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บทที่ 1 
ที่มาและความส าคัญ 

 
ที่มาและความส าคัญ 

 ในปัจจุบันจ านวนประชากรโลกยังคงมีอัตราการเพ่ิมในอัตราเร่งอย่างมากในบาง
ภูมิภาคของโลก แม้ว่าบางส่วนหรือบางประทศที่ประสบความส าเร็จในการควบคุมการเพ่ิมของ
ประชากร การเพิ่มขึ้นของประชากร การขาดความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกที่จะปฏิบัติตนเองอย่าง
ถูกต้อง ท าให้เกิดปัญหาของคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ (นงนภัส คู่
วรัญญูเที่ยงกมล,  2551) ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากในปัจจุบัน และส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาของสังคม ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น 
ระดับประเทศและระดับโลก  ซึ่งการสร้างความตระหนักจิตส านึก องค์ความรู้ ทักษะ และการมีส่วน
ร่วมในการ ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องใช้กระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษา  

สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นการให้การศึกษาแก่ปวงชน ทุกเพศทุกวัย และทุกรูปแบบของ
การศึกษา โดยมีองค์ความรู้อันประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ สิ่ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา ความเชื่อและค่านิยมที่มีความสัมพันธ์
กัน ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคน ให้มีบทบาทในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( วินัย วีระวัฒนานนท์, 2555 : 103) ในขณะที่
ลักษณะทางสังคม ค่านิยมของเยาวชนในปัจจุบัน ไปผูกติดกับสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทัศนคติความ
เชื่อในการบริโภคนิยม ตามสื่อโฆษณา ต่างๆ ท าให้ชีวิตห่างไกลจากธรรมชาติ พฤติกรรมบริโภคนิยม 
ท าให้ขาดจิส านึกท่ีดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ในปัจจุบันการจัดท าหลักสูตรและกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
ทั้งใน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และภูมิภาคอ่ืนๆ มีการเรียนการสอนในโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น ใน
สหรัฐอเมริกา ราษฎรของสหรัฐอเมริกาได้ผ่านปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งชาติ (National 
Environmental Education Act) ใน พ.ศ. 2533 ได้ก าเนิดส านักงานสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
สหรัฐอเมริกาและจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ในระดับชาติ สิ่งแวดล้อมศึกษาถูกจัดเป็นรายวิชาที่เรียน
เพ่ิมเติมหรือ เป็นวิชาเลือกในโรงเรียนส าหรับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา อย่างไรก็ตาม สิ่งแวดล้อม
ศึกษาเป็นทั้งการศึกษาในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ( วินัย วีระวัฒนานนท์, 2555) 

จากการประชุมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาหรือ Earth Summit ที่เมืองริโอ เดอ จาเน
โร ประเทศบราซิล เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในการประชุมดังกล่าว ผู้แทนจากประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศ
ไทยได้ร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการศตวรรษที่ 21 (Agenda 21 ) ซึ่งเปรียบเสมือนแผนแม่บทของโลก 
โดยสาระส าคัญตอนหนึ่งระบุว่า การศึกษาควรมีการบูรณาการทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมกายภาพและ
ชีวภาพ และน าไปสู่การบูรณาการหรือสอดแทรกสิ่งแวดล้อมศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนของ
หลายประเทศ จนกระทั่งในปี 2545 ที่ประชุมสหประชาชาติได้มีมติประกาศให้ปี ค.ศ. 2005-2014
เป็นทศวรรษแห่งการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดการศึกษาที่บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ควรเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากรายงาน “ถอดรหัสสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
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โรงเรียนจากการวิจัย” ซึ่งจัดท าโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. 2549 พบว่า
สถานศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมศึกษา แต่ในเชิงคุณภาพกลับพบว่ามักเน้นการ
จัดการเรียนการสอนที่แทรกเข้าไปในวิชาเรียนปกติในห้องเรียน หรือในอีกลักษณะหนึ่งคือ เกิดจาก
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชนเข้ามาจัดโครงการในสถานศึกษา แต่การจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นมีน้อย การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จาก
ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนยิ่งมีน้อย ท าให้นักเรียนขาดความเชื่อมโยงกระบวนการการ
เรียนรู้และวิถีชีวิต ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสะท้อนความส าเร็จของสิ่งแวดล้อมศึกษา จะต้อง
น าไปสู่การให้ความรู้ การสร้างความตระหนัก การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การลงมือปฏิบัติ เพ่ือ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะยาว ( เกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์, 2551)  

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้การพัฒนา
ประเทศเป็นไปอย่างก้าวหน้า รวดเร็ว และปัจจัยส าคัญที่เป็นตัวก าหนดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศคือ ขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี    ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งให้กับประเทศ ใน
ขณะเดียวกันทรัพยากรมนุษย์ของประเทศมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย  ระบบ
การศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี         เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับ
การพัฒนาอัจฉริยภาพของตนอย่างเต็มที่ มีจิตวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม มองเห็น
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นหลัก  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นความจ าเป็นของการสร้างฐานก าลังคน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ โดยเริ่มต้นการคัดสรร
นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีศักยภาพสูงเพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการพัฒนา  ส่งเสริม
อัจฉริยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในอนาคต ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย  และการพัฒนาจุดเด่นส าคัญ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งให้เต็มศักยภาพ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมี
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เป็นสนามวิจัยและการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดหลักสูตรส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่
มุ่งเน้นทางด้านวิชาการ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม น าความรู้ และมี
ความสามารถในการแข่งขัน ความสามรถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามปรัชญาของโรงเรียน
ที่ว่า “วิชาการท่ีเต็มที่ อยู่ในคนที่เต็มคน”  

 หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายมัธยม) นอกจากจะจัดเนื้อหาสาระให้ครบถ้วนครอบคลุมตามหลักสูตรแกน กลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 แล้ว ยังได้
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ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการเพ่ิมเติมหลักสูตรที่เน้นทางความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความโดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ช่วยในการควบคุมและจัดการเรียนการ
สอน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย  

 ดังนั้นในการจัดการศึกษาในโครงการ วมว.  จะต้องมีกระบวนการพัฒนาทั้งความรู้ 
ความตระหนัก และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ชีววิทยาเป็นความรู้พ้ืนฐานส าคัญ ในการเชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการปลูกฝังให้
นักเรียน เห็นความส าคัญของ ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยเทคนิค
วิธีการที่หลากหลาย หลังจากการจัดกรรมการเรียนการสอนไปแล้ว เพ่ือทราบถึงการเรียนรู้ ความ
ตระหนักและการพัฒนาทางด้านทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   

 ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าจะต้อง มีการประเมิน การรู้ด้านชีววิทยา ประเมินความตระหนักใน
การเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม และประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือการน าไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้น   

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

  1. เพ่ือประเมินการรู้ด้านชีววิทยา ประเมินความตระหนักในการเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม และ
ประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนโครงการ วมว. 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการรู้ด้านชีววิทยา ประเมินความตระหนักในการเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม 
และประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนโครงการ วมว. ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 3. เพ่ือเป็นข้อมูลสะท้อน การรู้  ของนักเรียน การเชื่อโยงความรู้ และความสามารถด้าน
ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนโครงการ วมว 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีความรู้ 
ด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

2. นักเรียนสามารถใช้ความรู้ สร้างความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และพัฒนา 
ความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของนักเรียนโครงการ วมว. 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือวิเคราะห์และทราบถึงเนื้อหา ความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรที่จัดการเรียนการ

สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. เพ่ือให้ทราบถึงระดับการรู้ด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนโครงการ วมว. 
3. เป็นข้อมูลในการสร้างกิจกรรม หรือโครงการ พัฒนาความรู้ สร้างความตระหนักต่อปัญหา

สิ่งแวดล้อม และพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของ
นักเรียนโครงการ วมว 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้การศึกษาวิจัย การประเมินการรู้ ด้านชีววิทยา ความตระหนักต่อ 

สิ่งแวดล้อมและทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้แก่ นักเรียนในโครงการ วมว. ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2557-2558  จ านวน 89 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างใช้การศึกษาวิจัย ศึกษาวิจัย การประเมินการรู้ ด้านชีววิทยา  
ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนโครงการ 
วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้แก่ นักเรียนในโครงการ วมว. ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2557-2558  ซึ่งได้มาจากการชัก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive)  จ านวน 59 คน 
 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย  
1. ตัวแปรต้น  ได้แก่ นักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 

2.1 ความรู้ด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  
2.2 ความตระหนักตอ่ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
2.3 ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

ศัพท์นิยามเฉพาะ 
1. การรู้ด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คือ ความสามารถและประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน 

ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ในโครงการ วมว. 

2. ความตระหนัก คือ   การยอมรับ การตอบสนอง และมีแรงจูงใจในการเห็นคุณค่าของ 
สิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

3. ทักษะ คือ ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ได้แก่ ทักษะการตั้งสมมุติฐาน  
ทักษะการวางแผนทดลอง ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการก าหนดและควบคุมตัว
แปร ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลแปลความหมายและลงข้อสรุป 

4. ผู้เชี่ยวชาญ คือ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาชีววิทยา นิเวศวิทยาและ 
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สิ่งแวดล้อมศึกษา 
5. นักเรียนโครงการ วมว. คือ นักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภายใต้การ 

ก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  
 


