวีดิทัศน์ท่ีบริษัทได้พัฒนาขึน้ การท างานกลุ่มและการแสดง
บทบาทสมมติเพื่อให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นตามบทบาทของกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกับ
การตดัไม้ในประเทศอินโดนีเซียเพื่อส่งมาขายยงัประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อพิจารณาผลกระทบอย่างรอบ
ด้าน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ เรียนมีความสนใจในกิจกรรมของบริษัทและมีความตระหนักรู้ต่อ
สิง่แวดล้อมเพิ่มขึน้  

1.3 การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ได้ด าเนินการสร้างชุดฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ โดยศึกษาหลกัสูตร
และวิเคราะห์เนือ้หาท่ีจะสร้าง ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ วางแผนการสอนแล้วจึงน าไปใช้
ทดลองสอนจริง ส่วนขัน้ตอนการพฒันาได้มีการตรวจสอบปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ทัง้ในด้านเนือ้หา ด้านการใช้ภาษา เพื่อหาข้อบกพร่องของชุดฝึกอบรมและน า
ข้อบกพร่องของชดุฝึกอบรมมาปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง โดยสอดคล้องกบังานวิจยัของ จรรยา ซุ้น
จ้าย (2546: 37-38) ท่ีได้พฒันาชุดกิจกรรมการสอนเพื่อสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม และ
ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 2  โรงเรียนบ้านยะหา  อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ผลการวิจยัพบว่า ชดุกิจกรรมการ
สอนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ จากการตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญ
และนักเรียน มีการพัฒนาคุณสมบัติด้านความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมสูงขึน้กว่าก่อนใช้ชุด
กิจกรรม โดยมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 

1.4 ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่ งแวดล้อมส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศกึษา ท่ีพฒันาขึน้ผ่านการตรวจสอบปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ทัง้ในด้านเนือ้หา ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ วางแผนการสอน เนือ้หา กิจกรรม แบบวดัความรู้
ความเข้าใจท้ายหน่วยในชุดฝึกอบรม ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดบัดี  จากนัน้ได้น าไปศึกษากับ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 ครัง้ ครัง้ท่ี 1 
ทดลองกลุ่มย่อยกับนักเรียน 3 คน เพื่อน าข้อมลูมาปรับแก้ครัง้ท่ี1 จากนัน้ทดลองสอนกลุ่มย่อย
ครัง้ท่ี 2 กบันกัเรียน 6 คนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อปรับปรุงสืบเน่ืองจากครัง้ท่ี 1 และวดัความรู้ความ
เข้าใจ รวมทัง้สมัภาษณ์และสงัเกตพฤติกรรมผู้ เรียน แล้วน าข้อมลูตา่งๆมาปรับแก้ครัง้ท่ี 2 และครัง้
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ท่ี 3 ทดลองใช้ชุดฝึกอบรมกับนักเรียน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดท่ี 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรุณรักษ์ ลิขิตานุภาพ (2556) เร่ืองการพัฒนาชุด
ฝึกอบรมเร่ือง การทดสอบสารปนเปือ้นในอาหารส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ชุดอบรมเร่ืองการทดสอบสารปนเปือ้น
อาหารท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ 81.78/83.22 สงูกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนหลงัการฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 3)  ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังการฝึกอบรม สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่ชดุฝึกอบรมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 

2. อภิปรายผลการใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

2.1 อภิปรายผลจากผลการตรวจสอบนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ท่ีเรียนด้วยชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้
เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมหลงัเรียนสงูกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และเม่ือพิจารณารายหน่วย พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อม หน่วย
สิ่งแวดล้อม หน่วยขยะ หน่วยพลงังาน หน่วยน า้ และหน่วยลดโลกร้อน สงูกว่าก่อนการใช้ชุดฝึก
อบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

การจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษามีลกัษณะการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางคือการท่ี
ผู้ เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางปัญญา หรือกระบวนการคิด 
กระบวนการทางสงัคม กระบวนการกลุ่ม และให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน
สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้ และกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกบัแนวคิดมาจากทฤษฎีการ
สร้างเสริมความรู้ (Constructivism) ท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ภายในผู้ เรียน 
ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งท่ีพบเห็นกับความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม 
เป็นปรัชญาท่ีมีข้อสนันิษฐาน ว่าความรู้ไม่สามารถแยกออกจากความอยากรู้ ความรู้ได้มาซึง่การ
สร้างเพื่ออธิบาย (Martin; et al. 1994: 44) โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนันท์ ปั ้นแก้ว 
(2557) เร่ืองการพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ โดยการบรูณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอนส าหรับครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้
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วิทยาศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 0.98 
ผลสมัฤทธ์ิด้านความรู้ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

2.2 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ท่ีใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นด้านความตระหนักรู้หลังเรียน
โดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ ซึง่เป็นไปตามสมมตุิฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นผลเน่ืองมาจาก 

ผู้วิจยัได้ออกแบบชดุฝึกอบรมโดยการน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการจดักิจกรรมสนทนากลุม่ 
(Focus Group) กับอาจารย์และนักเรียนท่ีได้ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยญ่ีปุ่ น 
ครัง้ท่ี 3 ระหว่างวนัท่ี 3-4 ตลุาคม 2560 ท่ีเทศบาลเมืองคิตะคิวชู จงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
มาเป็นแนวทางในการสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อสร้างนิยามของความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 1) การรู้ปัญหา 2) สาเหตุของปัญหา 3) แนวทางแก้ไข 4) สร้างเจตคติ 5) เกิด
ทัศนคติ และ 6) ปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสยั โดยผลการวิจัยพบว่า นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ต่อ
สิง่แวดล้อมโดยเน้นการมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์หรือเห็นความส าคญัในการรักษาสิ่งแวดล้อมเร่ือง
น า้ พลังงาน ขยะ สิ่งแวดล้อม และการลดโลกร้อน โดยรวมในระดับมากท่ีสุด โดยนิยามการรู้
ปัญหา มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือปฏิบัติจนเป็นนิสัย  แสดงให้เห็นว่าชุดฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้นกัเรียนเกิดการรู้ปัญหา และน ามาปฏิบตัิจนเกิดเป็นนิสยัในท่ีสดุ เน่ืองด้วย
แนวทางการสร้างชุดฝึกอบรม มีการน าแนวคิดท่ีประเทศญ่ีปุ่ นได้เจอปัญหาและเก็บปัญหามาให้
นกัเรียนได้ศึกษา ซึ่งถ้าไม่รู้สาเหต ุและไม่มีแนวทางในการแก้ไข ไม่มี เจตคติและทศันคติ และไม่
ร่วมมือปฏิบตัิอย่างจริงจงั ก็จะเป็นปัญหา เช่นเดียวกบัประเทศไทยท่ีประสบกบัปัญหาน า้เน่าเสีย
ทัว่ประเทศ หรือน า้เน่าเสียนัน้ล้อมเกาะรัตนโกสนิทร์ ซึง่ในท่ีสดุอาจจะประสบปัญหาเช่นเดียวกบัท่ี
เมืองคิตะคิวชู จงัหวดัฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างความตระหนกัรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อม รู้ในลกัษณะทิศทางของประเทศและใกล้เคียงกับตวันักเรียน ซึ่งอาจเกิดมลพิษหรือ
มลภาวะท่ีเป็นความเสื่อมได้ ดงันัน้ความรู้ท่ีใช้สร้างชุดฝึกอบรม จึงเกิดจากการคดัสรรจดัมาให้
นกัเรียนได้รู้ รู้แล้วเข้าใจ เข้าถึง ปรับใช้ได้ และน าแนวคดิกิจกรรมท่ีจดัแสดงในญ่ีปุ่ นเพื่อน ามาปรับ
น าไปใช้ในเร่ืองการเอาจริงเอาจงักบัการปฏิบตัิ สร้างเป็นระบบ มีวินยัต่อกัน เพราะถ้าปฏิบตัิคน
เดียว การพัฒนาจะเห็นผลได้ช้า จึงจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นด้วยกิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรม
รับประทานอาหารให้หมด ไม่ทิง้ การน าไปใช้ให้คุ้ มประโยชน์โดยรายข้อของการรู้ปัญหาท่ีมี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพืน้ฐานส าคัญของการด ารงชีวิตของมนุษย์และ
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สิง่มีชีวิตทัง้หลาย แสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนได้น าความรู้จากประสบการณ์จริงมาสร้างให้เกิดความรู้
ใหม่อย่างมีสิทธิภาพ สอดคล้องกบังานวิจยัของเบอร์เชทท์ (Burchett. 1972: 4439 A) ท่ีได้ศกึษา
เจตคติเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาระดบั 4 ระดบั 5 และระดบั 6 ซึ่ง
ผลการศกึษา พบว่า นกัเรียนมีเจตคติต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในทิศทางบวกและปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในอนาคตจะรุนแรงมากกว่าในปัจจุบนั สิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติของนกัเรียน คือ การสอนของครู
และสิ่งเร้าภายนอก เช่น ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลถึงเจตคติของนักเรียนและ
องค์ประกอบท่ีส าคัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงเจตคติของนักเรียน คือ การได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาสิง่แวดล้อม และสอดคล้องกบังานวิจยัของบาลแลนไทน์ และพาร์คเกอร์ (Ballantyne; & 
Parker.2002) ท่ีได้ส ารวจความคาดหวงั เจตคติ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของผู้ เรียนท่ีเรียนเนือ้หาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมตามโปรแกรมการสอนสิ่งแวดล้อมท่ีเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมจากแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ โดยผู้ วิจัยส ารวจความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีมีอายุระหว่าง 8-17 ปี จ านวน 580 คน ผลการส ารวจ พบว่า การเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนได้สงัเกตและเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยตรงสามารถส่งเสริมความสนใจและ
ช่วยพฒันาเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงความปรารถนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนุรักษ์
สิง่แวดล้อมของผู้ เรียนได้ 

3. อภิปรายผลการขยายผลการใช้ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความสร้าง
ความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา สามารถน าไปใช้ได้กบัสถานศกึษา
อ่ืนๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.1 ผลการวดัความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการใช้ชุดฝึกอบรม 
สิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ของ
กลุ่มขยายผล โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จ านวน 150 คน พบว่า หลงัการใช้ชดุฝึกอบรม
สิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยรวมสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายหน่วยพบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สิ่งแวดล้อม หน่วย สิ่งแวดล้อม หน่วยขยะ หน่วยน า้ และหน่วยลดโลกร้อน สูงกว่าก่อนการใช้
ชดุฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยยกเว้น ความรู้ความเข้าใจหน่วยพลงังาน 

ทัง้นีอ้าจเป็นผลเน่ืองมาจากการใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา มีปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการ
ของการใช้ชุดฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ สภาพสิ่งแวดล้อมของนกัเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัการ
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เรียนรู้ และการท าแบบทดสอบ เน่ืองด้วยการด าเนินการใช้ชดุฝึกอบรม จะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมของครูผู้สอน ในการศกึษาเนือ้หาและรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอน จดัเตรียมอปุกรณ์ ชดุ
ฝึกอบรมและความพร้อมของผู้ เรียน โดยการอธิบายและชีแ้จงให้เข้าใจก่อนปฏิบตัิกิจกรรม ซึ่ง
กระบวนการต่างๆ เหล่านีอ้าจมีผลต่อคะแนนความรู้ความเข้าใจเร่ืองหน่วยพลงังาน ของนกัเรียน
กลุ่มขยายผล โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ในขณะท่ีผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้าน
ความตระหนักรู้ของนักเรียนท่ีใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ แสดงให้เห็นวา่ชดุฝึก
อบรมมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความตระหนกัรู้ในสถานศึกษาอ่ืนๆ แต่ต้องมีการใช้ชุดฝึก
อบรมให้เป็นไปตามกระบวนการท่ีถกูต้องและเหมาะสมตามท่ีผู้วิจยัได้ออกแบบขึน้ 

3.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความตระหนักรู้ของนักเรียนกลุ่มขยายผล 
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ท่ีใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความสร้าง
ความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา จ านวน 150 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ  

ผลการวิจยัดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าชดุฝึกอบรม ช่วยให้ผู้ เรียนมีความตระหนกัรู้เร่ือง
สิ่งแวดล้อม โดยสามารถน าไปใช้ได้กบัสถานศกึษาอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการ
สร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยน าองค์ความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและ
ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับนิยามความตระหนักรู้ ประกอบด้วย 1) การรู้ปัญหา  
2) สาเหตขุองปัญหา 3) แนวทางแก้ไข 4) สร้างเจตคติ 5) เกิดทศันคติ และ 6) ปฏิบตัิจนเกิดเป็น
นิสยั จากนัน้ให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินด้านองค์ประกอบ เนือ้หา และความเหมาะสมของการน าไปใช้ 
ตลอดจนการตรวจสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยผลการขยายผล นกัเรียนท่ีใช้ชุดฝึก
อบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หรือเห็น
ความส าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมเร่ืองน า้ พลังงาน ขยะ สิ่งแวดล้อม และการลดโลกร้อน 
โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยนกัเรียนเกิดทศันคติ ระดบัมากท่ีสดุ และรองลงมาคือ ปฏิบตัิจน
เป็นนิสัย  แสดงให้เห็นว่า ชุดฝึกอบรม ช่วยให้นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการมีส่วนร่วมด้าน
สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัญหานัน้ๆ จนท าให้เกิดการปฏิบตัิจนเป็นนิสยัในท่ีสุด จะเห็นได้ว่า  
ผลการขยายผล นกัเรียนเกิดความตระหนกัรู้อย่างเป็นรูปธรรม เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิจนเป็นนิสยั 
โดยผลการขยายผลกับโรงเรียนพระราม๙ กาญจนาภิเษก นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดบัมากท่ีสดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของ นรินทร์   สทุธิศกัดิ์ (2550) ท่ีได้พฒันา
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หลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านพลศึกษาของนกัศึกษาในสถาบนัการพล
ศึกษา ซึ่งพบว่า การน าชุดฝึกอบรมไปศึกษาน าร่องกับนักเรียนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 3 คน 9 คนและ 30 คน สง่ผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี จากเหตผุล
ดงักล่าวผลประสิทธิภาพพบว่า ชดุฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ท่ีพัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพกระบวนการเท่ากับ 81.84 และมี
ประสิทธิผลเท่ากับ 87.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 80/80 จึงมีความเหมาะสมจะน าไปใช้ใน
การฝึกอบรมได้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนระดับ

ประถมศกึษาท่ีผู้วิจยัสร้างและพฒันาขึน้เป็นชดุฝึกอบรมท่ีสามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนการ
สอนระดบัประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรน าไปใช้อย่างต่อเน่ือง โดยให้มีการเตรียม
ตวัดงันี ้

1.1 การสอนโดยใช้ชดุฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนระดบัประถมศึกษา ครูผู้ สอนควรเตรียมความพร้อมโดยศึกษาเนือ้หาและรายละเอียด
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอน จดัเตรียมอปุกรณ์ ชดุฝึกอบรมและความพร้อมของผู้ เรียน โดยการอธิบายและ
ชีแ้จงให้เข้าใจก่อนปฏิบตัิกิจกรรม 

1.2 การก าหนดเวลาในการจดัฝึกอบรมมีความส าคญัมาก เน่ืองจากบางกิจกรรมใน
ชดุฝึกอบรมต้องมีการปฏิบตัิและสืบค้นข้อมลู จ าเป็นต้องสอนให้ตอ่เน่ืองกนัจึงจะประสบผลตามท่ี
ต้องการ ดงันัน้ผู้น าไปใช้ต้องจดัเวลาและควบคมุเวลา เพื่อจะได้ด าเนินการสอนได้อย่างต่อเน่ือง
และไม่ให้ใช้เวลามากเกินไปเพื่อควบคมุให้กิจกรรมเสร็จสิน้ในเวลาท่ีก าหนด 

1.3 แม้ผลการประเมินความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมของนกัเรียนท่ีมีตอ่
การใช้ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด แต่การน าชุดฝึกอบรมนีไ้ปใช้ ควรพิจารณาถึงการสร้างบรรยากาศในการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมีความเป็นกันเอง การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย ซกัถาม 
ตลอดจนให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริงอนัจะก่อให้เกิดความสนุกสนานและความตระหนกั รู้ของ
ผู้ เรียนได้เป็น   อยา่งดี 

2. ควรมีการเผยแพร่ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อน าไปสู่การขยายผลในโรงเรียนอ่ืนท่ีจัดการเรียนรู้ในระดับ
ประถมศกึษา โดยอาจมีการปรับชดุฝึกอบรมให้เหมาะสมกบัโรงเรียนนัน้ๆ 
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 2.1 การวิจยัครัง้นีพ้ฒันาชดุฝึกอบรมมาจากการศกึษาดงูานจากต้นแบบในประเทศ
ญ่ีปุ่ น การทดลองใช้ไม่มีกลุม่ควบคมุ ดงันัน้ ควรมีการทดลองใช้ชดุฝึกอบรมในสถานการณ์ท่ีจดัให้
มีกลุม่ควบคมุได้ 

 2.2 การวิจยัครัง้นี ้วดัความรู้ความเข้าใจและความตระหนกัรู้ และพบว่าตวัแปรทัง้
สองตวันีมี้ความสมัพนัธ์บางสว่น งานวิจยัตอ่ไป ควรศกึษาประเดน็ท่ีเพิ่มเตมิ          
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ภาคผนวก  ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒทิี่เป็นผู้เช่ียวชาญ 
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ผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิัย 

 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี จ าปาทอง  ภาควิชาหลกัสตูรและการสอนสงัคมศกึษา
      มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสมัพนัธ์ สาขาวิชาการสอนสงัคมศกึษา   
                                                                          ภาควชิาหลกัสตูรและวิธีการสอน 
                                                                          มหาวทิยาลยัศลิปากร 
3.ดร. ภิญญาพนัธ์ เพียซ้าย   ภาควิชาจิตวิทยา  คณะมนษุยศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือยนืยันการยกเว้นการรับรอง 

คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพจิารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก  ค 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.  ตัวอย่างแบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม 

 2. ตัวอย่างแบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 

     โดยพจิารณาความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) 

     เคร่ืองมือวัดความตระหนักรู้ 

 3.  เคร่ืองมือวัดความรู้ความเข้าใจ 

     ฉบับที่ 1 แบบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม 

     ฉบับที่ 2 แบบวัดความตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อม 
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แบบวัดความตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อม 

 

ช่ือ............................................................................ชัน้.........................เลขท่ี....................... 

 

ค าชีแ้จง 

1. แบบวดันีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือสอบถามความคดิเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัความตระหนกัรู้

ตอ่สิ่งแวดล้อมโดยเน้นการมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์หรือเห็นความส าคญัในการรักษาสิ่งแวดล้อม

เร่ืองน า้ พลงังาน ขยะ สิง่แวดล้อม และการลดโลกร้อน ซึง่มีข้อความในแบบวดัทัง้หมด 50 

ข้อความใช้เวลาในการตอบ 50 นาที 

2. การตอบแบบสอบถามให้นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย√ลงในช่องท่ีมีข้อความวา่เห็นด้วย

อยา่งยิ่งเห็นด้วยไมแ่น่ใจไม่เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่งเพียงข้อความเดยีวท่ีตรงกบัความรู้สกึ

หรือความคดิเห็นของนกัเรียนซึง่การทดสอบในครัง้นีจ้ะไมมี่ผลตอ่การเรียนของนกัเรียนแตอ่ยา่งใด

ดงันัน้ขอให้นกัเรียนตอบตามความเป็นจริงมากท่ีสดุ 
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ภาคผนวก  ง 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

          1. ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ด้านองค์ประกอบและเนือ้หาของ 
     ชุดฝึกอบรมและคู่มือของชุดฝึกอบรมส่ิงแวดล้อมน่ารู้เพื่อ 
     เสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อมส าหรับนักเรียน 
     ระดับประถมศึกษา 

2. ค่าดชันีความสอดคล้องด้านความเหมาะสมของคู่มือและชุดฝึกอบรม  
    ส่ิงแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อม  
    ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  
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ตารางแสดงคา่ดชันีความสอดคล้องด้านองค์ประกอบและเนือ้หาของชดุฝึกอบรม และคูมื่อของชดุ 
      ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม ส าหรับนกัเรียนระดบั 
      ประถมศกึษา 
 

รายการประเมิน 

IOC 

สรุป 
ชดุ

ฝึกอบรม
ท่ี 1 

ชดุ
ฝึกอบรม
ท่ี 2 

ชดุ
ฝึกอบรม
ท่ี 3 

ชดุ
ฝึกอบรม
ท่ี 4 

ชดุ
ฝึกอบรม
ท่ี 5 

1.1 ด้านองค์ประกอบ       
      1) ค าอธิบายการใช้ชดุกิจกรรมมีความ
ชดัเจนเข้าใจง่าย 

1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 

      2) ใบความรู้ ปริมาณเนือ้หามีความ
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 

      3) ใบงาน ปริมาณเหมาะสมกบัเวลา  
1 คาบเรียน 

1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 

      4) แบบสอบถามท้ายบทมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 

      5) เฉลยค าตอบแบบทดสอบมีความถกูต้อง
ชดัเจน 

1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 

      6)  การจดัวางองค์ประกอบ 1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 

      7) การใช้ภาพประกอบเนือ้หา /ใบความรู้  1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 

      8)  การออกแบบมีความน่าสนใจ 1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 

1.2 ด้านเนือ้หา        

      1) ความสอดคล้องของเนือ้หากบั
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 

      2) การเรียงล าดบัเนือ้หา ความถกูต้องและ
ความชดัเจนของเนือ้หา 

1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 

      3) ความเหมาะสมกบัวยัและระดบัความรู้
ของผู้ เรียน )ป. 5) 

1 1 1 1 1 น าไปใช้ได้ 
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ตารางแสดงคา่ดชันีความสอดคล้องด้านความเหมาะสมของคูมื่อและชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้  
     เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา  
 

ที่ รายการประเมิน IOC สรุป 

1 คู่มือและชุดฝึกอบรมหน่วยสิ่งแวดล้อม     
     1.1  จดุประสงค์ของชดุฝึกอบรมหน่วยสิง่แวดล้อม 0.67 น าไปใช้ได้ 
     1.2  ค าอธิบายการใช้ชดุฝึกอบรมหน่วยสิง่แวดล้อม 0.67 น าไปใช้ได้ 
     1.3 ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี 1 . สิง่แวดล้อม     
         1.3.1 จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 1. สิง่แวดล้อม 1.00 น าไปใช้ได้ 
         1.3.2  ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 1. สิง่แวดล้อม 1.00 น าไปใช้ได้ 
         1.3.3  แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 1. สิง่แวดล้อม 1.00 น าไปใช้ได้ 
         1.3.4  ใบความรู้เร่ืองท่ี 1. สิง่แวดล้อม 1.00 น าไปใช้ได้ 
         1.3.5  กิจกรรมท่ี1 สิง่แวดล้อมคืออะไร     

  
             1.3.5.1 วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

               1.3.5.2  มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
      1.4  ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี 2. สิง่แวดล้อมใกล้ตวั   

          1.4.1   จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 2. สิง่แวดล้อมใกล้ตวั 1.00 น าไปใช้ได้ 
          1.4.2   ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 2. สิง่แวดล้อมใกล้ตวั 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
        1.4.3    แนวคดิส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 2. สิง่แวดล้อม
ใกล้ตวั 

1.00 น าไปใช้ได้ 

          1.4.4   ใบความรู้เร่ืองท่ี 2. สิง่แวดล้อมในโรงเรียน 1.00 น าไปใช้ได้ 
          1.4.5   กิจกรรมท่ี 2 สิง่แวดล้อมใกล้ตวักวา่ท่ีคิด     

  
              1.4.5.1  วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

0.67 น าไปใช้ได้ 

               1.4.5.2  มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
       1.5 ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี 3. การเปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อม     
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ที่ รายการประเมิน IOC สรุป 

  
        1.5.1  จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 3. การเปลี่ยนแปลงของ
สิง่แวดล้อม 

1.00 น าไปใช้ได้ 

          1.5.2  ค าชีแ้จงเร่ืองการท่ี 3. เปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อม 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
        1.5.3  แนวคดิส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 3 . การ
เปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อม 

0.67 น าไปใช้ได้ 

  
        1.5.4  ใบความรู้เร่ืองท่ี 3. สาเหตกุารเปลี่ยนแปลงของ
สิง่แวดล้อม 

1.00 น าไปใช้ได้ 

          1.5.5   กิจกรรมท่ี 3  เธอเปลี่ยนไปเพราะอะไร     

  
               1.5.5.1   วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรม
ตามแนวทฤษฎี Constructivist 

0.67 น าไปใช้ได้ 

  
              1.5.5.2   มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การ
เรียนรู้ 

0.67 น าไปใช้ได้ 

       1.6 ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี 4. การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม   

          1.6.1  จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 4. การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 1.00 น าไปใช้ได้ 
          1.6.2  ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 4. การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 0.67 น าไปใช้ได้ 

  
        1.6.3  แนวคดิส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 4. การอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อม 

0.67 น าไปใช้ได้ 

  
        1.6.4  ใบความรู้เร่ืองการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม 

0.67 น าไปใช้ได้ 

          1.6.5   กิจกรรมท่ี 4 อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม     

  
              1.6.5.1  วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

0.67 น าไปใช้ได้ 

                1.6.5.2  มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 0.67 น าไปใช้ได้ 
      1.7  การวดัและประเมินผล     

  
        1.7.1   แบบฝึกหดัท้ายหน่วยมีความสอดคล้องกบั
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

1.00 น าไปใช้ได้ 
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ที่ รายการประเมิน IOC สรุป 

          1.7.2   เฉลยแบบฝึกหดัท้ายหน่วย 1.00 น าไปใช้ได้ 
           1.7.3   ค าแนะน าการใช้ชดุฝึกอบรมให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ     
                  1.7.3.1   ขัน้ตอนการด าเนินการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
                 1.7.3.2   การเรียนการสอนเป็นขัน้ตอนและเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั 

1.00 น าไปใช้ได้ 

           1.7.4    การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม     
                    1.7.4.1  การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
                  1.7.4.2  ขัน้ตอนการวดัและการประเมินผลการใช้
ชดุฝึกอบรม 

1.00 น าไปใช้ได้ 

2 คู่มือและชุดฝึกอบรมหน่วยขยะ     
    2.1  จดุประสงค์ของชดุฝึกอบรมหน่วยขยะ 1.00 น าไปใช้ได้ 
    2.2  ค าอธิบายการใช้ชดุฝึกอบรมหน่วยขยะ 1.00 น าไปใช้ได้ 
    2.3  ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี 1. ขยะและประเภทของขยะ     
        2.3.1  จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 1. ขยะและประเภทของขยะ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        2.3.2   ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 1. ขยะและประเภทของขยะ 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
      2.3.3  แนวคดิส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 1. ขยะและประเภท
ของขยะ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

        2.3.4  ใบความรู้เร่ืองท่ี 1. ขยะและประเภทของขยะ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        2.3.5   กิจกรรมท่ี 1  แยกขยะกนัเถอะ     

  
              2.3.5.1   วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

  
              2.3.5.2   มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การ
เรียนรู้ 

0.67 น าไปใช้ได้ 

    2.4  ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี2 แหลง่และผลกระทบของขยะ     

  
      2.4.1   จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 2. แหลง่และผลกระทบของ
ขยะ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

ตาราง  )ตอ่(  
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        2.4.2   ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 2. แหลง่และผลกระทบของขยะ 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
      2.4.3   แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 2. แหลง่และ
ผลกระทบของขยะ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

        2.4.4   ใบความรู้เร่ือง ขยะมาจากไหน 1.00 น าไปใช้ได้ 
        2.4.5    กิจกรรมท่ี 2  ขยะเยอะปัญหาแยะ     

  
             2.4.5.1    วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

              2.4.5.2   มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
    2.5  ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี 3. การบริหารจดัการขยะ     
        2.5.1  จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 3. การบริหารจดัการขยะ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        2.5.2  ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 3. การบริหารจดัการขยะ 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
     2.5.3   แนวคดิส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 3. การบริหาร
จดัการขยะ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

       2.5.4  ใบความรู้เร่ืองท่ี 3. การบริหารจดัการขยะ 1.00 น าไปใช้ได้ 
       2.5.5   กิจกรรมท่ี3 ขยะเราจดัการได้     

  
           2.5.5.1    วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

             2.5.5.2    มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 0.67 น าไปใช้ได้ 
        2.5.6   กิจกรรมท่ี 4  3R  จดัการขยะ     

  
           2.5.6.1   วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

            2.5.6.2    มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
     2.6 การวดัและประเมินผล     

  
      2.6.1   แบบฝึกหดัท้ายหน่วยมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

        2.6.2   เฉลยแบบฝึกหดัท้ายหน่วย 1.00 น าไปใช้ได้ 
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        2.6.3   ค าแนะน าการใช้ชดุฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ     
             2.6.3.1  ขัน้ตอนการด าเนินการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
           2.6.3.2  การเรียนการสอนเป็นขัน้ตอนและเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 

1.00 น าไปใช้ได้ 

        2.6.4   การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม     
               2.6.4.1   การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
             2.6.4.2  ขัน้ตอนการวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึก
อบรม 

1.00 น าไปใช้ได้ 

3 คู่มือและชุดฝึกอบรมหน่วยพลังงาน     
   3.1  จดุประสงค์ของชดุฝึกอบรมหน่วยพลงังาน 1.00 น าไปใช้ได้ 
   3.2  ค าอธิบายการใช้ชดุฝึกอบรมหน่วยพลงังาน 1.00 น าไปใช้ได้ 
   3.3  ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี 1.  พลงังาน     
        3.3.1  จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 1. พลงังาน 1.00 น าไปใช้ได้ 
        3.3.2   ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 1. พลงังาน 1.00 น าไปใช้ได้ 
        3.3.3  แนวคดิส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 1. พลงังาน 0.67 น าไปใช้ได้ 
        3.3.4  ใบความรู้เร่ืองท่ี 1. พลงังาน 1.00 น าไปใช้ได้ 
        3.3.5   กิจกรรมท่ี 1 พลงังานคืออะไร     

  
              3.3.5.1   วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

0.67 น าไปใช้ได้ 

  
              3.3.5.2   มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การ
เรียนรู้ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

  3.4  ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี 2.  แหลง่พลงังาน     
        3.4.1   จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 2. แหลง่พลงังาน 1.00 น าไปใช้ได้ 
        3.4.2   ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 2. แหลง่พลงังาน 1.00 น าไปใช้ได้ 
        3.4.3   แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 2. แหลง่พลงังาน 0.67 น าไปใช้ได้ 
        3.4.4   ใบความรู้เร่ือง พลงังานมาจากไหน 0.67 น าไปใช้ได้ 
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        3.4.5    กิจกรรมท่ี 2  พลงังานมาจากไหน     

  
             3.4.5.1    วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

              3.4.5.2   มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
    3.5   ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี 3. การใช้ประโยชน์จากพลงังาน     

  
      3.5.1  จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 3. การใช้ประโยชน์จาก
พลงังาน 

1.00 น าไปใช้ได้ 

        3.5.2  ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 3. การใช้ประโยชน์จากพลงังาน 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
     3.5.3   แนวคดิส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 3. การใช้ประโยชน์
จากพลงังาน 

1.00 น าไปใช้ได้ 

       3.5.4  ใบความรู้เร่ืองท่ี 3. การผลติและการใช้ประโยชน์ 1.00 น าไปใช้ได้ 
       3.5.5  กิจกรรมท่ี3 การใช้ประโยชน์จากพลงังาน     

  
           3.5.5.1    วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

             3.5.5.2    มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
  3.6  ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี 4.  วิธีการประหยดัพลงังาน 0.00 น าไปใช้ได้ 
          3.6.1  จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 4. วิธีการประหยดัพลงังาน 1.00 น าไปใช้ได้ 
          3.6.2  ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 4. วิธีการประหยดัพลงังาน 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
        3.6.3  แนวคดิส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 4. วิธีการประหยดั
พลงังาน 

1.00 น าไปใช้ได้ 

          3.6.4  ใบความรู้เร่ืองวิธีการประหยดัพลงังาน 1.00 น าไปใช้ได้ 
          3.6.5 กิจกรรมท่ี 4. ร่วมอนรัุกษ์พลงังาน     

  
                3.6.5.1  วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรม
ตามแนวทฤษฎี Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

                  3.6.5.2  มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
    3.7  การวดัและประเมินผล     
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      3.7.1   แบบฝึกหดัท้ายหน่วยมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

        3.7.2   เฉลยแบบฝึกหดัท้ายหน่วย 1.00 น าไปใช้ได้ 
        3.7.3   ค าแนะน าการใช้ชดุฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 0.00 น าไปใช้ได้ 
              3.7.3.1   ขัน้ตอนการด าเนินการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
             3.7.3.2  การเรียนการสอนเป็นขัน้ตอนและเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 

1.00 น าไปใช้ได้ 

        3.7.4    การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม     
               3.7.4.1   การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
             3.7.4.2   ขัน้ตอนการวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึก
อบรม 

1.00 น าไปใช้ได้ 

4 คู่มือและชุดฝึกอบรมหน่วยน า้     
   4.1  จดุประสงค์ของชดุฝึกอบรมหน่วยน า้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
   4.2  ค าอธิบายการใช้ชดุฝึกอบรมหน่วยน า้ 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
 4.3  ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี 1. คณุคา่และความส าคญัและประโยชน์
ของทรัพยากรน า้ 

    

  
      4.3.1  จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 1. คณุคา่และความส าคญั
และประโยชน์ของทรัพยากรน า้ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

  
      4.3.2   ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 1. คณุคา่และความส าคญัและประโยชน์
ของทรัพยากรน า้ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

  
      4.3.3  แนวคดิส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 1. คณุคา่และ
ความส าคญัและประโยชน์ของทรัพยากรน า้ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

        4.3.4  ใบความรู้เร่ือง น า้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        4.3.5  กิจกรรมท่ี 1 คณุคา่และความส าคญัของทรัพยากรน า้     

  
              4.3.5.1   วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 
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              4.3.5.2   มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การ
เรียนรู้ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

    4.4  ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี 2. ปัญหาของทรัพยากรน า้     
        4.4.1   จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 2. ปัญหาของทรัพยากรน า้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        4.4.2   ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 2. ปัญหาของทรัพยากรน า้ 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
      4.4.3   แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 2. ปัญหาของ
ทรัพยากรน า้ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

        4.4.4   ใบความรู้เร่ืองท่ี 2. ปัญหาของทรัพยากรน า้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
        4.4.5    กิจกรรมท่ี 2  ปัญหาของทรัพยากรน า้     

  
             4.4.5.1    วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

0.67 น าไปใช้ได้ 

               4.4.5.2   มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 0.67 น าไปใช้ได้ 
    4.5 ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี 3. การตรวจสอบคณุภาพน า้ในชมุชน 0.00 น าไปใช้ได้ 

  
      4.5.1  จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 3. การตรวจสอบคณุภาพน า้
ในชมุชน 

1.00 น าไปใช้ได้ 

        4.5.2  ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 3. การตรวจสอบคณุภาพน า้ในชมุชน 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
     4.5.3  แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 3. การตรวจสอบ
คณุภาพน า้ในชมุชน 

1.00 น าไปใช้ได้ 

       4.5.4  ใบความรู้เร่ืองท่ี 3. การตรวจสอบคณุภาพน า้ในชมุชน 1.00 น าไปใช้ได้ 
       4.5.5  กิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบคณุภาพน า้     

  
           4.5.5.1    วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

             4.5.5.2    มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
   4.6  ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี 4. การอนรัุกษ์และแนวทางแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน า้ 

    

          4.6.1  จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์และแนว 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ที่ รายการประเมิน IOC สรุป 

ทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรน า้ 

  
        4.6.2  ค าชีแ้จงเร่ืองการอนรัุกษ์และแนวทางแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน า้ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

  
        4.6.3  แนวคดิส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองการอนรัุกษ์และ
แนวทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรน า้ 

0.67 น าไปใช้ได้ 

  
        4.6.4  ใบความรู้เร่ืองการอนรัุกษ์น า้และแนวทางแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน า้ 

0.67 น าไปใช้ได้ 

  
               4.6.4.1  วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

                 4.6.4.2  มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
    4.7  การวดัและประเมินผล     

  
      4.7.1   แบบฝึกหดัท้ายหน่วยมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

        4.7.2   เฉลยแบบฝึกหดัท้ายหน่วย 1.00 น าไปใช้ได้ 
        4.7.3  ค าแนะน าการใช้ชดุฝึกอบรมให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ     
              4.7.3.1   ขัน้ตอนการด าเนินการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
             4.7.3.2  การเรียนการสอนเป็นขัน้ตอนและเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 

1.00 น าไปใช้ได้ 

       4.7.4    การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม 0.00 น าไปใช้ได้ 
               4.7.4.1   การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
             4.7.4.2   ขัน้ตอนการวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึก
อบรม 

1.00 น าไปใช้ได้ 

5 คู่มือและชุดฝึกอบรมหน่วยลดโลกร้อน     
   5.1  จดุประสงค์ของชดุฝึกอบรมหนว่ยลดโลกร้อน 1.00 น าไปใช้ได้ 
   5.2  ค าอธิบายการใช้ชดุฝึกอบรมหนว่ยลดโลกร้อน 1.00 น าไปใช้ได้ 
   5.3  ชดุฝึกอบเร่ืองท่ี 1. ภาวะโลกร้อน     
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ที่ รายการประเมิน IOC สรุป 

        5.3.1  จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 1. ภาวะโลกร้อน 1.00 น าไปใช้ได้ 
        5.3.2   ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 1. ภาวะโลกร้อน 1.00 น าไปใช้ได้ 
        5.3.3  แนวคดิส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 1. ภาวะโลกร้อน 1.00 น าไปใช้ได้ 
        5.3.4  ใบความรู้เร่ืองท่ี 1. ภาวะโลกร้อน     
        5.3.5  กิจกรรมท่ี 1 Global Warming     

  
              5.3.5.1   วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

0.67 น าไปใช้ได้ 

  
              5.3.5.2   มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การ
เรียนรู้ 

0.33 น าไปใช้ได้ 

  5.4  ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี 2. Greenhouse  effect     
        5.4.1   จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 2. Greenhouse  effect 1.00 น าไปใช้ได้ 
        5.4.2   ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 2. Greenhouse  effect 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
      5.4.3   แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 2. Greenhouse  
effect 

0.00 น าไปใช้ได้ 

        5.4.4   ใบความรู้เร่ืองท่ี 2. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 0.67 น าไปใช้ได้ 
        5.4.5    กิจกรรมท่ี 2  Greenhouse  effect     

  
             5.4.5.1    วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

1.00 น าไปใช้ได้ 

               5.4.5.2   มีใบกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 0.33 น าไปใช้ได้ 
    5.5 ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี 3. ผลกระทบของภาวะโลกร้อน     

  
      5.5.1  จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 3. ผลกระทบของภาวะโลก
ร้อน 

1.00 น าไปใช้ได้ 

        5.5.2  ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 3. ผลกระทบของภาวะโลกร้อน 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
     5.5.3  แนวคิดส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 3. การผลกระทบของ
ภาวะโลกร้อน 

1.00 น าไปใช้ได้ 

       5.5.4  ใบความรู้เร่ืองท่ี 3. ผลกระทบของภาวะโลกร้อน 1.00 น าไปใช้ได้ 
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       5.5.5  กิจกรรมเร่ืองท่ี 3. โลกร้อนสง่ผลอยา่งไร     

  
           5.5.5.1    วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

0.67 น าไปใช้ได้ 

             5.5.5.2    มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
  5.6  ชดุฝึกอบรมเร่ืองท่ี 4.  ลดภาวะโลกร้อน     
          5.6.1  จดุประสงค์การเรียนรู้เร่ืองท่ี 4. ลดภาวะโลกร้อน 1.00 น าไปใช้ได้ 
          5.6.2  ค าชีแ้จงเร่ืองท่ี 4. การลดภาวะโลกร้อน 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
        5.6.3  แนวคดิส าคญัในการฝึกอบรมเร่ืองท่ี 4. ลดภาวะโลก
ร้อน 

0.67 น าไปใช้ได้ 

          5.6.4  ใบความรู้เร่ืองท่ี 4. การลดภาวะโลกร้อน 1.00 น าไปใช้ได้ 
      5.6.5  กิจกรรมท่ี 3 เร่ืองท่ี 4. ร่วมลดโลกร้อน     

  
           5.6.5.1  วิธีด าเนินการมีความสอดคล้องกบักิจกรรมตาม
แนวทฤษฎี Constructivist 

0.67 น าไปใช้ได้ 

             5.6.5.2  มีกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1.00 น าไปใช้ได้ 
    5.7  การวดัและประเมินผล     

  
      5.7.1  แบบฝึกหดัท้ายหน่วยมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้ 

1.00 น าไปใช้ได้ 

        5.7.2  เฉลยแบบฝึกหดัท้ายหน่วย 1.00 น าไปใช้ได้ 
        5.7.3  ค าแนะน าการใช้ชดุฝึกอบรมให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ     
              5.7.3.1  ขัน้ตอนการด าเนินการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
            5.7.3.2  การเรียนการสอนเป็นขัน้ตอนและเน้นผู้ เรียน 
เป็นส าคญั 

1.00 น าไปใช้ได้ 

        5.7.4   การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม     
               5.7.4.1   การวดัและการประเมินผลการใช้ชดุฝึกอบรม 1.00 น าไปใช้ได้ 

  
             5.7.4.2   ขัน้ตอนการวดัและการประเมินผลการใช้ 
ชดุฝึกอบรม 

1.00 น าไปใช้ได้ 
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ภาคผนวก จ 
 ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมส่ิงแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้าง 
 ความตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อม 
 - การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมในการทดลองแบบ 1:1 
 - การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมในการทดลองแบบ 1:10 
 - การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมในการทดลองแบบ 1:100 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  287 

การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  
 

1. ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีเรียกวา่ แบบ 1:1 หมายถงึ ทดลองใช้นวตักรรมกบันกัเรียน 3 คน  

ท่ีประกอบด้วย เก่ง ปานกลางและออ่น อยา่งละ 1 คน   แล้วค านวณหา E1/ E2 แล้วน ามาปรับปรุง  

              ผลการหาประสทิธิภาพของชดุฝึกอบรมในการทดลองรายบคุคล (One to One Tryout) ดงัตาราง 

ตารางแสดงผลการหาประสทิธิภาพของชดุฝึกอบรมในการทดลองแบบ1:1 

นักเรียน ผลการสอบระหว่างเรียน รวม 
ผลการสอบ
หลังเรียน 

คะแนนเตม็ 30 30 30 30 30 150 30 
คนท่ี 1 30 30 29 28 26 143 30 
คนท่ี 2 26 24 25 25 24 124 24 
คนท่ี 3 19 16 20 19 17 91 21 
รวม 75 70 74 72 67 358 75 
เฉลี่ย 25.00 23.33 24.67 24.00 22.33 119.33 25.00 

เฉลี่ยร้อยละ 83.33 77.78 82.22 80.00 74.44 79.56 83.33 
E1/E2 79.56 83.33 

 

จากตารางผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมในการทดลองแบบ1:1 จากนกัเรียน 
จ านวน 3 คน พบว่า มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 79.56≈80.00 และมีประสิทธิภาพด้าน
ผลผลิต 83.33 เป็นไปตามเกณฑ์ E1/ E2 = 80/80 
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2. ทดลองกบักลุม่ตวัอย่างท่ีเรียกว่าแบบ 1:10 หมายถึง ทดลองใช้นวตักรรมกบันกัเรียน
จ านวน  6 -10 คน ท่ีประกอบด้วย เก่ง ปานกลางและอ่อนคละกันไปในจ านวนเท่า ๆ กัน แล้ว
ค านวณหา E1/ E2  แล้วน ามาปรับปรุง 

 

ตารางแสดงผลการหาประสทิธิภาพของชดุฝึกอบรมในการทดลองแบบ1:10 
 

นักเรียน ผลการสอบระหว่างเรียน รวม 
ผลการสอบ
หลังเรียน 

คะแนนเตม็ 30 30 30 30 30 150 30 
คนท่ี 1 28 30 28 30 28 144 28 
คนท่ี 2 27 29 27 30 27 140 29 
คนท่ี 3 29 28 30 27 29 143 30 
คนท่ี 4 21 22 19 24 20 106 22 
คนท่ี 5 20 21 22 25 22 110 21 
คนท่ี 6 22 20 20 24 20 106 23 
รวม 147 150 146 160 146 749 153 
เฉลี่ย 24.50 25.00 24.33 26.67 24.33 124.83 25.50 

เฉลี่ยร้อยละ 81.67 83.33 81.11 88.89 81.11 83.22 85.00 
E1/E2 83.22 85.00 

 
จากตารางผลการหาประสิทธิภาพของชดุฝึกอบรมในการทดลองแบบ1:10 จากนกัเรียน 

จ านวน 6 คน พบวา่ มีประสทิธิภาพด้านกระบวนการ 82.78 และมีประสิทธิภาพด้านผลผลิต 
85.00 เป็นไปตามเกณฑ์ E1/ E2 = 80/80 
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3. ทดลองแบบ 1:100  ประกอบด้วยนกัเรียน จ านวน 30 คน ทดลองท าการฝึกอบรมและ
ให้ปฏิบตัิกิจกรรม แล้วค านวณหา E1/ E2 แล้วน าผลการวิเคราะห์เทียบกบัเกณฑ์ถ้าต ่ากวา่เกณฑ์
ไม่เกินร้อยละ 2.5 ก็ยอมรับได้ ผลการหาประสิทธิภาพของชดุฝึกอบรมปรากฏผล ดงันี ้
 

ตารางแสดงผลการหาประสทิธิภาพของชดุฝึกอบรมในการทดลองแบบ1:100   
 

นักเรียน ผลการสอบระหว่างเรียน รวม 
ผลการสอบ
หลังเรียน 

คะแนนเตม็ 30 30 30 30 30 150 30 
คนท่ี 1 22 24 21 23 25 115 26 
คนท่ี 2 28 25 30 27 30 140 29 
คนท่ี 3 25 23 26 24 26 124 20 
คนท่ี 4 29 30 30 30 30 149 29 
คนท่ี 5 30 30 30 29 30 149 29 
คนท่ี 6 24 29 28 27 26 134 25 
คนท่ี 7 29 29 30 30 30 148 30 
คนท่ี 8 28 30 28 29 30 145 30 
คนท่ี 9 30 29 29 29 29 146 29 
คนท่ี 10 30 30 26 29 30 145 28 
คนท่ี 11 15 22 18 20 23 98 24 
คนท่ี 12 18 19 20 20 24 101 26 
คนท่ี 13 26 25 23 26 27 127 24 
คนท่ี 14 20 29 30 30 30 139 30 
คนท่ี 15 20 24 22 20 21 107 26 
คนท่ี 16 23 26 28 24 26 127 26 
คนท่ี 17 22 24 25 24 26 121 26 
คนท่ี 18 22 25 28 25 28 128 19 
คนท่ี 19 19 20 19 21 20 99 21 
คนท่ี 20 29 30 30 30 30 149 30 



  290 

นักเรียน ผลการสอบระหว่างเรียน รวม 
ผลการสอบ
หลังเรียน 

คนท่ี 21 30 29 30 30 29 148 30 
คนท่ี 22 21 25 29 23 25 123 23 
คนท่ี 23 30 21 25 27 28 131 27 
คนท่ี 24 19 22 25 27 25 118 23 
คนท่ี 25 30 27 28 29 30 144 30 
คนท่ี 26 29 26 28 25 29 137 30 
คนท่ี 27 20 19 25 25 25 114 21 
คนท่ี 28 24 25 26 24 25 124 26 
คนท่ี 29 27 26 25 27 26 131 30 
คนท่ี 30 28 27 24 27 25 131 29 
รวม 747 770 786 781 808 3892 796 
เฉลี่ย 24.90 25.67 26.20 26.03 26.93 129.73 26.53 

เฉลี่ยร้อยละ 83.00 85.56 87.33 86.78 89.78 86.49 88.44 
E1/E2 86.49 88.44 

 
จากตาราง 3 ผลการหาประสิทธิภาพขอ งชุดฝึกอบรมในการทดลองแบบ1:100  จาก

นกัเรียน จ านวน 30 คน พบว่า มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 86.49 และมีประสิทธิภาพด้าน
ผลผลิต เป็นไปตาม 88.44เกณฑ์ E1/ E2  80/80 =และเม่ือน าผลการวิเคราะห์เทียบกบัเกณฑ์ความ
ตา่งระหวา่ง E1และ E2 ไม่เกินร้อยละ 2.5 ก็ยอมรับได้ 
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ภาคผนวก ฉ 

1.ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับความตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อมจากโปรแกรม
ค านวณทางสถิติในการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมส่ิงแวดล้อมน่ารู้เพื่ อเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อมส าหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร )ายประถมฝ่ (ตามนิยามการตระหนักรู้  

2.ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจด้านส่ิงแวดล้อมจากโปรแกรมค านวณทางสถิติใน
การทดลองใช้ชุดฝึกอบรมส่ิงแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อม
ส าห รับ นั ก เ รี ย น ชั ้น ป ระถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  5 โร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ม ห าวิ ท ย า ลั ย ศ รี 
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )ฝ่ายประถม (  

3.ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับความตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อมจากโปรแกรม
ค านวณทางสถิติในการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเร่ืองส่ิงแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อมส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนสาธิต มศว  
ประสานมิตร )ฝ่ายประถม (ายข้อประเมินตามร  

4.ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจด้านส่ิงแวดล้อมจากโปรแกรมค านวณทางสถิติใน
การขยายผลการใช้การพัฒนาชุดฝึกอบรมส่ิงแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้
ต่อส่ิงแวดล้อมส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 5 ในสถานศึกษาอื่นๆ  

5.ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับความตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อมจากโปรแกรม
ค านวณทางสถิติในการขยายผลการใช้การพัฒนาชุดฝึกอบรมส่ิงแวดล้อมน่ารู้เพื่ อ
เสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อมส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา ในสถานศึกษา
อื่นๆ 
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1.ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมจากโปรแกรม
ค านวณทางสถิติในการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตามนิยามความตระหนกัรู้ 

Frequencies 
Notes 

Output Created 13-JUN-2019 11:35:02 
Comments  
Input Data D:\งานอาจารย์ลนิดา\งานวจิยั\การ

พฒันาชดุฝึกอบรม แปลง 
recode.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 

30 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases 
with valid data. 

Syntax FREQUENCIES VARIABLES=รู้ถึง
ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนว
ทางแก้ไข สร้างเจตคติ เกิดทศันคติ 
ปฏิบตัิจนเกิดเป็นนิสยั 
  /STATISTICS=STDDEV MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 



  293 

 
Statistics 

 รู้ถึงปัญหา 
สาเหตุของ
ปัญหา แนวทางแก้ไข สร้างเจตคต ิ เกิดทศันคต ิ

N Valid 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4.6733 4.6167 4.6500 4.6133 4.5667 
Std. Deviation .37686 .38782 .39978 .56062 .45813 

 
Statistics 

 ปฏิบตัิจนเกิดเป็นนิสยั 

N Valid 30 

Missing 0 
Mean 4.6622 
Std. Deviation .39263 

 
Frequency Table 

รู้ถงึปัญหา 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3.80 2 6.7 6.7 6.7 

4.00 1 3.3 3.3 10.0 

4.20 2 6.7 6.7 16.7 

4.40 3 10.0 10.0 26.7 

4.60 6 20.0 20.0 46.7 

4.80 3 10.0 10.0 56.7 

5.00 13 43.3 43.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  



  294 

สาเหตขุองปัญหา 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3.80 1 3.3 3.3 3.3 

3.90 1 3.3 3.3 6.7 

4.00 2 6.7 6.7 13.3 

4.10 3 10.0 10.0 23.3 

4.40 1 3.3 3.3 26.7 

4.50 1 3.3 3.3 30.0 

4.60 4 13.3 13.3 43.3 

4.70 3 10.0 10.0 53.3 

4.80 4 13.3 13.3 66.7 

4.90 1 3.3 3.3 70.0 

5.00 9 30.0 30.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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แนวทางแก้ไข 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3.40 1 3.3 3.3 3.3 

4.00 2 6.7 6.7 10.0 

4.10 2 6.7 6.7 16.7 

4.30 1 3.3 3.3 20.0 

4.50 3 10.0 10.0 30.0 

4.60 3 10.0 10.0 40.0 

4.70 3 10.0 10.0 50.0 

4.80 3 10.0 10.0 60.0 

4.90 2 6.7 6.7 66.7 

5.00 10 33.3 33.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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สร้างเจตคต ิ

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2.60 1 3.3 3.3 3.3 

3.80 3 10.0 10.0 13.3 

4.00 1 3.3 3.3 16.7 

4.20 1 3.3 3.3 20.0 

4.40 4 13.3 13.3 33.3 

4.60 2 6.7 6.7 40.0 

4.80 3 10.0 10.0 50.0 

5.00 15 50.0 50.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
 

เกิดทศันคต ิ

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3.40 1 3.3 3.3 3.3 

3.80 1 3.3 3.3 6.7 

4.00 3 10.0 10.0 16.7 

4.20 5 16.7 16.7 33.3 

4.40 3 10.0 10.0 43.3 

4.60 2 6.7 6.7 50.0 

4.80 3 10.0 10.0 60.0 

5.00 12 40.0 40.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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ปฏิบัตจินเกดิเป็นนิสัย 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3.53 1 3.3 3.3 3.3 

3.60 1 3.3 3.3 6.7 

4.00 1 3.3 3.3 10.0 

4.27 1 3.3 3.3 13.3 

4.40 2 6.7 6.7 20.0 

4.47 1 3.3 3.3 23.3 

4.53 2 6.7 6.7 30.0 

4.60 1 3.3 3.3 33.3 

4.67 2 6.7 6.7 40.0 

4.73 5 16.7 16.7 56.7 

4.80 1 3.3 3.3 60.0 

4.87 1 3.3 3.3 63.3 

4.93 2 6.7 6.7 70.0 

5.00 9 30.0 30.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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2. ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมจากโปรแกรมค านวณทางสถิติใน
การทดลองใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายประถม) 
 
T-Test 

Notes 

Output Created 13-JUN-2019 23:32:02 
Comments  
Input Data D:\งานอาจารย์ลนิดา\งานวจิยั\การ

ทดสอบผลสมัฤทธ์ิ.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 

150 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are 
based on the cases with no 
missing or out-of-range data for 
any variable in the analysis. 

Syntax T-TEST PAIRS=Pre WITH Post 
(PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9900) 
  /MISSING=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.02 
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Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 pre 19.5000 30 4.48561 .81896 

post 26.7000 30 2.30666 .42114 

 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 pre & post 30 .438 .015 

 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

99% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pre - post -7.20000 4.04628 .73875 -9.23627 -5.16373 

 
Paired Samples Test 

 t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 pre - post -9.746 29 .000 
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T-TEST PAIRS=Pre WITH Post (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9900) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
T-Test 2.  
 

Notes 

Output Created 13-JUN-2019 23:33:40 
Comments  
Input Data D:\งานอาจารย์ลนิดา\งานวจิยั\การ

ทดสอบผลสมัฤทธ์ิ.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 

150 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are 
based on the cases with no 
missing or out-of-range data for 
any variable in the analysis. 

Syntax T-TEST PAIRS=Pre WITH Post 
(PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9900) 
  /MISSING=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 
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Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 pre 19.5000 30 4.48561 .81896 

post 26.7000 30 2.30666 .42114 

 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 pre & post 30 .438 .015 

 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

99% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pre - post -7.20000 4.04628 .73875 -9.23627 -5.16373 

 
 

Paired Samples Test 

 t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 pre - post -9.746 29 .000 
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3. 3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมจากโปรแกรม
ค านวณทางสถิติในการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตามรายข้อประเมิน 

Statistics 

 
รู้ถึงปัญหา
สิง่แวดล้อม 

สาเหตขุอง
ปัญหา

สิง่แวดล้อม1 

สาเหตขุอง
ปัญหา

สิง่แวดล้อม2 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา

สิง่แวดล้อม1 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา

สิง่แวดล้อม2 

N Valid 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4.8000 4.6333 4.8000 4.7667 4.7667 
Std. Deviation .40684 .55605 .40684 .56832 .50401 

 
Statistics 

 
สร้างเจตคตสิิง่

แวดล้ม 
เกิดทศันคติ
สิง่แวดล้อม 

ปฏิบตัิจนเป็น
นิสยั

สิง่แวดล้อม1 

ปฏิบตัิจนเป็น
นิสยั

สิง่แวดล้อม2 

ปฏิบตัิจนเป็น
นิสยั

สิง่แวดล้อม3 

N Valid 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4.6333 4.8333 4.7333 4.5667 4.6333 
Std. Deviation .80872 .37905 .44978 .85836 .80872 

 
Statistics 

 รู้ถึงปัญหาน า้ 
สาเหตขุอง
ปัญหาน า้1 

สาเหตขุอง
ปัญหาน า้2 

แนวทาง
แก้ปัญหาน า้1 

แนวทาง
แก้ปัญหาน า้2 

N Valid 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4.6333 4.7667 4.7333 4.5333 4.5333 
Std. Deviation .55605 .50401 .52083 .89955 .68145 
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Statistics 

 สร้างเจตคตนิ า้ เกิดทศันคตนิ า้ 
ปฏิบตัิจนเป็น
นิสยัน า้1 

ปฏิบตัิจนเป็น
นิสยัน า้2 

ปฏิบตัิจนเป็น
นิส้ยน า้3 

N Valid 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4.4333 4.5667 4.6000 4.6667 4.6000 
Std. Deviation 1.19434 .72793 .72397 .66089 .89443 

 
Statistics 

 รู้ถึงปัญหาขยะ 
สาเหตขุอง
ปัญหาขยะ1 

สาเหตขุอง
ปัญหาขยะ2 

แนวทางแก้ไข
ขยะ1 

แนวทางแก้ไข
ขยะ2 

N Valid 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4.7667 4.6333 3.8667 4.7667 4.7333 
Std. Deviation .50401 .49013 1.69651 .62606 .78492 

 
Statistics 

 
สร้างเจตคติ

ขยะ 
เกิดทศันคติ
ขยะ1 

ปฏิบตัิจนเป็น
นิสยัขยะ1 

ปฏิบตัิจนเป็น
นิสยัขยะ2 

ปฏิบตัิจนเป็น
นิสยัขยะ3 

N Valid 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4.6000 4.1000 4.9333 4.7333 4.7000 
Std. Deviation .89443 1.53914 .25371 .58329 .53498 
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Statistics 

 
รู้ถึงปัญหา
พลงังาน 

สาเหตขุอง
ปัญหาพลงังาน

1 

สาเหตขุอง
ปัญหาพลงังาน

2 
แนวทางแก้ไข
พลงังาน1 

แนวทางแก้ไข
พลงังาน2 

N Valid 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4.6667 4.3333 4.7667 4.4667 4.5333 
Std. Deviation .60648 1.39786 .81720 1.25212 .81931 

 
Statistics 

 
สร้างเจตคติ
พลงังาน 

เกิดทศันคติ
พลงังาน 

ปฏิบตัิจนเป็น
นิสยัพลงังาน1 

ปฏิบตัิจนเป็น
นิสยัพลงังาน2 

ปฏิบตัิจนเป็น
นิสยัพลงังาน3 

N Valid 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4.6333 4.5333 4.6000 4.6333 4.4000 
Std. Deviation .66868 1.04166 .93218 1.06620 1.06997 

 
Statistics 

 
รู้ถึงปัญหาลด
โลกร้อน 

สาเหตขุอง
ปัญหาลดโลก

ร้อน1 

สาเหตขุอง
ปัญหาลดโลก

ร้อน2 
แนวทางแก้ไข
ลดโลกร้อน1 

แนวทางแก้ไข
ลดโลกร้อน2 

N Valid 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4.5000 4.8333 4.8000 4.7667 4.6333 
Std. Deviation 1.04221 .37905 .48423 .50401 .85029 

 
 
 
 



  305 

Statistics 

 
สร้างเจตคตลิด

โลกร้อน 
เกิดทศันคติลด

โลกร้อน 

ปฏิบตัิจนเป็น
นิสยัลดโลก
ร้อน1 

ปฏิบตัิจนเป็น
นิสยัลดโลก
ร้อน2 

ปฏิบตัิจนเป็น
นิสยัลดโลก
ร้อน3 

N Valid 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4.7667 4.8000 4.8667 4.4667 4.8000 
Std. Deviation .62606 .48423 .34575 1.19578 .48423 

 
Frequency Table 
 

รู้ถงึปัญหาส่ิงแวดล้อม 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เห็นด้วย 6 20.0 20.0 20.0 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

24 80.0 80.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
 

สาเหตขุองปัญหาสิ่งแวดล้อม1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 1 3.3 3.3 3.3 

เห็นด้วย 9 30.0 30.0 33.3 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

20 66.7 66.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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สาเหตขุองปัญหาสิ่งแวดล้อม2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เห็นด้วย 6 20.0 20.0 20.0 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

24 80.0 80.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
แนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 2 6.7 6.7 6.7 

เห็นด้วย 3 10.0 10.0 16.7 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

25 83.3 83.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
แนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 1 3.3 3.3 3.3 

เห็นด้วย 5 16.7 16.7 20.0 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

24 80.0 80.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
 
 



  307 

สร้างเจตคตสิิ่งแวดล้ม 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 1 3.3 3.3 3.3 

ไม่แน่ใจ 3 10.0 10.0 13.3 

เห็นด้วย 2 6.7 6.7 20.0 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

24 80.0 80.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
เกิดทศันคตสิิ่งแวดล้อม 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เห็นด้วย 5 16.7 16.7 16.7 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

25 83.3 83.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
ปฏิบัตจินเป็นนิสัยสิ่งแวดล้อม1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เห็นด้วย 8 26.7 26.7 26.7 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

22 73.3 73.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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ปฏิบัตจินเป็นนิสัยสิ่งแวดล้อม2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

1 3.3 3.3 3.3 

ไม่แน่ใจ 1 3.3 3.3 6.7 

เห็นด้วย 7 23.3 23.3 30.0 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 21 70.0 70.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
ปฏิบัตจินเป็นนิสัยสิ่งแวดล้อม3 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 1 3.3 3.3 3.3 

ไม่แน่ใจ 3 10.0 10.0 13.3 

เห็นด้วย 2 6.7 6.7 20.0 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

24 80.0 80.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
รู้ถงึปัญหาน า้ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 1 3.3 3.3 3.3 

เห็นด้วย 9 30.0 30.0 33.3 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

20 66.7 66.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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สาเหตขุองปัญหาน า้1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 1 3.3 3.3 3.3 

เห็นด้วย 5 16.7 16.7 20.0 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

24 80.0 80.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
สาเหตขุองปัญหาน า้2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 1 3.3 3.3 3.3 

เห็นด้วย 6 20.0 20.0 23.3 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

23 76.7 76.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
แนวทางแก้ปัญหาน า้1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 2 6.7 6.7 6.7 

ไม่แน่ใจ 2 6.7 6.7 13.3 

เห็นด้วย 4 13.3 13.3 26.7 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

22 73.3 73.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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แนวทางแก้ปัญหาน า้2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 3 10.0 10.0 10.0 

เห็นด้วย 8 26.7 26.7 36.7 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

19 63.3 63.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
สร้างเจตคตนิ า้ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

2 6.7 6.7 6.7 

ไม่เห็นด้วย 1 3.3 3.3 10.0 

ไม่แน่ใจ 2 6.7 6.7 16.7 

เห็นด้วย 2 6.7 6.7 23.3 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 23 76.7 76.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  311 

เกิดทศันคตนิ า้ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 4 13.3 13.3 13.3 

เห็นด้วย 5 16.7 16.7 30.0 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

21 70.0 70.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
 

ปฏิบัตจินเป็นนิสัยน า้1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 4 13.3 13.3 13.3 

เห็นด้วย 4 13.3 13.3 26.7 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

22 73.3 73.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
 

ปฏิบัตจินเป็นนิสัยน า้2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 3 10.0 10.0 10.0 

เห็นด้วย 4 13.3 13.3 23.3 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

23 76.7 76.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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ปฏิบัตจินเป็นนิสัยน า้3 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

1 3.3 3.3 3.3 

ไม่แน่ใจ 2 6.7 6.7 10.0 

เห็นด้วย 4 13.3 13.3 23.3 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 23 76.7 76.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
รู้ถงึปัญหาขยะ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 1 3.3 3.3 3.3 

เห็นด้วย 5 16.7 16.7 20.0 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

24 80.0 80.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
สาเหตขุองปัญหาขยะ1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เห็นด้วย 11 36.7 36.7 36.7 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

19 63.3 63.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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สาเหตขุองปัญหาขยะ2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

6 20.0 20.0 20.0 

ไม่เห็นด้วย 2 6.7 6.7 26.7 

ไม่แน่ใจ 2 6.7 6.7 33.3 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 20 66.7 66.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
แนวทางแก้ไขขยะ1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 1 3.3 3.3 3.3 

เห็นด้วย 4 13.3 13.3 16.7 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

25 83.3 83.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
แนวทางแก้ไขขยะ2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

1 3.3 3.3 3.3 

เห็นด้วย 4 13.3 13.3 16.7 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 25 83.3 83.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

สร้างเจตคตขิยะ 
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 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

1 3.3 3.3 3.3 

ไม่แน่ใจ 2 6.7 6.7 10.0 

เห็นด้วย 4 13.3 13.3 23.3 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 23 76.7 76.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
เกิดทศันคตขิยะ1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

5 16.7 16.7 16.7 

ไม่เห็นด้วย 1 3.3 3.3 20.0 

เห็นด้วย 4 13.3 13.3 33.3 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 20 66.7 66.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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ปฏิบัตจินเป็นนิสัยขยะ1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เห็นด้วย 2 6.7 6.7 6.7 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

28 93.3 93.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
 

ปฏิบัตจินเป็นนิสัยขยะ2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 2 6.7 6.7 6.7 

เห็นด้วย 4 13.3 13.3 20.0 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

24 80.0 80.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
 

ปฏิบัตจินเป็นนิสัยขยะ3 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 1 3.3 3.3 3.3 

เห็นด้วย 7 23.3 23.3 26.7 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

22 73.3 73.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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รู้ถงึปัญหาพลังงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 2 6.7 6.7 6.7 

เห็นด้วย 6 20.0 20.0 26.7 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

22 73.3 73.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
 

สาเหตขุองปัญหาพลังงาน1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

3 10.0 10.0 10.0 

ไม่เห็นด้วย 2 6.7 6.7 16.7 

ไม่แน่ใจ 1 3.3 3.3 20.0 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 24 80.0 80.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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สาเหตขุองปัญหาพลังงาน2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

1 3.3 3.3 3.3 

ไม่แน่ใจ 1 3.3 3.3 6.7 

เห็นด้วย 1 3.3 3.3 10.0 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 27 90.0 90.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
 

แนวทางแก้ไขพลังงาน1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

2 6.7 6.7 6.7 

ไม่เห็นด้วย 2 6.7 6.7 13.3 

ไม่แน่ใจ 1 3.3 3.3 16.7 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 25 83.3 83.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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แนวทางแก้ไขพลังงาน2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 1 3.3 3.3 3.3 

ไม่แน่ใจ 3 10.0 10.0 13.3 

เห็นด้วย 5 16.7 16.7 30.0 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

21 70.0 70.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
 

สร้างเจตคตพิลังงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 3 10.0 10.0 10.0 

เห็นด้วย 5 16.7 16.7 26.7 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

22 73.3 73.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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เกิดทศันคตพิลังงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

1 3.3 3.3 3.3 

ไม่เห็นด้วย 2 6.7 6.7 10.0 

เห็นด้วย 4 13.3 13.3 23.3 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 23 76.7 76.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
ปฏิบัตจินเป็นนิสัยพลังงาน1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 3 10.0 10.0 10.0 

เห็นด้วย 3 10.0 10.0 20.0 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

24 80.0 80.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
ปฏิบัตจินเป็นนิสัยพลังงาน2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

2 6.7 6.7 6.7 

ไม่แน่ใจ 1 3.3 3.3 10.0 

เห็นด้วย 1 3.3 3.3 13.3 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 26 86.7 86.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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ปฏิบัตจินเป็นนิสัยพลังงาน3 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

1 3.3 3.3 3.3 

ไม่เห็นด้วย 1 3.3 3.3 6.7 

ไม่แน่ใจ 4 13.3 13.3 20.0 

เห็นด้วย 3 10.0 10.0 30.0 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 21 70.0 70.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
 

รู้ถงึปัญหาลดโลกร้อน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

1 3.3 3.3 3.3 

ไม่เห็นด้วย 1 3.3 3.3 6.7 

ไม่แน่ใจ 3 10.0 10.0 16.7 

เห็นด้วย 2 6.7 6.7 23.3 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 23 76.7 76.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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สาเหตขุองปัญหาลดโลกร้อน1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เห็นด้วย 5 16.7 16.7 16.7 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

25 83.3 83.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
สาเหตขุองปัญหาลดโลกร้อน2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 1 3.3 3.3 3.3 

เห็นด้วย 4 13.3 13.3 16.7 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

25 83.3 83.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
แนวทางแก้ไขลดโลกร้อน1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 1 3.3 3.3 3.3 

เห็นด้วย 5 16.7 16.7 20.0 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

24 80.0 80.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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แนวทางแก้ไขลดโลกร้อน2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 2 6.7 6.7 6.7 

ไม่แน่ใจ 1 3.3 3.3 10.0 

เห็นด้วย 3 10.0 10.0 20.0 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

24 80.0 80.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
สร้างเจตคตลิดโลกร้อน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 1 3.3 3.3 3.3 

เห็นด้วย 4 13.3 13.3 16.7 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

25 83.3 83.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
เกิดทศันคตลิดโลกร้อน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 1 3.3 3.3 3.3 

เห็นด้วย 4 13.3 13.3 16.7 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

25 83.3 83.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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ปฏิบัตจินเป็นนิสัยลดโลกร้อน1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เห็นด้วย 4 13.3 13.3 13.3 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

26 86.7 86.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
ปฏิบัตจินเป็นนิสัยลดโลกร้อน2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

2 6.7 6.7 6.7 

ไม่เห็นด้วย 1 3.3 3.3 10.0 

ไม่แน่ใจ 2 6.7 6.7 16.7 

เห็นด้วย 1 3.3 3.3 20.0 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 24 80.0 80.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
ปฏิบัตจินเป็นนิสัยลดโลกร้อน3 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 1 3.3 3.3 3.3 

เห็นด้วย 4 13.3 13.3 16.7 

เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

25 83.3 83.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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4. ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมจากโปรแกรมค านวณทางสถิติใน
การขยายผลการใช้การพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 5 ในสถานศกึษาอื่นๆ 

Notes 

Output Created 13-JUN-2019 23:38:07 
Comments  
Input Data D:\งานอาจารย์ลนิดา\งานวจิยั\การ

ทดสอบผลสมัฤทธ์ิ.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 

150 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are 
based on the cases with no 
missing or out-of-range data for 
any variable in the analysis. 

Syntax T-TEST PAIRS=preรวม WITH 
postรวม )PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9900) 
  /MISSING=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.02 
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Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 preรวม 16.9733 150 4.17719 .34107 

postรวม 26.4200 150 2.88544 .23560 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 preรวม & post
รวม 

150 .748 .000 

 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

99% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower 

Pair 1 preรวม - post
รวม 

-9.44667 2.78186 .22714 -10.03932 
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Paired Samples Test 

 

Paired 
Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

99% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Upper 

Pair 1 preรวม - postรวม -8.85401 -41.590 149 .000 
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5. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมจากโปรแกรม
ค านวณทางสถิติในการขยายผลการใช้การพฒันาชดุฝึกอบรมสิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 5 ในสถานศกึษาอื่นๆ 
Frequencies 

Notes 

Output Created 13-JUN-2019 08:47:12 
Comments  
Input Data D:\งานอาจารย์ลนิดา\งานวจิยั\การ

พฒันาชดุฝึกอบรม แปลง recode 
การตดิตามผล.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 

150 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases 
with valid data. 

Syntax FREQUENCIES VARIABLES=รู้ถึง
ปัญหา สาเหตขุองปัญหา แนว
ทางแก้ไข สร้างเจตคติ เกิดทศันคติ 
ปฏิบตัิจนเกิดเป็นนิสยั 
  /STATISTICS=STDDEV MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 
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Statistics 

 รู้ถึงปัญหา 
สาเหตขุอง
ปัญหา แนวทางแก้ไข สร้างเจตคติ เกิดทศันคติ 

N Valid 150 150 150 150 150 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4.3000 4.4327 4.3587 4.3453 4.4800 
Std. Deviation .49249 .41458 .38025 .47819 .44991 

Statistics 

 ปฏิบตัิจนเกิดเป็นนิสยั 

N Valid 150 

Missing 0 
Mean 4.4649 
Std. Deviation .34739 

Frequency Table 
รู้ถงึปัญหา 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2.80 1 .7 .7 .7 

3.20 3 2.0 2.0 2.7 

3.40 3 2.0 2.0 4.7 

3.60 10 6.7 6.7 11.3 

3.80 16 10.7 10.7 22.0 

4.00 26 17.3 17.3 39.3 

4.20 14 9.3 9.3 48.7 

4.40 14 9.3 9.3 58.0 

4.60 25 16.7 16.7 74.7 

4.80 19 12.7 12.7 87.3 

5.00 19 12.7 12.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
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สาเหตขุองปัญหา 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3.10 1 .7 .7 .7 

3.20 1 .7 .7 1.3 

3.30 1 .7 .7 2.0 

3.40 1 .7 .7 2.7 

3.50 2 1.3 1.3 4.0 

3.60 2 1.3 1.3 5.3 

3.70 2 1.3 1.3 6.7 

3.80 2 1.3 1.3 8.0 

3.90 4 2.7 2.7 10.7 

4.00 13 8.7 8.7 19.3 

4.10 13 8.7 8.7 28.0 

4.20 3 2.0 2.0 30.0 

4.30 9 6.0 6.0 36.0 

4.40 12 8.0 8.0 44.0 

4.50 13 8.7 8.7 52.7 

4.60 14 9.3 9.3 62.0 

4.70 17 11.3 11.3 73.3 

4.80 18 12.0 12.0 85.3 

4.90 15 10.0 10.0 95.3 

5.00 7 4.7 4.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
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แนวทางแก้ไข 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3.20 1 .7 .7 .7 

3.40 1 .7 .7 1.3 

3.50 1 .7 .7 2.0 

3.60 2 1.3 1.3 3.3 

3.70 3 2.0 2.0 5.3 

3.80 6 4.0 4.0 9.3 

3.90 12 8.0 8.0 17.3 

4.00 7 4.7 4.7 22.0 

4.10 12 8.0 8.0 30.0 

4.20 10 6.7 6.7 36.7 

4.30 14 9.3 9.3 46.0 

4.40 15 10.0 10.0 56.0 

4.50 16 10.7 10.7 66.7 

4.60 13 8.7 8.7 75.3 

4.70 13 8.7 8.7 84.0 

4.80 8 5.3 5.3 89.3 

4.90 9 6.0 6.0 95.3 

5.00 7 4.7 4.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
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สร้างเจตคต ิ

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2.60 1 .7 .7 .7 

2.80 1 .7 .7 1.3 

3.00 1 .7 .7 2.0 

3.40 4 2.7 2.7 4.7 

3.60 7 4.7 4.7 9.3 

3.80 11 7.3 7.3 16.7 

4.00 20 13.3 13.3 30.0 

4.20 15 10.0 10.0 40.0 

4.40 24 16.0 16.0 56.0 

4.60 32 21.3 21.3 77.3 

4.80 15 10.0 10.0 87.3 

5.00 19 12.7 12.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
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                                       เกิดทศันคต ิ

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3.00 1 .7 .7 .7 

3.20 1 .7 .7 1.3 

3.40 2 1.3 1.3 2.7 

3.60 6 4.0 4.0 6.7 

3.80 12 8.0 8.0 14.7 

4.00 5 3.3 3.3 18.0 

4.20 16 10.7 10.7 28.7 

4.40 24 16.0 16.0 44.7 

4.60 28 18.7 18.7 63.3 

4.80 24 16.0 16.0 79.3 

5.00 31 20.7 20.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
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ปฏิบัตจินเกดิเป็นนิสัย 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3.20 1 .7 .7 .7 

3.47 1 .7 .7 1.3 

3.60 1 .7 .7 2.0 

3.67 1 .7 .7 2.7 

3.73 1 .7 .7 3.3 

3.87 2 1.3 1.3 4.7 

3.93 6 4.0 4.0 8.7 

4.00 4 2.7 2.7 11.3 

4.07 5 3.3 3.3 14.7 

4.13 7 4.7 4.7 19.3 

4.20 10 6.7 6.7 26.0 

4.27 6 4.0 4.0 30.0 

4.33 11 7.3 7.3 37.3 

4.40 10 6.7 6.7 44.0 

4.47 10 6.7 6.7 50.7 

4.53 6 4.0 4.0 54.7 

4.60 13 8.7 8.7 63.3 

4.67 10 6.7 6.7 70.0 

4.73 13 8.7 8.7 78.7 

4.80 11 7.3 7.3 86.0 

4.87 8 5.3 5.3 91.3 

4.93 6 4.0 4.0 95.3 

5.00 7 4.7 4.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  



  334 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ช 
ตวัอย่างคู่มือชุดฝึกอบรมส่ิงแวดล้อมน่ารู้  

เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อส่ิงแวดล้อม 
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ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ลนิดา  การภกัด ี
วัน เดอืน ปี เกิด 5 มกราคม 2507 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2525 ประกาศนียบตัรวิชาชีพครูชัน้สงู (ภาษาองักฤษ)  

จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัจทัรเกษม (วิทยาลยัครูจนัทรเกษม)  
พ.ศ.2528 การศกึษาบณัฑิต (การประถมศกึษา)   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2549  การศกึษามหาบณัฑิต (การประถมศกึษา )  
จาก  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร  
พ.ศ.2562 ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (จิตวทิยาประยกุต์)    
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

ที่อยู่ปัจจุบัน 25/157 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจนัทร์   
เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240   
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