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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาการรู๎สิ่งแวดล๎อม ความตระหนักและแนวคิดในการปรับตัวตํอสภาวะโลกร๎อน ของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมัธยม) ในครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังรายละเอียดตํอไปนี้
1. หลักการทางสิ่งแวดล๎อม
2. วิทยาการสิ่งแวดล๎อม
3. หลักการของสิ่งแวดล๎อมศึกษา
4. วิวัฒนาการหลักสูตรสิ่งแวดล๎อมศึกษา
5. ความจาเป็นที่เยาวชนต๎องเรียนรู๎สิ่งแวดล๎อม
6. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
7. การสอนสิ่งแวดล๎อมด๎วยเนื้อหาด๎านชีววิทยา
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
1.หลักการทางสิ่งแวดล้อม
กาเนิดสรรพสิ่งแวดล้อม
เอกภพ (Universe) ได๎อุบัติขึ้นมาจากความเป็นหนึ่งเดียว หรือ singularity ที่ซึ่งมีแรงอัด
และความหนาแนํน มหาศาลเกิน กวําจะประมาณการณ์ได๎ตามสภาวะควอนตัม (quantum) ทาง
ฟิสิกส์จนถึงจุดระเบิดครั้งยิ่งใหญํที่เรียกกันวํา Big Bang ในอดีตกาลเมื่อประมาณ 14,000 ล๎านปีกํอน
จากทฤษฎีควอนตัมและความรู๎ใหมํในปัจจุบันอธิบายการกาเนินเอกภพได๎วํา ณ เวลาและสถานที่ของ
การระเบิดเกิดการขยายตัวอยํางรวดเร็วเพียงเศษเสี้ยววินาที แรงประทุครั้ง ใหญํภายใต๎อุณหภูมิที่สูง
มากทาให๎เกิดอนุภาคมูลฐานตํางๆ ได๎แกํ อิเล็กตรอน ควาร์ก (quark) กลูออน(gluon) และ นิวตริโน
(neutrino) ในขณะที่เอกภพขยายตัวตํอไปอุณหภูมิคํอยๆลดลง เกิดสภาวะสนามแมํเหล็กไฟฟูาและ
แรงธรรมชาติ (คื อ แรงโน๎ มถํ ว ง แรงนิว เคลี ย แรงแมํ เหล็ ก ไฟฟูา ) ท าให๎ เ กิด อนุ ภ าคเชิ งซ๎ อนขึ้ น
กลายเป็นอนุภาคใหญํ 2 ชนิด คือ โปรตอน และ นิวตรอน และเมื่อเวลาผํานไปหลายแสนปี เริ่มเกิด
อะตอมของธาตุ เริ่มต๎นจาก ก๏าซไฮโดรเจน ก๏าซฮีเลียม ตํอมา ก๏าซไฮโดรเจน ก็เริ่มอัดตัวกันแนํนโดย
แรงโน๎มถํวงทาให๎ก๏าซไฮโดรเจน อัดตัวกันแนํนเข๎าสูํใ จกลางและมีอุณหภูมิสูงมากจนเกิดปฏิกิริยา
นิวเคลี ยร์ห ลอมรวมไฮโดรเจนจนกลายเป็นก๏าซฮีเลี ยม จากนั้น ก๏าซไฮโดรเจนและ ก๏าซฮีเลี ยมก็
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพตํอไป โดยการจับเกาะกลุํมกันโดยแรงโน๎มถํวงจนกระทั่งกลายเป็นดาว การ
เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการทางกายภาพดาเนินตํอไป ในขณะที่ อุณหภูมิของเอกภพลดลงตามลาดับ จน
เกิดเป็นธาตุและสารประกอบที่ใหญํขึ้นกํอตัวกลายเป็นดวงดาวตํางๆมากมายมหาศาล ดวงดาวน๎อย
ใหญํเกิดขึ้นเป็นกลุํมเป็นก๎อนตามสภาพแรงโน๎มถํวงและกํอตัวเป็นกลุํมขนาดใหญํยิ่งขึ้น เรียกวํา กา
แลกซี่ (galaxy) ที่มีอยูํมากมายในจักวาลประมาณกันวํามีมากถึง 1011กาแลกซี่ และในแตํละกาแลกซี่
ก็มีดวงดาวอยูํประมาณ 1011ดวง นักวิทยาศาสตร์ประเมินกันวําเซลล์สมองของมนุษย์ก็มีอยูํประมาณ
1011เซลล์ทาให๎เกิดความเชื่อวําเลข 1011เป็นตัวเลขมหัศจรรย์ของสรรพสิ่งในเอกภพ (วิสุทธิ์ ใบไม๎ ,
2548 : 2) ถ๎าตัดแบํงตัวเราหรือสิ่งตํางๆให๎เล็กลงไปเรื่อยๆจนเล็กที่สุดในที่สุดเราจะพบอะไร?
รํางกายเรามีเซลล์อยูํประมาณ 7 ล๎านล๎านเซลล์ แตํละเซลล์ประกอบด๎วยโมเลกุลของสารตํางๆ ในแตํ
ละโมเลกุลประกอบด๎วยอะตอมอีกนับไมํถ๎วน กวํา 2,000 ปีมาแล๎วที่เชื่อกันวําอะตอม คือสิ่งที่ เล็ก

6
ที่สุดที่ไมํสามารถแบํงแยกได๎อีก แตํ ในปี ค.ศ. 1906 เจ.เจ. ทอมป์สัน นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษได๎รับ
รางวั ล โนเบล จากการค๎ น พบวํ า อะตอมมี อ ยูํ จ ริ ง และยั ง มี ห นํ ว ยที่ เ ล็ ก กวํ า อยูํ ภ ายในเรี ย กวํ า
อิเล็กตรอน ปี ค.ศ. 1930 นักวิทยาศาสตร์ค๎นพบวําอะตอมมีอนุภาคมูลพื้นฐาน ได๎แกํ โปรตอน
นิวตรอนและอิเล็กตรอน ในปี ค.ศ. 1980 นักวิทยาศาสตร์รุํนตํอมา ค๎นพบวําภายในโปรตอนและ
นิวตรอน ยังมีอนุภาคเล็กๆยํอยลงไปอีกกวําร๎อยชนิด นีลส์ โบ เจ๎าของทฤษฎีโครงสร๎างอะตอม ซึ่งมี
สํวนรํวมในการพัฒนาควอนตัมฟิสิกส์ อธิบายวํา เมื่อหาสิ่งเล็กๆลงไปเรื่อยๆสุดท๎ายอนุภาคของสิ่ง
เล็กๆเลํานั้ นเป็น เพียงการอัดแนํน ของพลังงาน พลังงานอัดแนํนกันจนเป็นรูปรําง ทั้งสิ่งไมํมีชีวิต
สิ่งมีชีวิต พืช สั ตว์ หรื อตัว เรา เป็ น เพียงพลั งงานที่อัดแนํนกันเป็นรูปหยาบซึ่งจะคงอยูํระยะหนึ่ง
สุดท๎ายก็จะสลายไป หรือเปลี่ยนรูปพลังงานไป นั่นคือความไมํมีตัวตนที่ยั่งยืน แท๎จริงแล๎วสรรพสิ่ง
ทั้งหลายมีมูลฐานจากสิ่งเดียวกัน (วิเชียร ไชยบัง, 2552 : 14,45)
สิ่งแวดล้อม
UNESCO ได๎ให๎ความหมายของสิ่งแวดล๎อมไว๎วํา สิ่งแวดล๎อมหมายถึงสิ่งที่อยูํรอบตัว
มนุษย์ ทั้งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้นโดยรวมทั้งสิ่งแวดล๎อมทางสังคมของมนุษย์ด๎วย ซึ่ง
นําจะหมายถึงสิ่งแวดล๎อมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยในสํวนของสิ่งแวดล๎อมที่เป็นนามธรรม
ได๎แกํ แบบแผนของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา ฯลฯ ดังนั้นสิ่ งแวดล๎อม
คื อ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อยํ า งที่ อ ยูํ ร อบตั ว มนุ ษ ย์ เพราะการด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ต๎ อ งมี ทั้ ง วิ ช าการด๎ า น
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศาสตร์ด๎านอื่นๆผสมผสานกันอยูํ ทั้งหมด รวมทั้งปัญหา
สิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสิ่งแวดล๎อม หมายถึง ทุกสิ่งที่อยูํร อบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมํมี
ชีวิต รวมทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต๎องได๎ และนามธรรม ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งแวดล๎อม
ถือเอามนุษย์เป็นที่ตั้งหรือเป็นศูนย์กลาง ซึ่งคาวํา ตัวเราคงมีความหมายกว๎างขวางกวํากาเป็นมนุษย์
เพียงแตํเป็นคาแทนจุดศูนย์กลางเพือ่ ให๎มองเริ่มต๎นจากตัวเราไปสูํทุกสิ่งทุกอยํางที่อยูํบนโลกนี้ โลกอื่น
และจักวาล เทําที่มนุษย์สามารถรับรู๎ได๎ ดังนั้นจึงอาจสรุปได๎วํา สิ่งแวดล๎อม หมายถึง ทุกสรรพสิ่งใน
สากลโลก ไมํวําจะเป็นสิ่งใดก็ตามถือวําเป็นสิ่งแวดล๎อมทั้งนั้น (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2541, ประยูร
วงศ์จันทรา, 2555 : 13-14)
ประเภทของสิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ (2535 : 2-7) กาหนดวําสิ่งแวดล๎อมมีทั้งเป็น
ของแข็งของเหลวก๏าซอาจเป็นวัตถุพฤติกรรมสถานการณ์ตํางๆเชํนลมฟูาอากาศดินความเชื่อหรือ
วัฒนธรรมสิ่งเหลํานี้มีอิทธิพลเชื่อมโยงกันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันโดยได๎แบํงสิ่งแวดล๎อมออกเป็น 2
ประเภทคือ (ชนิตพรชุํมจิตต์,2544 : 11;หนึ่งนุชกาฬภักดี, 2545 : 22-23)
1. สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเชํนปุาไม๎สัตว์ปุา
ดินอากาศมนุษย์แรํฯลฯสิ่งแวดล๎อมเหลํานี้แบํงยํอยออกเป็น 2 ชนิด
1.1 สิ่งแวดล๎อมที่มีชีวิตเชํนพืชสัตว์มนุษย์
1.2 สิ่งแวดล๎อมที่ไมํมีชีวิตเป็นสิ่งแวดล๎อมที่เกิดเองตามธรรมชาติไมํมีชีวิตทั้งที่
มองเห็นและมองไมํเห็นเชํนลมฟูาอากาศดินภูมิประเทศ
2. สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย์สร๎างขึ้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้นทั้งโดยตั้งใจและไมํตั้งใจ
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แบํงยํอยออกเป็น 2 ชนิด
2.1 สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพเป็นสิ่งแวดล๎อมที่เป็นวัตถุมีลักษณะทางกายภาพ
มองเห็นชัดเจนเชํนบ๎านถนนเสื้อผ๎า
2.2 สิ่งแวดล๎อมทางสังคมเป็นสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย์สร๎างขึ้นแตํไมํใชํวัตถุไมํสามารถ
มองเห็นได๎เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกเชํนวัฒนธรรมประเพณีการเมืองกฎหมาย
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
เมื่อเริ่มมีมนุษย์เกิดขึ้นบนโลก ดั้งเดิมมนุษย์อาศัยอยูํตามธรรมชาติออกปุาลําสัตว์
เป็นอาหาร เป็นการดารงชีวิตที่พึ่งพิงธรรมชาติแบบผสมผสานและกลมกลืน ยังไมํมีการเก็บสะสม
ทรัพยากร เพราะทรัพยากรตํางๆมีมาก มีความอุดมสมบูรณ์ ไมํมีการแยํงชิงทรัพยากร ตํอมาเมื่อ
มนุ ษย์ มีพัฒ นาการทางสมองมากขึ้น มีความฉลาดในการเรียนรู๎มากขึ้น เริ่มมีความคิดในการทา
เทคโนโลยีอยํางงํายๆขึ้น คือ มีด หอก เป็นอาวุธในการลําสัตว์ ซึ่งโดยความเป็นจริงแล๎ว พอมีการเริ่ม
ออกลําสัตว์โดยใช๎เทคโนโลยีนั้น ก็เทํากับมีการทาลายทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นแล๎ว แตํอัตราการเกิด
ใหมํของธรรมชาติหรือการทดแทนในระบบธรรมชาติยังมีมากและสมดุล จึงทาให๎ไมํมีปัญหาหรือ
ผลกระทบตํอระบบนิเวศและสิ่งแวดล๎อมตํอมาเมื่อมนุษย์เพิ่มจานวนมากขึ้น เริ่มมีการรวมกลุํมเป็น
สังคมใหญํ มีการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเกิดขึ้น เมื่อเกิดระบบการผลิตทางการเกษตรมีมากเหลือ
จากการบริโภคในครัวเรือน ทาให๎เกิดการแลกเปลี่ยนขึ้น เมื่อจานวนประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอยําง
รวดเร็ว ทาให๎ความต๎องการใช๎ทรัพยากรเพิ่มขึ้นมาก จากการแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน กลายมาเป็น
ระบบการตลาดที่มีการซื้อขาย ทาให๎เกิดระบบกลไกทางเศรษฐกิจ เมื่อมีการพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยี
ที่ก๎าวหน๎ามากขึ้น จานวนมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงทาให๎เกิดปัญหาการแกํงแยํงทรัพยากร มี
การใช๎เทคโนโลยี เข๎ามาชํวยในระบบการผลิ ต สารเคมี ปุ๋ย การเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ปริมาณผลผลิต สิ่งเหลํานี้ล๎วนกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมและระบบนิเวศตามมา
ปัจจุบันมนุษย์ไมํสามารถหาคาตอบในทุกสิ่งทุกอยํางที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมได๎ทั้งหมด เพราะ
มนุษย์เองมีข๎อจากัดในระบบประสาทที่จะรับรู๎ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมทั้งที่อยูํใกล๎ตัวหรือไกลตัว มนุษย์
สามารถมองเห็นสิ่งตํางๆได๎เทําที่ความสามารถของสายตาและประสาทที่รับรู๎ทางการมองเห็นรับได๎
มนุษย์สามารถได๎ยินเทําที่ระบบประสาทหูรับสัมผัสได๎ จากข๎อจากัดดังกลําว ทาให๎มนุษย์ต๎องสร๎าง
เครื่ องมือ ตํางๆขึ้น เพื่อให๎ เกิดการรั บ รู๎ ได๎มากเทําที่ต๎องการ หรือตอบสนองความต๎องการในการ
ดารงชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น จากกลไกดังกลําวนี้เองทาให๎มนุษย์ มีความเข๎าใจที่ผิดพลาดวํา มนุษย์
สามารถอยูํ เ หนื ออานาจของธรรมชาติ การทากิจกรรมตํ างๆของมนุษ ย์ เชํ น การพัฒ นาทาด๎า น
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม การทาเกษตรกรรมเพื่อการค๎า ได๎กํอให๎เกิดผลกระทบตํอคุณภาพของระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล๎อม การรํอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ ทาให๎ธรรมชาติขาดความสมดุล เกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ความอดอยาก จึงเป็นที่นําวิตกวํา การกระทาที่ขาดจิตสานึกและความตระหนัก
เกี่ยวกับสํงแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ จะทาให๎เกิดผลกระทบและภัยพิบัติที่ร๎ายแรงแกํโลกและ
มนุษย์ในอนาคต (วินัย วีระวัฒนานนท์, บานชื่น สีพันผํอง,2537 : 6-7)
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2. วิทยาการสิ่งแวดล้อม
1. สิ่งแวดล้อมศึกษาและปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา(ประยูร วงศ์จันทรา, 2555 : 319325,337)
หลักพื้นฐานของสิ่งแวดล๎อมศึกษา คือ สิ่งแวดล๎อมศึกษาเป็นศาสตร์สหวิทยาการ เป็นศาสตร์
ที่ต๎องอาศัยศาสตร์อื่นในการแสวงหาความรู๎ อาศัยศาสตร์อื่นชํวยในกระบวนการถํายทอดความรู๎
อาศัย ศาสตร์ อื่น เพื่อชํว ยให๎บ รรลุ วัตถุประสงค์ของการศึกษา มีความสั มพันธ์กับศาสตร์อื่นๆและ
ยอมรับ ขอบคุณศาสตร์อื่นๆที่เรานามาใช๎
คุณลักษณะของสิ่งแวดล๎อมศึกษา คือ เป็นการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เรียนรู๎ทั้งอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต เป็นการศึกษาและเรียนรู๎แบบบูรณาการ ซึ่งจัดให๎เกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยเพื่อให๎ทุกคนมีสํวน
รํวม เน๎นในเรื่องจริยธรรมหรือพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและเป็นการเรียนรู๎ที่เป็นเครือขําย
วิ วั ฒ นาการของสิ่ ง แวดล๎ อ มศึ ก ษา เกิ ด ขึ้ น มาช๎ า นานในโลกนี้ โดยเกิ ด ขึ้ น ครั้ ง แ รกใน
ตํางประเทศ ซึ่งเกิดจากการประชุมในระดับเวทีโลก ในที่ประชุมสหประชาชาติ ที่กรุงสต๏อกโฮม
ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2515 มีการถกถึงปัญหาสิ่งแวดล๎อม โดยมีองค์กรที่รับผิดชอบ
หลักคือ UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization )การ
ประชุมบรรลุข๎อตกลงและได๎มีการจัดตั้ง UNEP (united nations environment programme) ซึ่ง
นาไปสูํการจัดตั้งองค์กรสิ่งแวดล๎อมศึกษาขึ้นโดยเฉพาะ คือ IEEP (Institute for European
Environmental Policy ) ตํอมาได๎มีการประชุมด๎านสิ่งแวดล๎อมในเวทีระดับโลกอีกหลายครั้ง ใน
หลายประเด็น ทาให๎นานาประเทศเริ่มตื่นตัวและให๎ความสาคัญเกี่ยวกับปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม และ
ให๎ความสาคัญในการจัดหลักสูตรสิ่งแวดล๎อมศึกษา การใช๎สื่อสารมวลชนในการถํายทอดปัญหาด๎าน
สิ่งแวดล๎อม การพัฒนาไปสูํความยั่งยืนด๎านสิ่งแวดล๎อมและมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา
อยํางยั่งยืน
องค์ประกอบของสิ่งแวดล๎อมศึกษา ได๎แกํ องค์ความรู๎ กระบวนการถํายทอด กลุํมเปูาหมาย
และการบรรลุ วัตถุป ระสงค์ของสิ่งแวดล๎ อมศึกษา ซึ่งการบรรลุ วัตถุประสงค์ คือการทาให๎คนเกิด
ทัศนคติ เจตคติ คํานิยม ความตระหนัก ตํอปัญหาสิ่งแวดล๎อม มีทักษะและมีสํวนรํวมในการแก๎ไข
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม
หั ว ใจของสิ่ งแวดล๎ อมศึกษา คือ สิ่ งแวดล๎ อ มศึกษา เป็ นกระบวนการถํ ายทอดให๎ ค นเกิ ด
ความรู๎ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล๎ อ ม มี ทั ศ นคติ เจตคติ คํ า นิ ย ม ความตระหนั ก ตํ อ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล๎ อ ม
กระบวนการทาให๎คนเกิดทักษะและมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม มีการประเมินผลในการ
แก๎ไขปัญหา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล๎อม ซึ่งสามารถสรุปได๎ดังนี้
ความรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมศึกษา คือ การรับรู๎ ด๎วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการรับรู๎ด๎วย
จิตใจ การรับรู๎ของมนุษย์เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให๎กระบวนการถํายทอด บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นนัก
สิ่งแวดล๎อมศึกษาต๎องสร๎างเครื่องมือในการถํายทอดที่เข๎าถึงประสาทสัมผัสของกลุํมเปูาหมายให๎เหมา
สมและมีประสิทธิภาพ และจะต๎องมีกระบวนการวัดผลและประเมินผล เชํน การใช๎แบบทดสอบวัด
ความรู๎ ที่เป็นอัตนัย หรือ ปรนัย
กระบวนการถํายทอดและสื่อสารสิ่งแวดล๎อมศึกษา คือ กระบวนการแสวงหาความรู๎ สร๎าง
องค์ความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม แล๎วนาองค์ความรู๎ที่ได๎ เข๎าสูํกระบวนการถํายทอดให๎กับกลุํมเปูาหมาย
เพื่อให๎เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล๎อมศึกษา โดยกระบวนการถํายทอด มี 2 ระบบ ได๎แกํ
1. การถํายทอดในระบบ คือ การจัดให๎มีหลักสูตร สถานที่ และกลุํมเปูาหมายที่ชัดเจน
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เชํน จัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา หรือ หลักสูตรการฝึกอบรม
2. การถํายทอดนอกระบบ คือ กระบวนการถํายทอดที่ไมํได๎กาหนดเป็นหลักสูตร อาจ
มีการจัดขึ้นเป็นครั้งคราวเชํน การประชุมสัมมนา การเสวนา เสียงตามสาย การศึกษาดูงาน วิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือ เวบไซต์ เป็นต๎น
ทัศนคติและเจตคติ ตํอสิ่ งแวดล๎ อมศึกษา ทัศนคติ คือ การใช๎กระบวนการทางความคิด
ขับเคลื่อนองค์ความรู๎ การแสดงความคิดเห็นตํอองค์ความรู๎ที่ได๎รับการถํายทอด เจตคติ คือ อารมณ์
ความรู๎สึก ที่ทาให๎เกิดการแสดงออกตํอสิ่งเร๎า
คํานิยมตํอสิ่งแวดล๎อมศึกษา คือ การมองเห็นคุ ณคําของสิ่งเร๎า หรือองค์ความรู๎ที่ได๎รับการ
ถํายทอด แล๎วเกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม
ความตระหนัก คือ ความตื่นตัว ความสนใจ ความหํวงใยหรือหวงแหน ตํอสิ่งแวดล๎อม
ทักษะในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม คือ ความสามารถ ความชานาญหรือความเชี่ยวชาญ ใน
การแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม ทักษะที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลอาจจะไมํถาวร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล๎อมและการเปลี่ยนแปลงของโลก เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะ มี 2 ลักษณะ คือ ทักษะในเชิง
วิชาการ คือ การเรียนรู๎ การสร๎างองค์ความรู๎ การสร๎างเครื่องมือ เป็นต๎น และทักษะเชิงปฏิบัติการ คือ
การนาความรู๎หรือทักษะเชิงวิชาการไปใช๎ในการแก๎ไขสถานการณ์
การมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม คือ การสร๎างความรํวมมือและเครือขําย เพื่อ
แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม ความรํวมมือสามารถเกิดขึ้นได๎ทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การมีสํวน
รํวมควรเริ่มตั้งแตํ มีสํวนรํวมคิด รํวมวางแผน รํวมปฏิบัติ รํวมรับผิดชอบ จนกระทั่งถึง รํวมปรับปรุง
แก๎ไข
การวัดผลและประเมินผลสิ่ งแวดล๎อมศึกษา คือ กระบวนการสร๎างเครื่องมือ การวัดและ
ประเมิน ผล การบรรลุ วัตถุป ระสงค์ของสิ่ งแวดล๎ อมศึกษา ซึ่งในการวัดและประเมินผล มีการใช๎
เครื่องมือหลากหลายรูปแบบ เชํน การวัดความรู๎ โดยใช๎แบบทดสอบ การวัดทัศคติ เจตคติ ความ
ตระหนักและคํานิยม โดยใช๎การสังเกต แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสอบถาม สํวนใหญํใช๎
Rating scale ที่มีคําระดับแตกตํางกันขึ้นอยูํกับ กลุํมเปูาหมาย
ปรัชญาสิ่งแวดล๎อมศึกษา คือ การเรียนรู๎หลักแหํงความรู๎ ที่ใช๎กิจกรรมทางปัญญาและการ
สร๎างระบบความคิด เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมศึกษา ซึ่งมีกรอบหลัก 5 ด๎าน ได๎แกํ ความจริงของสรรพสิ่ง
การเรียนรู๎สิ่งแวดล๎อม ตรรกศาสตร์สิ่งแวดล๎อม จริยศาสตร์สิ่งแวดล๎อม และสุนทรียศาสตร์
สิ่งแวดล๎อม
การเรี ย นรู๎ สิ่ ง แวดล๎ อ ม ประกอบด๎ ว ย ความรู๎ ข องมนุ ษ ย์ เกิด จากการรับ รู๎ ผํ า น
ประสาทสัมผัส ทั้ง 6 คือหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ การเรียนรู๎บํอยๆทาให๎เกิดประสบการณ์ และ
ประสบการณ์นาไปสูํ การเกิดองค์ความรู๎ การเรียนรู๎สิ่งแวดล๎อมของคน
จริยศาสตร์สิ่งแวดล๎อม คือ หลักการที่มนุษย์ใช๎ประโยชน์จากธรรมชาติเป็นไปอยํางปกติและ
สมดุล ซึ่งคาวําปกติและสมดุลนั้น อาจมีบริบทที่แตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับวิถีชีวิต ครรลอง วัฒนธรรมของ
สังคม ที่แตกตํางกันกรอบทฤษฎีจริยศาสตร์สิ่งแวดล๎อมประกอบด๎วย
1. ทฤษฎีทางด๎านตะวันตก ยึดมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลาง ยึดสรรพสิ่งเป็นจุดศูนย์กลาง
และนิเวศเชิงลึก โดยมองคุณคําของทุกสรรสิ่งบนโลก มีคุณคําเทําเทียมกัน
2. ทฤษฎีทางตะวันออกใช๎หลักการทางศาสนา นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม เพื่อ
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ปกปูองสิ่งแวดล๎อม การวางนโยบายทางการเมืองที่มีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อม
ตรรกศาสตร์สิ่งแวดล๎อม คือศาสตร์ที่วําด๎วยหลักของเหตุและผล ซึ่งสิ่งแวดล๎อมเป็นเรื่องจริง
ของธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยเหตุและผล โดยเฉพาะความเป็นจริงของโลกและสรรพสิ่ ง ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลก ระบบนิเวศและสังคมชีวิต ล๎วนมีส าเหตุ และผลที่เกิดขึ้น ดังนั้นหลักของ
ตรรกศาสตร์สิ่งแวดล๎อมจึงใช๎ในการมองถึงที่มาของปัญหาสิ่งแวดล๎อม สาเหตุของปัญหา ปัญหาที่
เกิ ด ขึ้ น สํ ง ผลกระทบอยํ า งไร และเราจะมี วิ ธี ก ารแก๎ ปั ญ หานั้ น อยํ า งไร การใช๎ ห ลั ก ตรรกศาสตร์
สิ่งแวดล๎อม มีความสาคัญตํอการเขียนที่มาและความสาคัญของงานวิจัย การเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
และการอภิปรายผลการวิจัย ที่ต๎องบอกเหตุและผลเชื่อมโยงกัน
สุนทรียศาสตร์สิ่งแวดล๎อม คือ การมองโลกในแงํดีของนักสิ่งแวดล๎อม มองถึงความดี ความ
งาม ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล๎อม การใช๎ความรู๎สึกและประสาทสัมผัส สร๎างอารมณ์ ความคิดและทัศนคติที่
ดีตํอสิ่งแวดล๎อม
3. หลักการของสิ่งแวดล้อมศึกษา
จากการศึกษาปฏิญญาเบลเกรด (วินัยวีระวัฒนานนท์, 2546 : 18 ; อ๎างอิงมาจาก
UNESCO,1978 : 2) การประชุมที่เมืองทบิลิซิค.ศ. 1977 (UNESCO, 1978 : 27) และ
(สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ,2535 : 52 - 53) ได๎กลําวถึงหลักการของ
สิ่งแวดล๎อมศึกษาไว๎ดังนี้
1. สิ่งแวดล๎อมศึกษาควรพิจารณาถึงสิ่งแวดล๎อมทั้งมวลทั้งสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย์สร๎างขึ้นทั้งในแงํนิเวศวิทยาการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยี
สังคมกฎหมายวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ศีลธรรมและสุนทรียภาพ
2. สิ่งแวดล๎อมศึกษาควรเป็นกระบวนการศึกษาตลอดชีวิตโดยเริ่มตั้งแตํวัยเด็ก
ในวัยกํอนเข๎าโรงเรียนเรื่อยไปทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนเนื่องจากประชาชนทุกคนเป็นผู๎ที่
ต๎องได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล๎อมโดยตรงและในปัจจุบันมักมีสถาน
การณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมเกิดขึ้นอยูํเสมอประชาชนจึงควรได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม
อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
3. สิ่งแวดล๎อมศึกษาควรมีลักษณะเป็นสหวิทยาการโดยเอาเนื้อหาแตํละวิชามา
รวมกันเพื่อให๎เห็นภาพรวมของสิ่งแวดล๎อมเป็นการบูรณาการเนื้อหาการเรียนปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันล๎วนมาจากทั้งสํวนที่เป็นวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและ
คํานิยมการเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมจึงจาเป็นที่จะต๎องมีความเข๎าใจเนื้อหาเกี่ยวข๎องทั้งหมดรํวมกัน
โดยมีนิเวศวิทยาเป็นพื้นฐานความรู๎ที่สาคัญ
4.สิ่งแวดล๎อมศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อชีวิตเนื่องจากสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตแกํมนุษย์แตํปัจจุบันกิจกรรมของมนุษย์ได๎กํอให๎เกิดความเสื่อมโทรม
แกํสิ่งแวดล๎อมการเรียนรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมจึงนับเป็นความจาเป็นสาหรับชีวิต
5.สิ่งแวดล๎อมศึกษาควรเน๎นการเข๎ามามีสํวนรํวมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
สิ่งแวดล๎อมเป็นการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนต๎องมีสํวนรํวมในบทเรียนเนื้อหาในการเรียนควรมุํงให๎ผู๎เรียนได๎
นาไปใช๎ในชีวิตประจาวันหรือนาไปปรับปรุงการดารงชีวิตของตนเองผู๎เรียนจึงจาเป็นต๎องมีสํวนรํวม
ในกิจกรรมการเรียนและตัดสินใจเลือกวิธีการดารงชีวิตด๎วยตนเอง
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6.สิ่งแวดล๎อมศึกษาควรพิจารณาเรื่องราวของสิ่งแวดล๎อมในวงกว๎างจากระดับโลก
พร๎อมทั้งคานึงถึงความแตกตํางของแตํละภูมิภาคด๎วยเพราะเป็นการเรียนในเชิงระบบเนื่องจากสิ่ง
ตํางๆที่อยูํในโลกมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือระบบทั้งหลายจะอยูํได๎ก็ด๎วยองค์ประกอบยํอย
หลายๆชนิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมจะชํวยสํงเสริมความคิดที่เป็นระบบยิ่งขึ้น
7.สิ่งแวดล๎อมศึกษาควรเน๎นสถานการณ์สิ่งแวดล๎อมในอดีตปัจจุบันและอนาคต
เนื่องจากเป็นการเรียนสิ่งแวดล๎อมนั้นผู๎เรียนต๎องติดตามเหตุการณ์ปัจจุบันอยํางกว๎างขวางและเข๎าใจ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและสิ่งแวดล๎อมในอนาคต
8.สิ่งแวดล๎อมศึกษาควรสํงเสริมให๎เห็นคุณคําและความจาเป็นในการที่จะรํวมมือ
กันแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมโดยให๎มองเห็นสิ่งแวดล๎อมตั้งแตํระดับท๎องถิ่นประเทศจนถึงระดับภูมิภาค
เพื่อผู๎เรียนจะได๎มีความเข๎าใจในสภาพแวดล๎อมสํวนอื่นของโลกได๎อยํางลึกซึ้ง
9.สิ่งแวดล๎อมศึกษาเป็นการเรียนที่มุํงสร๎างความตระหนักทันคติและคํานิยม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมเนื่องจากการเรียนสิ่งแวดล๎อมต๎องมุํงสร๎างความตระหนักตํอปัญหาและคุณคํา
ทางสิ่งแวดล๎อมสร๎างทัศนคติที่ดีตํอสิ่งแวดล๎อมและเพื่อกํอให๎เกิดคํานิยมตํอสังคมเพื่อธารงรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมเอาไว๎กระบวนการเรียนการประเมินผลจึงมุํงประเมินผลความตระหนักทัศนคติ
คํานิยมและพฤติกรรมทางสิ่งแวดล๎อมมากกวําการเรียนที่มุํงความรู๎ความจาเพียงอยํางเดียว
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา
สิ่งแวดล๎อมศึกษาเป็นกระบวนการให๎การศึกษาแกํปวงชน ซึ่งจะชํวยให๎ประชาชน มี
สํวนรํวมในการปูองกันแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมหรือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมได๎ ดังนั้นความรู๎สึกนึกคิด
การปฏิบัติ การถํายทอดความรู๎สืบตํอกันมา เป็นกระบวนการที่เกิดจากการศึกษาอบรมของคนเรา ซึ่ง
เกิดขึ้นได๎จาก 3 แหลํง คือ (วินัย วีระวัฒนานนท์,2541 : 186)
1. ครอบครัว ครอบครัว เป็นสถาบันแหํงแรกที่ให๎การอบรมสั่งสอนทาให๎มนุษย์ มีการ
ปฏิบัติ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพํอ แมํและคนในครอบครัวถือวําเป็นบุคคลกลุํมแรกที่จี
อิทธิพลตํอการเรียนรู๎ของมนุษย์
2. สถาบันการศึกษา เป็นสถาบันที่ต๎องจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่ครอบครัวไมํสามารถ
อบรมสั่งสอนได๎สถานศึกษาเป็นแหลํงที่จะให๎องค์ความรู๎ วิทยาการที่ทาให๎มนุษย์เกิดการพัฒนาด๎าน
ความรู๎ สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งความรู๎ ประสบการณ์เพื่อนาไปใช๎ในการประกอบอาชีพ
และการดารงชีวิต
3. สังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคม การอยูํรวมกันเป็นกลุํมทาให๎เกิดแบบแผนทางสังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ กฎเกณฑ์ของสังคมที่กาหนดขึ้นมาเพื่อให๎มนุษย์อยูํรํวมกันอยําง
สงบสุขจึงทาให๎มนุษย์ทุกคนที่ต๎องการอยูํรํวมกับสังคมเกิดการเรียนรู๎ที่จะต๎องปรับตั ว และปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม
4. วิวัฒนาการหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา
ถ๎าย๎อนพิจารณาหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย โดยเริ่มพิจารณาจากหลักสูตรการศึกษา
พ.ศ. 2503 จะพบวํามีการจัดการเรียนการสอนวิชาสิ่งแวดล๎อมศึกษาในโรงเรียน โดยมีการจัดใน
รายวิชาที่เรียกวํา ธรรมชาติวิทยา ในระดับชั้นประถมศึกษา ตํอมามีการประกาศใช๎หลักสูตรใหมํ ปี
พ.ศ. 2521 วิชาธรรมชาติวิทยาได๎ถูกถอดออกไปจากโครงสร๎างหลักสูตร โดยเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับ

12
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎ถูกนาไปสอดแทรกในรายวิชาสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ และเมื่อมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2533 วิชาสิ่งแวดล๎อมศึกษาได๎ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกโดยกาหนดขึ้นให๎
เป็นวิชาเลือกเสรีในหมวดสังคมศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยให๎จัดการเรียนการสอนใน
โรงเรี ย นที่ มี ค วามพร๎ อ มด๎ า นครู อุ ป กรณ์ ก ารเรี ยนการสอนและเป็ น โรงเรี ย นที่ ผู๎ บ ริ ห ารเล็ ง เห็ น
ความสาคัญของงานด๎านสิ่งแวดล๎อมสํวนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได๎เปิดให๎เรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อมในชํวงประมาณปี พ.ศ. 2540 (อดิศักดิ์ สิงห์สีโว,2554 : 88) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542ได๎มุํงเน๎นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
โดย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 20 สิงหาคม 2542 มีผลทาให๎เกิดการปฏิรูป
และการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในทุกระดับ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้ที่บังคับใช๎จนถึง
ปัจจุบันได๎บรรจุสาระสาคัญที่เกี่ยวข๎องและเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในกระบวนการจัดการศึกษาที่ทาให๎เกิด
การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 4 โดยมีสาระสาคัญได๎แกํ
หมวดที่1 หมวดทั่วไป ความมุํงหมายและหลักการ หมวดนี้มีสาระที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎
ดังนี้ มาตรา 6 การจั ดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒ นาคนไทยให๎ เป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ทั้ งรํางกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยูํรํวมกับ
ผู๎อื่น ได๎อยํางมีความสุ ขมาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู๎ต๎องมุํงปลูกฝั งจิตส านักที่ถูกต๎องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู๎จักรักษาและ
สํงเสริมสิทธิ หน๎าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู๎จักรักษาผลประโยชน์สํวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสํงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู๎
อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพรู๎จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร๎างสรรค์ ใฝุรู๎และเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให๎ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชนสังคมมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาและมีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู๎ให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่อง
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร๎าง และกระบวนการจัดการศึกษา มีสาระสาคัญคือ มีการกระจาย
อานาจไปสูํเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีการกาหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษา และจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ กระดั บ และประเภทการศึ ก ษามีก ารระดม
ทรั พ ยากรจากแหลํ ง ตํ า งๆมาใช๎ ใ นการจั ด การศึ ก ษาและการมี สํ ว นรํ ว มของบุ ค คลครอบครั ว
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํ ว นท๎องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช าชีพ สถาบั น
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาเป็นหมวดที่เกี่ยวข๎องกับสาระและกระบวนการจัดการเรียนรู๎
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญโดยมีสาระสาคัญ คือ มาตรา 22 การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต๎องเน๎นความสาคัญทั้งความรู๎ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู๎และบูรณาการ
ความรู๎เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได๎แกํ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ
สังคมโลก บูรณาการความรู๎และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู๎ความเข๎าใจและ
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ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบารุงรักษาและการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลยั่งยืน มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู๎ ให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่
เกีย่ วข๎องดาเนินการ ดังตํอไปนี้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของผู๎เรียน
โดยคานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล
(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู๎มาใช๎เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหา
(3) จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให๎ทาได๎ คิด
เป็นทาเป็น รักการอํานและเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู๎ด๎านตําง ๆ อยํางได๎สัดสํวนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม คํานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว๎ในทุกวิชา
(5) สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล๎อม สื่อการเรียน
และอานวยความสะดวกเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และมีความรอบรู๎ รวมทั้งสามารถใช๎การวิจัยเป็น
สํวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู๎ ทั้งนี้ ผู๎สอนและผู๎เรียนอาจเรียนรู๎ไปพร๎อมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหลํงวิทยาการประเภทตําง ๆ
(6) จัดการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นได๎ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรํวมมือกับบิดา
มารดา ผู๎ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อรํวมกันพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐต๎องสํงเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหลํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบได๎แกํ ห๎องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษ
ศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหลํงข๎อมูล และแหลํงการ
เรียนรู๎อื่นอยํางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
มาตรา 26 ให๎สถานศึกษาจัดการประเมินผู๎เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผู๎เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรํวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูํไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตํละระดับและรูปแบบการศึกษา
ให๎สถานศึกษาใช๎วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข๎าศึกษาตํอ และให๎นา
ผลการประเมินผู๎เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช๎ประกอบการพิจารณาด๎วย
มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตําง ๆ ต๎องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให๎จัด
ตามความเหมาะสมของแตํล ะระดับ โดยมุํงพัฒ นาคุณภาพชีวิตของบุคคลให๎ เหมาะสมแกํวัยและ
ศั ก ยภาพส าหรั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ยั ง มี ค วามมุํ ง หมายเฉพาะที่ จ ะพั ฒ นา
วิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค๎นคว๎า วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และพัฒนาสังคม
5. ความจาเป็นที่เยาวชนต้องเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากในปัจจุบัน และสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์ ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเป็นปัญหาของสังคม ที่เกิดขึ้นตั้งแตํระดับชุมชน ท๎องถิ่น ระดับประเทศและ
ระดับโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงทางด๎านสิ่งแวดล๎อม ภัย
ธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นกลัวและเป็นกังวล แตํมีการสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับปรากฏการ
ทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีผลมาจากการใช๎
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ทรัพยากรอยํางไร๎ขีดจากัดของมนุษย์มีน๎อย โดยเฉพาะกับนักเรียน เยาวชน ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญ ใน
การใช๎ทรัพยากรอยํางรู๎คุณคําและเป็นผู๎ที่จะต๎องดารงอยูํ สืบทอดการใช๎ทรัพยากรเพื่อการดารงชีวิต
ในอนาคตในขณะที่สั งคม คํานิย มของเยาวชนในปัจจุบัน ไปผู กติดกับสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
ทัศนคติความเชื่อในการบริโภคนิยม ตามสื่อโฆษณา ตํางๆ ทาให๎ชีวิตหํางไกลจากธรรมชาติ พฤติกรรม
บริโภคนิย ม ทาให๎ขาดจิ สานึ กที่ดีตํอการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สํวนระบบ
การศึก ษาในปั จ จุ บั น มุํ ง เน๎ น การจั ด การศึ ก ษาตามคํ า นิย มของสั งคม การเปลี่ ยนแปลงทางด๎ า น
เศรษฐกิจ นักเรียนมุํงหวังเรียนในสาขาวิชาที่จบแล๎วสามารถหารายได๎ได๎สูง หรือมีเกี ยรติในสังคม ลืม
ตระหนักวํา สิ่งแวดล๎ อมเป็นเรื่องของคนทุกคน ทุกชนชั้นที่ต๎องมีจิตสานึกรํวมกัน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเพื่อคุณภาพของทุกชีวิต
ดังนั้นการที่เราจะพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเพื่อคุณภาพของทุกชีวิตที่ดี ทาให๎คนอยูํรํวมกั บ
สิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุล จึงควรที่จะนารายวิชาสิ่งแวดล๎อมมาเป็นหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน
ตั้งแตํร ะดับ การศึ กษาขั้น พื้ น ฐานจนถึงระดับ อุดมศึกษา เพื่อให๎ นัก เรีย นได๎ มีองค์ความรู๎ เกี่ย วกั บ
สิ่งแวดล๎ อม เข๎าใจการเปลี่ ยนแปลงทางธรรมชาติ วิเคราะห์ สาเหตุ ผ ลกระทบตํอระบบนิ เวศและ
สิ่งแวดล๎อม รู๎จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน
รศ.ดร.วินั ย วีร ะวัฒ นานนท์ ได๎อธิบายถึง บทบาทของสถานศึกษาตํอการพัฒ นาคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อม (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2541 : 192) การเรียนรู๎สิ่งแวดล๎อมมีความจาเป็นดังนี้
ในการทาให๎ประชาชน เยาวชน รับรู๎ขําวสาร เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมอยํางกว๎างขวาง มีความ
ตระหนักและมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม โรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นผู๎มีบทบาทสาคัญ
ในการเป็นแบบอยํางและเป็นศูนย์กลางของการถํายทอด โดยมีภาระหน๎าที่สาคัญ 3 ประเด็น ได๎แกํ
ประเด็นแรกคือ การพัฒ นาสิ่ งแวดล๎อมของสถานศึกษา เพราะสถานศึกษาต๎องเป็นแบบอยํางแกํ
ชุมชน ในการจัดสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษาให๎ดูเป็นระเบียบสวยงาม โดยจัดสภาพแวดล๎อมทั้งที่
เป็นอาคารเรียน ห๎องเรียน โรงอาหาร ที่ทิ้งขยะ รวมทั้งสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ ภูมิทัศน์โดยรอบ
โรงเรียน มีต๎นไม๎ให๎รํมเงา มีสวนไม๎ดอกไม๎ประดับ จากการจัดสภาพแวดล๎อมดังกลําวนอกจากจะเป็น
อบบอยํางแกํชุมชนแล๎วยังกํอให๎เกิดบรรยากาศที่ดีตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน การสร๎างลักษณะนิสัยที่
ดีตํอสิ่งแวดล๎อมให๎กับนักเรียนด๎วย ประเด็นที่สองการสร๎างลักษณะนิสัยให๎แกํบุคคลในสถานศึกษา
โดยให๎บุคคลในสถานศึกษามีสํวนรํวมในการวางแผนในการจัดการสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา มีสํวน
รํวมในการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งการย้าเตือนและการปฏิบัติให๎เป็นพฤติกรรม
ที่ถาวร ประเด็นทีสามการบริการชุมชน สถานศึกษาต๎องแสดงตนเป็นผู๎นาในเรื่องสิ่งแวดล๎อมให๎แกํ
ชุมชน หรือเข๎าไปมีสํวนรํวมมือกับชุมชนในการแก๎ไขปัญหาหรือพัฒนาสิ่งแวดล๎อมให๎แกํชุมชน และ
ประเด็ นที่สี่ ที่ส าคัญคือการสํ งเสริ มกิจ กรรมการเรียนการสอนเพราะการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาตํางๆ ในหลักสูตรตํางๆ ไมํวําจะเป็นวิชาที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อมศึกษาโดยตรงหรือไมํก็ตาม
การจัดการศึกษาล๎วนมีหน๎าที่อบรมสั่งสอนนักเรียน ให๎เกิดความรู๎ ความตระหนักและการมีสํวนรํวม
ในการแก๎ ไขปั ญหาสิ่ ง แวดล๎ อ มได๎ทั้ ง สิ้ น สถานศึก ษาจึ งพึ ง เสริม ให๎ มี การทาแผนการสอนทั้ งวิ ช า
สิ่งแวดล๎อมศึกษาโยตรง หรือบูรณาการเนื้อหาวิชาด๎านสิ่งแวดล๎อม เพื่อให๎การเรียนการสอนเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพและมีผลทางด๎านความตระหนักและความรับผิดชอบตํอปัญหาสิ่ งแวดล๎อมและ
การเรียนรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมศึกษามีความจาเป็นเพื่อ
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1. การเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานแกํชีวิต การเรียนรู๎สิ่งแวดล๎อมลักษณะนี้เป็นการเรียนรู๎พื้นฐาน
ทั่วไปที่มนุษย์ทุกคนจาเป็นต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจถึงสิ่งแวดล๎อมที่อยูํโดยรอบ รู๎จักวิเคราะห์มูลเหตุ
และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศ กับชีวิตและกับโลก เพื่อเป็นข๎อมูลในการตัดสินใจในการดาเนิน
ชีวิตของตนเอง
2. การเรียนเพื่อการมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหา ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเป็นที่ยอมรับกันวําเป็น
ปัญหาของสํวนรวมทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และรับโลก ดังนั้น ภาระรับผิดชอบในการดูแลรักษา
และแก๎ไขปัญหาจึงไมํใชํหน๎าที่ของรัฐเทํานั้น แตํคนทุคนต๎องมีสํวนรํวมโดยตรง
3. การเรียนเพื่อเป็นวิชาชีพ ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเป็นปัญหาที่สํงผลกระทบอยํางกว๎าขวาง
การวางแผนแก๎ปัญหา การจัดการ รวมทั้งการพัฒนาและปูองกัน จาเป็นต๎องอาศัยผู๎เชี่ยวชาญ รอบรู๎
ทางด๎านสิ่งแวดล๎อม ทั้งในแงํวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นแกนนาในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
6. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
การสอนหรือกระบวนการจัดการเรียนรู๎ เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร๎างประสบการณ์เรียนรู๎
และประสบการณ์ใหมํให๎เกิดขึ้นกับตัวผู๎เรียน รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด ได๎ให๎ความหมายของการสอน
โดยสรุป คือ การจัดดาเนินการขิงผู๎สอน เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ โดยผู๎เรียนจะทากิจ กรรมที่อาศัย
กระบวนการ (Process) ของสมอง เชํน ฟัง อําน พูด เขียน โยงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ เพื่อให๎เกิด
การเรียนรู๎ดังกลําว ผลการเรียนรู๎อาจอยูํในรูปของ ความเข๎าใจ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
และการประเมินผล ฯลฯ การดาเนินการของผู๎สอนอาจอยูํในรูป การบรรยาย อธิบาย สาธิต ให๎ทา
ปฏิบัติการ หรือ ศึกษาค๎นคว๎าจากสื่อตําง (บุญชม ศรีสะอาด,2541 : 2)
เสาหลักแหํงการเรียนรู๎ที่เป็นรากฐานของการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ได๎แกํ 1.
การเรียนเพื่อรู๎ (Learning to know) หมายถึง การเรียนที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักวิธีการแสวงหาความรู๎
สามารถศึกษา ค๎นคว๎า เรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง ทาให๎ได๎ความรู๎ใหมํๆ ที่เป็นการตํอยอดความรู๎เดิม ที่มีอยูํ
และเกิดการสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ (Construct new knowledge) 2. การเรียนรู๎เพื่อการปฏิบัติได๎จริง
(Leaning to do) หมายถึง การจัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาส ฝึกหัดและลงมือปฏิบัติด๎วย
ตนเอง ทั้งนี้ อาจอยูํในลักษณะของการทางานเดี่ยว หรือทางานเป็นทีม ทาให๎ผู๎เรียนได๎แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ได๎ทางานรํวมกับผู๎อื่น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกัน สามารถสร๎างสรรค์ชิ้นงาน
ที่เป็นประโยชน์ตํอตนเองและสังคมสํวนรวม ซึ่งสามารถพัฒนานาไปสูํกาสรประกอบอาชีพในอนาคต
อีกทั้งยั งเป็ น การเตรี ย มผู๎ เรี ย นให๎ พร๎ อมตํอการดารงชีพ รู๎จักการแก๎ปัญหาและสามารถเผชิญกับ
สถานการณ์ตํางๆได๎อยํางหลากหลาย 3. การเรียนรู๎เพื่อการอยูํรํวมกัน (Leaning to live together)
หมายถึง การจัดการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมตํางๆ เชํน กิจกรรมโครงงาน เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎การพึ่งพา
อาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น เกิ ด ความรู๎ ค วามเข๎ า ใจในความรู๎ สึ ก ของผู๎ อื่ น ทั้ ง ในแงํ ป ระวั ติ ศ าสตร์
ขนบธรรมเนียมประเพณี และคํานิยมทางจิตใจ รวมทั้งรู๎จักบทบาทหน๎าที่ และสิทธิ ของตนเองในการ
ทางานกลุํ ม ตามระบอบประชาธิป ไตย สามารถแสวงภาวะความเป็นผู๎ น าและผู๎ ตามที่ดี ได๎อยํา ง
เหมาะสมตามบริบทและตามสถานการณ์ 4. การเรียนรู๎เพื่อชีวิต (Learning to be) หมายถึง การ
เรี ย นรู๎ ที่สํงเสริ มให๎ เกิดอิสระ ทางด๎านความคิด มีความรับผิดชอบในบทบาทหน๎าที่ของตนเอง มี
ความสามารถ ในการตัดสินใจแก๎ไขปัญหาในระหวํางการเรียนและการสร๎างงาน ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
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เต็มตามศักยภาพ และได๎รับการพัฒนาความแตกตํางกันเป็นรายบุคคล การเรียนเพื่อชีวิตจึงเป็นการ
ฝึกผู๎เรียนให๎รู๎จักการมองคุณคําในตัวเอง และมีความมุํงมั่นในการพัฒนาตนสูํ ความสาเร็จ (ฉัตรแก๎ว
เภาวิเศษ,2556 : 4)
รูปแบบการเรียนการสอน
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skill)โดย
กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม(ทิศนา แขมมณี, 2552 :248-250)
ทักษะกระบวนการ เป็นทักษะที่เกี่ยวข๎องกับวิธีการดาเนินการตํางๆ ซึ่งอาจเป็น
กระบวนการทางสติปัญญา เชํนกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู๎ หรือกระบวนการคิดตํางๆ เชํน
การคิดวิเคราะห์ การอุป นัย การนิร นั ย การใช๎เหตุผ ล การคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และการคิดอยํางมี
วิจารณญาณ เป็นต๎น หรืออาจเป็นกระบวนการทางสังคม เชํน กระบวนการทางานรํวมกัน ปัจจุบัน
การศึกษาให๎ความสาคัญกับการเรียนการสอนที่เน๎นการพัฒนาทักษะกระบวนการอยํางมาก เพราะ
เป็นเครื่องมือสาคัญในการดารงชีวิต
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู๎เป็นกลุํม มีหลักการและ
แนวคิดของรูปแบบ อธิบายวํา สิ่งสาคัญ ที่สามารถชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎สึกหรือความต๎องการที่จะ
สืบค๎นหรือแสวงหาความรู๎ คือ ตัวปัญหา แตํปัญหานั้นจะต๎องมีลักษณะที่มีความหมายตํอผู๎เรียนและ
ท๎าทายเพียงพอที่จะทาให๎ผู๎เรียนเกิดความต๎องการในการแสวงหาคาตอบ นอกจากนี้ปัญหาจะต๎องมี
ลักษณะในการชวนให๎งุนงงสงสัย หรือกํอให๎เกิดความขัดแย๎งทางความคิด ยิ่งจะทาให๎ผู๎เรียนเกิดความ
ต๎องการที่จะแสวงหาคาตอบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมนุษย์อาศัยอยูํในสังคม ต๎องมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม
เพื่อตอบสนองความต๎องการทั้งทางด๎านรํางกาย อารมณ์ สติปัญญา จิตใจและสังคม ความขัดแย๎งทาง
ความคิด ที่เกิดขึ้นระหวํางบุคคลหรือกลุํมจึงเป็นสิ่งที่บุคคลต๎องพยายามหาหนทางขจัดแก๎ไขหรือ
จัดการ เพื่อให๎เป็นที่พึงพอใจหรือเกิดการยอมรับของตนเองและผู๎อื่น
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบเน๎นการพัฒนาทักษะกระบวนการ โดยกระบวนการ
สืบสอบและแสวงหาความรู๎เป็นกลุํม
ขั้นที่ 1 ให๎ผู๎เรียนเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ที่ชวนให๎เกิดความงุนงง สงสัย
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ใช๎ในการกระตุ๎นความสนใจและความต๎องการในการสืบ
สอบแสวงหาความรู๎ นั้นจ๎ะองเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความสนใจของผู๎เรียน
ขั้นที่ 2 ให๎ผู๎เรียนแสดงความคิดเห็นตํอปัญหาหรือสถานการณ์นั้น
ผู๎สอนต๎องกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนแสดงความคิดเห็นอยํางกว๎างขวาง และพยายามกระตุ๎น
ให๎เกิดความขัดแย๎งหรือความแตกตํางทางความคิดของตน เมื่อมีความแตกตํางทางความคิดเกิดขึ้น
ผู๎สอนอาจให๎ผู๎เรียนที่มีความคิดเห็นเดียวกันรวมกลุํมกัน หรืออาจรวมกลุํมโดยให๎แตํละกลุํมมีสมาชิกที่
มีความคิดเห็นแตกตํางกันก็ได๎
ขั้นที่ 3 ให๎ผู๎เรียนแตํละกลุํมรํวมกันวางแผนในการแสวงหาความรู๎
เมื่อมีการจัดกลุํมผู๎เรียนแล๎ว ดาเนินการให๎สมาชิกแตํละกลุํมชํวยกันวางแผนวํา จะ
แสวงหาข๎อมูลอะไร กลุํมจะพิสูจน์อะไร จะตั้งสมมุติฐานอยํางไร จาเป็นต๎องมีข๎อมูลเบื้องต๎นอะไร จะ
แสวงหาที่ไหน หรือจะได๎ข๎อมูลมาอยํางไร จะใช๎เครื่องมือในการเก็บข๎อมูลอะไรบ๎าง และจะใช๎เวลา
เทําใด ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู๎เรียนจะได๎ฝึกทักษะการสืบสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะกระบวนการกลุํม ผู๎สอนทาหน๎าที่อานวยความสะดวกให๎กับผู๎เรียน รวมทั้งแนะนาเกี่ยวกับการ
วางแผน การเสาะแสวงหาแหลํงเรียนรู๎ แหลํงข๎อมูลและการทางานรํวมกัน
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ขั้นที่ 4 ให๎ผู๎เรียนดาเนินการแสวงหาความรู๎
ผู๎เรียนดาเนินการเสาะแสวงหาความรู๎ตามแผนงานที่ได๎กาหนดไว๎ ผู๎สอนชํวยแนะนา
อานวยความสะดวกและติดตามการทางานของผู๎เรียน
ขั้นที่ 5 ผู๎เรียนวิเคราะห์ข๎อมูล สรุปผลข๎อมูล นาเสนอและอภิปรายผล
เมื่ อ กลุํ ม รวบรวมข๎อ มู ล ได๎ แ ล๎ ว กลุํ ม ทาการวิ เคราะห์ ข๎ อมู ล สรุ ปผล ผู๎ ส อนชํ ว ย
แนะนาในการวิเคราะห์ข๎อมูล จากนั้นให๎แตํละกลุํมนาเสนอผล อภิปรายรํวมกัน และประเมินผลทั้ง
ทางด๎านการดาเนินงาน ผลงานและกระบวนการเรียนรู๎ที่ได๎รับ
ขั้นที่ 6 ให๎ผู๎เรียนกาหนดประเด็นปัญหาที่ต๎องการสืบสอบหาคาตอบตํอไป
การสืบสอบแสวงหาความรู๎ของกลุํม ตามปัญหาแรกและตามแผนงานที่วางแผนไว๎
ชํว ยให๎กลุํ มได๎รั บความรู๎ ประสบการณ์ ความเข๎าใจและคาตอบในเรื่องที่ตนศึกษา ซึ่งในระหวําง
การศึกษา หรือสิ้นสุดการศึกษา อาจพบประเด็นอื่นที่ชวนให๎สงสัย หรืออยากรู๎คาตอบเพิ่มมากขึ้น
ผู๎เรียนสามารถเริ่มต๎นวงจรการเรียนรู๎ใหมํ ตามรูปแบบการสอนนี้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นตํอเนื่องไปเรื่อยๆตาม
ความสนใจของผู๎เรียน
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง CIPPA Model (ทิศนา
แขมมณี, 2552 :282-284)
เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในลักษณะที่ให๎ผู๎เรียนสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง
(Construction of Knowledge) ซึ่งนอกจากผู๎เรียนจะสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองแล๎ว ยังต๎องพึ่งการ
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆ และสิ่งแวดล๎อมรอบตัวด๎วย รวมทั้งต๎องอาศัย
ทักษะกระบวนการ (Process skill) ตํางๆจานวนมากเป็นเครื่องมือในการสร๎างความรู๎ นอกจากนั้น
การเรียนรู๎จะเป็นไปอยํางตํอเนื่องได๎ดี หากผู๎เรียนอยูํในสภาพความพร๎อมในการรับรู๎และเรียนรู๎ มี
ประสาทรับรู๎ที่ตื่นตัวตลอดเวลา ซึ่งสิ่งที่สามารถชํวยให๎ผู๎เรียนอยูํในสภาพดังกลําวได๎ก็คือ การให๎มีการ
เคลื่อนไหวทาสงกาย (Physical participation) อยํางเหมาะสม และความรู๎ ความเข๎าใจที่ เกิดขึ้น จะ
มีความลึกซึ้งและอยูํคงทนมากขึ้น หากผู๎เรียนมีความสามารถหรือมีโอกาสนาความรู๎นั้นไปประยุกต์ใช๎
(Application) ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง
CIPPA Model เป็นหลักการซึ่งสามารถนาไปใช๎เป็นหลักการในการจัดกิจกรรมการเรียนรุ๎ตํางๆให๎แกํ
ผู๎เรีย น ซึ่งสามารถใช๎วิธีการสอนและกระบวนการที่หลากหลาย ซึ่งอาจจัดเป็นแบบแผนได๎หลาย
รูปแบบ ซึ่งแบบแผนที่ได๎ผลดีประกอบด๎วยขั้นตอนการดาเนินการ 7 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู๎เดิม
ขั้นนี้เป็นการดึ งความรู๎เดิมของผู๎เรียนในเรื่องที่จะเรียนเพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนมีความ
พร๎ อ มในการเชื่ อ มโยงความรู๎ ใ หมํ กั บ ความรู๎ เ ดิ ม ของตน ซึ่ ง ผุ๎ ส อนอาจใช๎ วิ ธี ก ารตํ า งๆได๎ อ ยํ า ง
หลากหลาย
ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู๎ใหมํ
ขั้นนี้เป็นการแสวงหาข๎อมูลความรู๎ใหมํของผู๎เรียนจากแหลํงข๎อมูล หรือแหลํงความรู๎
ตํางๆด๎วยตนเอง หรือครูอาจให๎คาแนะนาเกี่ยวกับแหลํงข๎อมูลตํางๆเพื่อให๎ผู๎เรียนไปแสวงหา
ขั้นที่ 3 การศึกษาทาความเข๎าใจข๎อมูล/ความรู๎ใหมํ และเชื่อมโยงความรู๎ใหมํกับความรู๎เดิม
ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู๎เรียนจะต๎องศึกษาและทาความเข๎าใจกับข๎อมูลหรือความรู๎ใหมํที่ได๎มา
ผู๎เรียนจะต๎องสร๎างความหมายของข๎อมูลหรือประสบการณ์ใหมํโดยใช๎กระบวนการตํางๆด๎วยตนเอง
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เชํนใช๎กระบวนการคิด และกระบวนการกลุํมในการอภิปรายและสรุปความเข๎าใจเกี่ยวกับข๎อมูลนั้นๆ
ซึ่งจาเป็นต๎องอาศัยการเชื่อมโยงกับความรู๎เดิม
ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู๎ความเข๎าใจกับกลุํม
ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู๎เรียนอาศัยกลุํมเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความเข๎าใจของตน
รวมทั้งขยายความรู๎ความเข๎าใจของตนให๎กว๎างขึ้น ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎แบํงปันความรู๎ ความเข๎าใจ
ของตนแกํผู๎อื่น และได๎รับประโยชน์จากความรู๎ ความเข๎าใจของผู๎อื่นไปพร๎อมๆกัน
ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู๎
ขั้นนี้เป็นขั้นของการสรุปความรู๎ที่ได๎รับทั้งหมด ทั้งความรู๎เดิมและความรู๎ใหมํและจัด
สิ่งที่เรียนเป็นระบบระเบียบเพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนจดจาสิ่งที่เรียนรู๎ได๎งําย
ขัน้ ที่ 6 การปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน
ขั้นนี้จะเป็นขั้นที่ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสได๎ลงมือปฏิบัติตามความรู๎ที่ได๎รับ หรือลง
มือปฏิบัติตามข๎อมูลที่ได๎จากแหลํงเรียนรู๎ และมีโอกาสแสดงผลงานการสร๎างความรู๎ของตนเองให๎ผู๎อื่น
รับรู๎ เป็ นการชํวยให๎ผู๎ เรีย นได๎ตอกย้าหรือตรวจสอบความเข๎าใจของตนและชํวยสํ งเสริมความคิด
สร๎างสรรค์
ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช๎ความรู๎
ขั้นนี้เป็นขั้นของการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกฝนการนาความรู๎ความเข๎าใจของตนไปใช๎
ในสถานการณ์ตํางๆที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความชานาญ ความเข๎าใจ ความสามารถในการแก๎ปัญหา
และความจาในเรื่องนั้นๆ
เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การสอนแบบบรรยาย
ผศ. หรรษานิลวิเชียร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ได๎
อธิบายการสอนแบบบรรยาย ในบทความ “เทคนิคการสอนแบบบรรยายโดยใช๎กลุํมรํวมมือ ” ไว๎ดังนี้
(หรรษานิลวิเชียร. 2551)การสอนแบบรรยายเป็นวิธีที่อาจารย์ในระดับอุดมศึกษานามาใช๎มากที่สุดวิธี
หนึ่งเนื่องจากการสอนแบบนี้เป็นวิธีสอนที่เน๎นผู๎สอนเป็นศูนย์กลางดังนั้น เพื่อให๎สอดคล๎องกับแนว
ทางการปฏิรูปการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางการนาเทคนิคการสอนแบบบรรยายโดยใช๎กลุํม
รํวมมือซึ่งเป็นวิธีที่ใช๎การบรรยายสลับกับการจับคูํสนทนามีลักษณะเป็นกลุํมที่จัดขึ้นชั่วคราวจะชํวยให๎
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู๎มากยิ่งขึ้น
เปูาหมายสาคัญอยํางหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู๎ระดับอุดมศึกษา คือการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ได๎มาตรฐาน สามารถประกันได๎วําบัณฑิตมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
สถาบันคาดหวังไว๎ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและได๎รับการยอมรับในทุกระดับการศึกษา
คือ รูปแบบที่ยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู๎ตามแนวคิดของนักการศึกษาสาคัญในอดีตเชํน
แนวคิดของจอห์นดิวอี้ ในเรื่องการจัดการศึกษาแบบก๎าวหน๎าที่เน๎นให๎ผู๎เรียนมีประสบการณ์ตรงและ
แนวคิดของจ็องเพียเจต์ ในเรื่องการให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎สร๎างความรู๎ด๎วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล๎อมซึ่งแนวคิดดังกลําวนาไปสูํการคิดหาเทคนิควิธีสอนที่เอื้อตํอการให๎ผู๎เรียนได๎คิดและปฏิบัติ
ด๎วยตนเองโดยครูมีบทบาทเพียงเป็นผู๎อานวยความสะดวกซึ่งวิธีสอนเหลํานั้นมีหลากหลายวิธีด๎วยกัน
ผู๎สอนสามารถเลือกใช๎ให๎เหมาะสมกับธรรมชาติของผู๎เรียนและธรรมชาติของเนื้อหาวิชาโดยมีแนวคิด
พื้น ฐานให๎ห ลี กเลี่ย งการใช๎รู ปแบบการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะอยํางยิ่งวิธีสอนแบบ
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บรรยายในระดั บ อุ ด มศึ กษานั้ น วิ ธีส อนแบบบรรยายจะถู ก นามาใช๎กั นมากทั้ งนี้ ส าเหตุ ห นึ่ งอาจ
เนื่องมาจากหลักสูตรระดับอุดมศึกษาสํวนใหญํมีรูปแบบที่เน๎นเนื้อหาวิชาตํางจากหลักสูตรในระดับ
การศึกษาอื่นๆจึงทาให๎ผู๎สอนมีแนวโน๎มที่จะใช๎วิธีสอนแบบบรรยายเพื่อให๎ครอบคลุมสาระที่ต๎องการ
เน๎นและให๎ทันภายในเวลาที่กาหนดโดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎รับผิดชอบสอนวิชาที่มีนักศึกษาจานวนมาก
มักจะใช๎วิธีสอนแบบบรรยายเป็นหลักทาให๎เกิดปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและ
ปัญหาการสร๎างบรรยากาศในชั้นเรียนให๎ผู๎เรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู๎อยํางกระตือรือร๎น การสอนแบบ
บรรยายเป็ น วิธีการสอนที่ผู๎ส อนน าเสนอข๎อเท็จจริงที่จัดไว๎อยํางเป็นระบบเป็นการสอนที่ครูเป็น
ศูนย์กลางของการสื่อสารและความสนใจในห๎องเรียน ทั้งนี้ ผู๎สอนมีความเชื่อพื้นฐานวําการจัดเรียง
เนื้อหาอยํางเป็นระบบจะชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถจาได๎ดีและจาได๎นานการสอนแบบบรรยายนั้นมีทั้ง
ข๎อดีและข๎อเสียดังผลการวิจัยตํอไปนี้
ข้อดีของการสอนแบบบรรยาย
1. การสอนแบบบรรยายจะได๎ผลดีถ๎าหากวําสาระความรู๎นั้นไมํสามารถค๎นหาได๎จากแหลํง
การเรียนรู๎อื่นหรือข๎อมูลนั้นเป็นสิ่งใหมํยังไมํมีจากที่อื่นหรือเป็นสิ่งซับซ๎อนและยากเกินกวําที่ผู๎เรียนจะ
เข๎าใจได๎
2. ควรใช๎การสอนแบบบรรยายเมื่อผู๎สอนต๎องการสอนเนื้อหาจานวนมากแกํผู๎เรียนจานวน
มากภายในระยะเวลาอันสั้นหรือเมื่อผู๎สอนต๎องการนาเสนอข๎อมูลเพิ่มเติมที่ ทันสมัยกวําในหลักสูตร
และต๎องการคาอธิบายเพิ่มเติมหรือเนื้อหาสาระนั้นจะต๎องมีการนามาเรียบเรียงใหมํและนาเสนอด๎วย
วิธีใหมํหรือผู๎สอนต๎องการให๎เนื้อหาสาระสํวนบทนาของบทเรียน
3. ใช๎การสอนแบบบรรยายเมื่อผู๎สอนต๎องการสอนเนื้อหาที่มีลักษณะต๎องบูรณาการจาก
แหลํงหลายแหลํงโดยผู๎เรียนไมํมีเวลาพอในการหาแหลํงความรู๎หรือขาดทักษะในการปฏิบัติ
4. ถ๎าหากผู๎สอนมีทักษะในการสอนแบบบรรยายมีอารมณ์ขันและมีตัวอยํางมากอาจทาให๎
ผู๎เรียนมีความสนใจที่จะศึกษาค๎นคว๎าตํอไปทักษะเหลํานั้นได๎แกํการใช๎สายตาการเร๎าความสนใจการ
สอนอยํางชัดเจนมีความตั้งใจสูงทําทางและการเคลื่อนไหวเหมาะสม
5. ควรใช๎การสอนแบบบรรยายกับผู๎เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู๎โดยการฟัง วิธีสอนแบบ
บรรยายเป็ น วิ ธี ที่ ใช๎ กั น มาเป็ น เวลาช๎า นานการสอนแบบบรรยายที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพจะต๎ อ งอาศั ย
องค์ประกอบหลายอยํางทั้งด๎านผู๎สอนและผู๎เรียนการคิดค๎นและใช๎เทคนิคตํางๆมาประกอบวิธีสอน
แบบบรรยายที่สามารถทาให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกระบวนการเรียนการสอนทั้งด๎านรํางกายจิตใจสังคม
และสติปัญญาได๎จะมีสํวนชํวยให๎ชั่วโมงเรียนมีความหมายขึ้นทั้งผู๎สอนและผู๎เรียน
ข้อเสียของการสอนแบบบรรยาย
1. นักศึกษาชอบกิจกรรมการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมมากกวําการเรียนโดยการฟังคาบรรยาย
นักศึกษาควรได๎อํานเขียนอภิปรายแก๎ปัญหาฝึกคิดขั้นสูงอันได๎แกํการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการ
ประเมินคํา
2. จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เรียนแบบมีสํวนรํวมกับการเรียนโดยการฟังคา
พบวําผลไมํแตกตํางกันแตํการเรียนแบบมีสํวนรํวมจะดีกวําการฟังคาบรรยายในการพัฒนาทักษะการ
คิดและการเขียน
3. จากการประเมินรูปแบบการเรียนรู๎ของนักศึกษาพบวํานักศึกษาจะเรียนได๎ดีจากเทคนิค
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การสอนอื่นๆ ที่ไมํใชํการบรรยาย
4. ความสนใจของนักศึกษาจะลดลงเรื่อยๆ ขณะฟังคาบรรยายบางคนจะสนใจใหมํเมื่อใกล๎
จะจบการบรรยาย
5. การสอนแบบบรรยายทาให๎ผู๎ที่มีสติปัญญาดีต๎องเป็นผู๎เรียนรู๎โดยการฟัง เพื่อที่จะได๎รับ
ประโยชน์จากการบรรยายมีการศึกษาพบวําโดยทั่วไปแล๎วหลังจากการฟังคาบรรยายผู๎ฟังจะระลึก
เนื้อหาได๎เพียงเล็กน๎อยเทํานั้นยกเว๎นผู๎สติปัญญาดี
6. การสอนแบบบรรยายจะสํงเสริมการเรียนรู๎ระดับต่าคือ การเรียนรู๎ข๎อเท็จจริง
ผลการวิจัยพบวําการสอนแบบบรรยายจะให๎ผลเทํากับการอํานหรือวิธีอื่นที่สอนข๎อเท็จจริงแตํให๎ผล
น๎อยในการสํงเสริมการคิดหรือเปลี่ยนเจตคติและในการศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบบรรยายกับ
การอภิปรายพบวําการสอนทั้งสองแบบไมํแตกตํางกันในด๎านการเรียนรู๎ระดับต่าแตํการอภิปรายจะ
ดีกวําในการพัฒนาการแก๎ปัญหาและเจตคติตํอวิชาที่เรียน
7. การสอนแบบบรรยายตั้งอยูํบนสมมุติฐานที่วําผู๎เรียนทุกคนต๎องการข๎อมูลเดียวกัน
นาเสนอด๎วยปากเปลําในเวลาเดียวกันโดยปราศจากการโต๎ตอบกับผู๎พูดแตํการบรรยายต๎องเป็นไปตาม
เวลาที่ผู๎บรรยายนาเสนอในขณะที่มีการบรรยายผู๎เรียนอาจต๎องการถามคาถามแตํผู๎บรรยายใช๎การ
สื่อสารทางเดียวโดยเฉพาะในชั้นเรียนขนาดใหญํทาให๎ผู๎เรียนถามคาถามไมํได๎มีผลการวิจัยบํงชี้ วําการ
เรียนที่เน๎นการปฏิสัมพันธ์เฉพาะตัวระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียนจะสํงผลตํอผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจตํอ
ผู๎เรียน
8. ผู๎เรียนมักไมํชอบการบรรยายผลการวิจัยเปรียบเทียบการสอนแบบบรรยายกับการสอน
แบบอภิปรายระบุวําผู๎เรียนชอบวิชาและเนื้อหาเมื่อเรียนแบบอภิปรายมากกวําการฟังคาบรรยาย
9. ปัญหาเกี่ยวกับความเข๎าใจพื้นฐานเกี่ยวกับศักยภาพของสมองและกลวิธีของผู๎เรียนใน
การสอนแบบบรรยายนั้นผู๎สอนมักคิดวําผู๎เรียนเรียนได๎ดีโ ดยการฟังมีสมรรถภาพด๎านความจาดีมี
ความรู๎เดิมที่จะนามาเชื่อมโยงกับความรู๎ใหมํดีมีทักษะและกลวิธีในการจดบันทึกดีและไมํมีผลใดๆ ตํอ
การรับรู๎ข๎อมูลที่มากเกินไป
การสอนแบบแก้ปัญหา (บุญชม ศรีสะอาด,2541 : 67-68)
การสอนแบบแก๎ปัญหา (Problem Solving) คือ วิธีสอนที่ใช๎วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช๎ทั้งการแก๎ปัญหาของจอห์น ดิวอี้ อันได๎แกํ การนิยามปัญหา การตั้งสมมุติฐาน
รวบรวมประเมิน จัดระบบและตีความหมายข๎อมูล สรุปผล และตรวจสอบผลสรุป
ข้อดี
1. ผู๎เรียนดาเนินกิจกรรมการเรียนอยํางจริงจังจึงเกิดความเข๎ใจและจดจาได๎นาน
2. การแก๎ปัญหาเป็นการเรียนรู๎ทั้งด๎านพุทธิพิสัยและจิตพิสัย
3. ชํวยพัฒนาความรับผิดชอบของผู๎เรียน ชํวยสร๎างความสนใจและแรงจูงใจ
4. ผู๎เรียนได๎ใช๎สื่อและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆที่นอกเหนือจากตาราเรียน
5. ผู๎เรียนได๎ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่นและพัฒนาความสามารถในการแก๎ปัญหา
อยํางเป็นระบบ
6. เป็นรูปแบบที่สามารถนาไปใช๎ในการแก๎ปัญหาได๎ในอนาคต
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ข้อจากัดหรือจุดด้อย
1. ใช๎เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎มาก
2. ประเด็นปัญหาที่โดยธรรมชาติมีการโต๎แย๎งกันอาจกํอให๎เกิดปัญหาตํอการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหาที่จะนามาศึกษาอาจนามาจากบทเรียน ผู๎สอนกาหนดขึ้นมาตามที่เห็นวํานําสนใจ
มีคุณคําหรือจากประสบการณ์หรือจากความสนใจของผู๎เรียน
2. ปัญหาที่นามาศึกษาจะต๎องเหมาะสมกับวุฒิภาวะ ทักษะของผู๎เรียน และผู๎เรียนต๎องเห็น
ความสาคัญของปัญหา
3. การเสนอปัญหาให๎คิด อาจใช๎วิธีการถามนาเข๎าสูํปัญหา เลําประสบการณ์หรือเหตุการณ์
ตํางๆ และตรวจสอบแหลํงเรียนรู๎ สื่อตํางๆให๎เหมาะสม สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีกาลังใจ กระตือรือร๎นใน
การแก๎ปัญหา
การสอนแบบสืบเสาะ
นักการศึกษามีความเชื่อวําในการจัดการศึกษานั้นเปูาหมายที่สาคัญก็คือ
การพัฒนาความสามารถในการคิดให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียน (Renner and Marek, 1990 : 241-246) ใน
การเรียนรู๎นั้นผู๎เรียนจะเกิดความเข๎าใจและยอมรับแนวคิดตํางๆได๎เมื่อรับรู๎หรือเห็นวําสิ่งเหลํานั้น
สามารถศึกษาได๎และมีความสมเหตุสมผลและจะต๎องจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเน๎นการ
สอนแบบสืบเสาะเพื่อพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์โดย
เน๎นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นทั้งเปูาหมายของการเรียนรู๎ (Learning Goal) และวิธีสอน
(Teaching Method) (ไพฑูรย์สุขศรีงาม, 2545 : 4)
1. ความหมายของการสืบเสาะ
นักการศึกษาได๎ให๎ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะในลักษณะที่แตกตํางกันตามแนวคิดของแตํละ
คนดังนี้
1.1 การสืบเสาะที่เป็นกระบวนการ
การสืบเสาะหมายถึงวิธีที่นักเรียนเป็นผู๎กาหนดวิธีการหาความรู๎ของเขา(ไพฑูรย์สุขศรีงาม,
2531 : 58-78) หรือเป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่ วางเงื่อนไขให๎แกํนักเรียนเพื่อให๎นักเรียนรับรู๎และ
กาหนดปัญหาถามปัญหาเพื่อค๎นหาคาตอบที่จะเป็นปัญหาที่ต๎องการคาตอบขั้นตํอไป (Herron, 1971
: 171-181) และการสืบเสาะเป็นกระบวนการทั่วไปที่มนุษย์ใช๎เสาะการเสาะแสวงหาคาตอบมากกวํา
การรับรู๎คาตอบโดยอาศัยวิธีการแก๎ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์อยํางเป็นระบบได๎แกํการแก๎ปัญหาการใช๎
หลักฐานการใช๎ตรรกศาสตร์การทาความกระจํางในคุณคําหรือคํานิยมตํางๆการตัดสินใจตลอดจนการ
ใช๎ระเบียบข๎อบังคับของการสืบเสาะอยํางเหมาะสมวิธี (Pugliese, 1979 : 24-26 ;Nagalski. 1980 :
26-27 ; Harms, 1981 : 54) นอกจากนี้การสืบเสาะเป็นกระบวนการทางสติปัญญาทั่วไปที่มนุษย์ใช๎
เสาะแสวงหาความรู๎หรือความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวตํางๆดังนั้นการสืบเสาะจึงเป็นวิธีการหรือกระบวนการคิดนั่นเอง (Welch, 1981:
53-64 ; ไพฑูรย์สุขศรีงาม, 2545 : 4-5)
1.2 การสืบเสาะที่เป็นกิจกรรม
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การสื บ เสาะหมายถึงกิจ กรรมที่ เน๎นวิธี แก๎ปัญหาโดยทาให๎ ปรากฏการณ์ กาลั งเผชิญหรื อ
ประสบการณ์ทานายความคิด (Gagne, 1963 : 144-153) หรือเป็นกิจกรรมตํางๆที่ครูเตรียมไว๎เพื่อให๎
นักเรียนนาความรู๎ที่มีไปใช๎แก๎ปัญหาที่กาลังประสบและเป็นผลทาให๎เกิดความเข๎าใจและสามารถนา
ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ได๎ดีขึ้น (Schwab,1970 : 131 ; สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2521 : 138) นอกจากนี้การสืบเสาะเป็นกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งประกอบด๎วยการสังเกต
การตั้งคาถามการตรวจสอบหนังสือ -เอกสารตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับปัญหาที่นําสนใจการวางแผนการ
สืบค๎นการทบทวนความรู๎ที่มีอยูํเมื่อได๎รับหลักฐานใหมํจากการทดลองการใช๎เครื่องมือ -อุปกรณ์ในการ
เก็ บ รวบรวมการวิ เ คราะห์ แ ละการแปลความหมายข๎ อ มู ล การเสนอค าตอบการอธิ บ ายและการ
พยากรณ์ตลอดจนการถํายทอดเผยแพรํผ ลการศึกษาซึ่งในการสื บเสาะต๎องการวินิจฉัยข๎อตกลง
เบื้องต๎นการใช๎ความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์และความคิดเชิงเหตุผลหรือตรรกะตลอดจนการพิจารณา
ตรวจสอบคาอธิบายเลือก (NationalResearch Council, 2000 : 25)
1.3 การสืบเสาะที่เป็นวิธีสอน
การสืบเสาะหมายถึงการสอนที่ทั้งครูและนักเรียนรํวมกันศึกษาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์วํา
ด๎วยวิธีการเยี่ยงวิทยาศาสตร์ (Kusland and Stone, 1968 : 138) หรือเป็นวิธีการเรียนรู๎ที่มีเงื่อนไข
หรือกาหนดให๎ผู๎เรียนต๎องรับรู๎และกาหนดปัญหาซักถามเกี่ยวกับปัญหาเพื่อติดตามหาคาตอบและรับรู๎
วําคาตอบของปัญหาดังกลําวจะเป็นทั้งผลลัพธ์ที่ได๎และเป็นจุดเริ่มต๎นของการศึกษาตํอไป (Herron,
1971 : 171-181) นอกจากนี้การสืบเสาะหมายความรวมถึงยุทธศาสตร์ในการสอนที่มี คุณลักษณะ
ดังนี้
1.3.1 ไมํมีการเตรียมคาตอบทางปัญหาไว๎ให๎กับนักเรียน
1.3.2 นักเรียนลงมือปฏิบัติการทดลองเพื่อให๎ได๎มาซึ่งความรู๎ตามที่กาหนด
ไว๎ในหลักสูตร
1.3.3 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมทุกขั้นตอน
1.3.4 มีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอและหลากหลายสาหรับให๎นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ
1.3.5 นักเรียนใช๎กระบวนการสืบเสาะซึ่งได๎แกํการสังเกตการลงมือการลงข๎อ
วินิจฉัยการสร๎างสมมติฐานการทดสอบและปรับปรุงแนวความคิดและสังกัปโดยใช๎ความรู๎ใหมํที่มี
(Tafoya, Sunal and Knecth, 1980 : 43-48 ; ไพฑูรย์สุขศรีงาม, 2531 : 61)กลําวโดยสรุปการ
สืบเสาะ (Inquiry) หมายถึงกระบวนการแสวงหาคาตอบโดยอาศัยวิธีการแก๎ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์
ผํานกระบวนการทา (Process of Doing) และกระบวนการคิด(Process of Thinking) อยํางเป็น
ระบบและคาตอบที่ได๎จะเป็นคาตอบที่สมเหตุสมผล
2. จุดมุํงหมายในการสอนแบบสืบเสาะได๎มีผู๎เสนอวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสืบเสาะไว๎ดังนี้
2.1 เพื่อเสริมสร๎างและรักษาความสนใจเจตคติความพอใจการมีใจกว๎างและอยากรู๎อยากเห็น
ในวิทยาศาสตร์
2.2 เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอยํางสร๎างสรรค์และความสามารถในการแก๎ปัญหา
2.3 เพื่อสํงเสริมการคิดอยํางวิทยาศาสตร์และแก๎ปัญหาอยํางวิทยาศาสตร์
2.4 เพื่อพัฒนาความเข๎าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และความสามารถในการใช๎สติปัญญา
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2.5 เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการเชํนการออกแบบการทดลองการสังเกตการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลการวิเคราะห์การแปลผลHofsteinและLuneta (1982 : 201-217) ได๎สรุป
วัตถุประสงค์ของการสอนปฏิบัติการไว๎ 4 ประการคือ
1. เพื่อรักษาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกิจกรรมของมนุษย์ไว๎โดยสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความเข๎าใจความรู๎ทางวิทยาศาสตร์อยํางเฉลียวฉลาดและอยํางซาบซึ้ง
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถถํายโอนไปยังปัญหาตํางๆที่
ต๎องการแก๎ไขได๎
3. เพื่อชํวยให๎นักเรียนมีความซาบซึ้งในบทบาทของนักวิทยาศาสตร์
4. เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนมีความงอกงามทั้งในด๎านซาบซึ้งในความเป็นระเบียบของความรู๎ทาง
วิทยาศาสตร์ในด๎านความเข๎าใจทางทฤษฎีและโมเดลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงแก๎ไขได๎
3. ประเภทของการสืบเสาะ
มีนักการศึกษาได๎เสนอรูปแบบการสืบเสาะไว๎ดังนี้ (ไพฑูรย์สุขศรีงาม, 2531 :66-68)
3.1 การสร๎างความรู๎ใหมํซึ่งแบํงออกได๎เป็น 2 ประเภท
3.1.1 การสืบเสาะโดยใช๎ความรู๎เดิม (Stable Inquiry) เป็นการสืบเสาะที่นาความรู๎
ที่มีอยูํกํอนแล๎วไปใช๎ในการกาหนดเพื่อแก๎ปัญหาใช๎ในการปรับปรุงวิชาการตํางๆให๎ถูกต๎องเหมาะสม
ยิ่งขึ้นตลอดจนใช๎หลักการใหมํในการสืบเสาะหาความรู๎ให๎กว๎างขวางและลึกซึ้งตํอไป
3.2 การทาปฏิบัติการ (Laboratory Investigation) การสืบเสาะที่อาศัยการเน๎นทา
ปฏิ บั ติก ารการทดลองและการคิ ดโดยให๎ นัก เรี ยนลงมื อ เก็ บ รวบรวมข๎ อมู ล จัด กระท าข๎ อ มูล แปล
ความหมายและลงข๎อสรุปซึ่งจะทาให๎นักเรียนมีทั้ง ทักษะในด๎านปฏิบัติการ (Process of Doing)หรือ
Manual Skills) และด๎านกระบวนการคิด (Process of Thinking หรือ Thinking Skills)การสืบเสาะ
แบบนี้สามารถแบํงออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ (ไพฑูรย์สุขศรีงาม, 2545 : 5 ; อ๎างอิงมาจากTafoya
and others, 1980 : 43-48)
3.2.1 การสืบเสาะสาเร็จรูป (Structured Inquiry) เป็นการสืบเสาะที่ครูเป็นผู๎
กาหนดปัญหาให๎กับผู๎เรียนกาหนดขั้นตอนในการทดลองและการจั ดกระทาข๎อมูลผู๎เรียนเป็นผู๎แปล
ความหมายและสรุปด๎วยตนเอง
3.2.2 การสืบเสาะแบบแนะนา (Guided Inquiry) เป็นการสืบเสาะที่ครูกาหนด
ปัญหาให๎ครูให๎คาปรึกษาหารือหรือแนะนาวิธีการทดลองและการจัดกระทาข๎อมูลผู๎เรียนผู๎เรียนเป็นผู๎
แปลความหมายและสรุปด๎วยตนเอง
3.2.3 การสืบเสาะแบบเปิดกว๎าง (Open Inquiry) หรือการค๎นพบ (Discovery)
ผู๎เรียนเป็นผู๎กาหนดปัญหาวิธีการแก๎ปัญหาการจัดกระทาข๎อมูลตลอดจนการแปลความหมายและสรุป
ด๎วยตนเองผู๎เรียนทาการสืบเสาะคล๎ายกับการศึกษาค๎นคว๎าของนักวิทยาศาสตร์
3.3 การไมํทาปฏิบัติการ (Nonlaboratory Investigation) จะไมํเน๎นการกระทา
ปฏิบัติการแตํเน๎นการให๎หรือเสนอข๎อมูลจากครูและนักเรียนนักเรียนจะได๎รับการฝึกฝนทักษะในการ
คิดแตํจะขาดทักษะในการปฏิบัติ
4. กรอบความคิดในการสอนแบบสืบเสาะ
เ นื่ อ ง จ า ก นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ศึ ก ษ า มี ค ว า ม เ ชื่ อ วํ า ม นุ ษ ย์ เ ป็ น สั ต ว์ ที่ มี ส ติ ปั ญ ญ า
(ThinkingAnimals) มีความสามารถในการใช๎สติปัญญาใช๎ความคิด -เหตุผลในการสร๎างความรู๎ด๎วย
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ตนเองได๎การจัดการศึกษาจึงต๎องพัฒนาความสามารถในการคิดของมนุษย์การคิดจึงเป็นกิจกรรมโดย
ธรรมชาติของมนุษย์การที่นักเรียนไมํสามารถคิดเป็นหรือคิดทางวิทยาศาสตร์ได๎ไมํใชํความผิดของ
นักเรียนแตํสะท๎อนให๎เห็นถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมํสํงเสริมสนับสนุนการคิดนั่นเอง
(Greeno, 1992 : 29-32) ทั้งนี้ความสามารถในการคิดสามารถพัฒนาได๎โดยอาศัยการให๎นักเรียนมี
สํวนรํวมในกิจกรรมที่มีความท๎าทายการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่อาศัยความรู๎และสติปัญญาเทํ านั้น
ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต๎องให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการสร๎างความรู๎ปรับปรุง
ความรู๎ตลอดจนแก๎ไขเปลี่ยนแปลงความรู๎ที่มีอยูํแล๎วพร๎อมกับให๎นักเรียนได๎ใช๎ความคิดตลอดจนสร๎าง
แนวความคิดใหมํๆเพิ่มขึ้น (ไพฑูรย์สุขศรีงาม, 2545 : 5)
การสอนแบบปฏิบัติการ(บุญชม ศรีสะอาด,2541 : 68-69)
การสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory) คือการสอนเน๎นให๎ผู๎เรียนกระทา
กิจกรรมการเรียน ภายใต๎การแนะนาชํวยเหลืออยํางใกล๎คิด โดยทาการทดลองปฏิบัติฝึกการใช๎ทฤษฎี
โดยผํานการสังเกต การทดลอง ภายใต๎สถานการณ์ หรือสภาพที่กาหนดไว๎
ข้อดี
1. ผู๎สอนมีความอิสระที่จะให๎ความชํวยเหลือและการสอนแกํผู๎เรียนที่ต๎องการความ
ชํวยเหลือ
2. การทากิจกรรมการเรียนโดยการทดลองอาจดาเนินโดยผู๎เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กลุํมเล็กๆ
3. ผู๎เรียนอาจศึกษากิจกรรม วิธีปฏิบัติจากสื่อ ที่สามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
4. เป็นวิธีการเรียนที่จะทาให๎ผู๎เรียนทาการสืบเสาะหาความรู๎และค๎นพบความรู๎ได๎ด๎วย
ตนเอง ซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นรากฐานของการแก๎ปัญหา
5. ผู๎เรียนเพิ่มพูนความสามารถในการทางานด๎วยตนเองและมีเจตคติที่ดีตํอวิทยาศาสตร์
ดังนั้นโดยสรุปการสอนแบบปฏิบัติการอาจหมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ที่
เน๎ น ให๎ ผู๎ เรี ย นทาการปฏิบั ติการณ์ เพื่อให๎ ได๎มาซึ่งข๎อค๎นพบ หรือความรู๎ตามทฤษฎี หรือ การท า
ปฏิบัติการเพื่อให๎ผู๎เยนค๎นพบองค์ความรู๎ใหมํ และฝึกออกแบบการทากิจกรรมปฏิบัติการจาก สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ ที่กาหนดให๎
ข้อจากัดหรือจุดด้อย
1. กรณีการทาปฏิบัติการเป็นรายบุคคลอาจทาให๎ผู๎เรียนบางคนขาดแรงจูงใจในการทางาน
คนเดียว
2. ในกรณีที่ทาปฏิบัติการเป็นกลุํม สมาชิกบางคนอาจหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน ถ๎าผู๎เรียน
บางคนปฏิบัติได๎ช๎า หรือทาไมํได๎อาจทาให๎ผู๎เรียนมีความคาดหวังในตนเองต่า
3. ต๎องใช๎วัสดุ อุปกรณ์จานวนมาก และอาจมีราคาสูง ถ๎าวางแผนไมํดีอาจทาให๎ได๎ผลที่ไมํ
นําพอใจ
ข้อเสนอแนะ
1. ผู๎สอนต๎องวางแผนและประสานงานกับผู๎เรียนอยํางใกล๎ชิด
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2. ควรฝึกให๎ผู๎เรียนเชื่อโยงผลการทาปฏิบัติการกับความรู๎หรือประสบการณ์เดิม
3. ฝึกให๎ผู๎เรียนวางแผนงานลํวงหน๎าและจดบันทึกรายละเอียดการทาปฏิบัติการทุกขั้นตอน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Class Room)
หมายถึงกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งเปลี่ยนการใช๎ชํวงเวลา
ของการบรรยายเนื้อหา (Lecture) ในห๎องเรียนเป็นการทากิจกรรมตํางๆ เพื่อฝึกแก๎โจทย์ปัญหาและ
ประยุกต์ใช๎จริง สํวนการบรรยายจะอยูํในชํองทางอื่นๆ เชํน วิดีโอ วิดีโอออนไลน์ podcasting หรือ
screencastingฯลฯซึ่ ง นั ก เรี ย นเข๎ า ถึ ง ได๎ เ มื่ อ อยูํ ที่ บ๎ า นหรื อ นอกห๎ อ งเรี ย น ดั ง นั้ น การบ๎ า นที่ เ คย
มอบหมายให๎นักเรียนฝึกทาเองนอกห๎องจะกลายมาเป็นสํวนหนึ่งของกิจกรรมในห๎องเรียนและในทาง
กลับกันเนื้อหาที่เคยถํายทอดผํานการบรรยายในห๎องเรียนจะเปลี่ยนไปอยูํในสื่อที่นักเรียนอําน-ฟัง-ดู
ได๎ เ องที่ บ๎ า นหรื อ ที่ ไ หนๆ ก็ ต ามผู๎ ส อนอาจทิ้ ง โจทย์ ห รื อ ให๎ นั ก ศึ ก ษาสรุ ป ความเนื้ อ หานั้ น ๆ เพื่ อ
ตรวจสอบความเข๎าใจของนักศึกษาและนามาอภิปรายหรือปฏิบัติจริงในห๎องเรียน
รูปแบบของ Flipped Classroom ที่เน๎นกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ได๎ทากิจกรรมที่เน๎นกระบวนการคิด
เกี่ยวกับแนวคิดหลักหรือแกํนของความรู๎นั้นๆ (core concept) ชํวยให๎ผู๎สอนทราบวําผู๎เรียนยัง
ต๎องการความรู๎หรือขาดความเข๎าใจในสํวนใดต๎องการคาชี้ แนะอยํางไรบ๎างบรรยากาศในห๎องเรียน
ลักษณะนี้ดีกวําการมุํงบรรยายสาระความรู๎ที่ผู๎สอนต๎องการให๎ครบถ๎วนตามแผนการสอนในลักษณะ
ของการสื่อสารทางเดียวแตํไมํสามารถสร๎างสํวนรํวมหรือดึงดูดความสนใจจากผู๎เรียน ฉะนั้นเหตุผล
ประการหนึ่งที่นําสนใจของ Flipped คือการเรียนการสอนที่ให๎ความสาคัญกับการพัฒนาผู๎เรียน
เนื่องจากกิจกรรมที่ให๎ฝึกฝนนั้นจะชํวยให๎ผู๎สอนรู๎ feedback วํานักเรียนมีความรู๎มีทักษะหลังจากการ
เรียนไปแล๎วดังที่คาดหวังไว๎หรือไมํได๎เป็นอยํางดี แนวคิดเรื่อง Flipped Classroom ไมํได๎เป็นเรื่อง
ใหมํแตํอยํางใดหากพูดถึงมิติเพียงแคํการให๎นักเรียนอํานเนื้อหาลํวงหน๎าและมาทากิจกรรมในห๎องลอง
นึกถึงการเรียนวิชาวรรณกรรมซึ่งนักเรียนต๎องอํานนวนิยายมากํอนลํวงหน๎าแล๎วนามาวิเคราะห์ตํอใน
ห๎องเรีย นหรือการเรีย นวิชาด๎านกฎหมายซึ่งนาสิ่งที่อํานมาแล๎ว มาอภิปรายตํอในบรรยากาศแบบ
Socratic seminar ก็นับได๎วําเข๎าขํายลักษณะของ Flipped Classroom ได๎ในสํว นหนึ่ง
(http://www2.li.kmutt.ac.th/thai/article/gettingtoknow.html)
7. การสอนสิ่งแวดล้อมด้วยเนื้อหาด้านชีววิทยา
การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมได๎เริ่มมาเป็นเวลานับร๎อยๆปีแล๎ว แตํสมัยกํอนไมํได๎เรียกวําเป็น
กาศึ ก ษาสิ่ ง แวดล๎ อ ม แตํ จ ะเป็ น การศึ ก ษาเฉพาะทางเชํ น การศึ ก ษาทางภู มิ ศ าสตร์ วนศาสตร์
เกษตรศาสตร์ สาธารณสุข ฯลฯแตํด๎วยเหตุที่มีการเกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อมและมีผลกระทบตํอมนุษย์จึง
มีการพัฒนารูปแบบการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมขึ้นแตํแนวทางในการศึกษาจะต๎องใช๎ความรู๎หลายๆ
ด๎านมาผสมผสานกันเพื่อกํอให๎เกิดหลักการที่สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในการจัดการสิ่งแวดล๎อมดังนั้น
การศึกษาด๎านสิ่งแวดล๎อมจึงต๎องอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานเพราะวิทยาศาสตร์เป็น
ศาสตร์ที่เรียนรู๎ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกอยํางเป็นขั้นตอนและเป็นกระบวนการที่นาไป
สรุปอยํางมีกฎเกณฑ์และเป็นระบบซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาสิ่งแวดล๎อมมีแนวทางในการศึกษาที่
ชัดเจนถูกต๎องและเป็นระบบยิ่งขึ้น
ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช๎เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสิ่งแวดล๎อมได๎ดังนี้
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1. ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หาชนิด ปริมาณ สัดสํวนและการกระจายของสิ่งแวดล๎อม
เชํนการหาปริมาณหรือชนิดของสิ่งของมีชีวิตในระบบนิเวศเป็นต๎น
2. ศึกษาความสัมพันธ์ทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
3. ศึกษากรับวนการเกิดมลสารหรือสารพิษในระบบสิ่งแวดล๎อมตลอดจนการใช๎เ ทคโนโลยี
เพื่อเข๎าบาบัดมลพิษในสิ่งแวดล๎อม
4. ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีที่นามาใช๎ในการผลิตต๎องไมํสร๎างปัญหาให๎แกํสิ่งแวดล๎อม
5. ศึกษาการปูองกันและกาจัดของเสียจากกระบวนการในระบบสิ่งแวดล๎อมเพื่อมิให๎เกิดผล
กระทบตํอคุณภาพชีวิตของมนุ ษย์ นอกจากนี้ยังต๎องศึกษาวิธีกาจัดของเสี ยเหลํานั้นให๎ส ามารถใช๎
ประโยชน์ในรูปแบบที่มนุษย์จะใช๎ดารงชีวิตได๎เชํน การนาขยะมูลฝอยมาทาเป็นปุ๋ยชีวภาพ เป็นต๎น
6. ใช๎วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพลังงานทั้งในการประยุกต์ใช๎และรูปแบบของการอนุรักษ์
เชํน การใช๎พลังงานทดแทนจากน้า ลมแสงอาทิตย์ เป็นต๎น
7. ศึกษาพฤติกรรมและบทบาทของมนุษย์ในกระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคมวํามี
ผลกระทบตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางไร เชํน การใช๎ที่ดิ น การใช๎ทรัพยาการปุาไม๎น้า
แรํ อากาศเป็นต๎น
จากข๎อมูลดังกลํ าวจะเห็น ได๎วําความรู๎ทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือสาคัญในการศึกษา
สิ่งแวดล๎อมเพราะเป็นศาสตร์ที่ชํวยพิสูจน์หาความจริงหรือปรากฎการณ์ของสิ่งแวดล๎อมโดยอาศัย
หลักการและวิธีการผสมผสานอันจะนามาเพื่อความอยูํรอดและคุณภาพของชีวิตที่ยั่งยืนตํอไป
การที่มนุษย์มีชีวิตอยูํมาตั้งสมัยโบราณจนถึงปั จจุบันและครอบครองความเป็นใหญํบนโลกนี้
มนุ ษ ย์ ไ ด๎ ผํ า นกระบวนการวิ วั ฒ นาการและเปลี่ ย นแปลงความสั ม พั น ธ์ ตํ า งๆ ระหวํ า งมนุ ษ ย์ กั บ
สิ่ งแวดล๎ อมมาเป็ น ขั้น ตอนตามล าดั บ จะเห็ นได๎วํา มนุ ษย์แ ละสิ่ งมี ชีวิต อื่น ๆได๎ พยายามปรับตั ว ได๎
สามารถอยูํรอดในธรรมชาติได๎ โดยวิวัฒนาการเป็นขั้นตอนเป็นลาดับและมีการเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
พัน ธุศ าสตร์ ให๎ ส อดคล๎ องกับ ความเปลี่ ยนแปลงของธรรมชาติในลั กษณะภูมิศาสตร์ที่แตกตํางกัน
(https://sites.google.com/site/tubtim2553/withyasastr-kab-sing-waedlxm; 23, 2556)
ดังนั้น ชีววิทยาเป็นสาขาหนึ่งของการศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร์ที่มีความสาคัญของชีววิทยา
กับสิ่งแวดล๎อม เพราะชีววิทยาจึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหวํางประชากร
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อมการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกลุํมตํางๆ การศึกษาลักษณะรูปรําง
การดารงชีวิต และการจัดจ าแนก สิ่ งมีชีวิต ส าหรับการศึกษาในระดับยํอยลงมา เชํนการศึกษา
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ได๎แกํ อวัยวะ เนื้อเยื่อ และเซลล์ในด๎านโครงสร๎างและหน๎าที่การทางาน
นอกจากนี้ชีววิทยายังครอบคลุมถึงการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุลอะตอมที่
เป็น องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ เชํน โมเลกุลดีเอ็นเอ (DNA) อาร์เอ็นเอ(RNA) โมเลกุลของ
สารอิน ทรี ย์ และอะตอมของ ธาตุตํางๆที่พบในสิ่ งมีชีวิตรวมถึงการศึกษาเรื่องปฏิกิริยาเคมี และ
พลังงาน ที่เกิดขึ้นในรํางกายสิ่งมีชีวิตอีกด๎วยจะเห็นได๎วําชีววิทยานั้นเกี่ยวข๎องกับความรู๎ตํางๆหลาย
สาขา ที่สามารถประยุกต์นามาใช๎อธิบายหรือจาลองความเป็นไปของสิ่งมีชีวิต ทั้งหลาย เพื่อตอบ
ปั ญ หาตํ า งๆที่ ม นุ ษ ย์ ส งสั ย เกี่ ย วกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล๎ อ ม ได๎ ( http://www.ipecp.ac.th/
ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter1/p1.html; 23, 2556)
ดังนั้น เนื้อหาด๎านชีววิทยา จึงเป็นเนื้อหาที่สาคัญ พื้นฐานในการเรียนรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม
ในการเรียนรู๎จากการได๎ลงมือปฏิบัติ ได๎สัมผัสกับธรรมชาติขิงชีวิต จะทาให๎ผู๎เรียนเกิดความสุนทรี
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เกี่ ย วกั บ ความงดงามตามธรรมชาติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล๎ อ ม ซึ่ ง จะเหนี่ย วน าไปสูํ การเห็ น
ความสาคัญของสรรพสิ่ง ทั้งหลาย ความตระหนักในการรักษา หวงแหนธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม
อีกทั้งองค์ความรู๎เกี่ยวกับชีววิทยา ยังทาให๎ผู๎เรียนสามารถเชื่อมดยงความรู๎ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต บทบาท
หน๎าที่ของสิ่งมีชีวิตตํอสิ่งแวดล๎อม เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ บริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมได๎
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การบริ หารจัดการสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนประถมศึกษาอาเภอศรีเทพจังหวั ดเพชรบูรณ์ปี
2550(ประคองเจี ย รทรั พย์ , 2550)เพื่อศึกษาสภาพการบริห ารจัดการสิ่ งแวดล๎ อมในโรงเรียนของ
ผู๎ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ เปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล๎ อ มในโรงเรี ย นของผู๎ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่มีอายุเพศและระดับการศึกษาแตกตํางกันกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ศึกษาครั้งนี้เป็นผู๎บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาเขต 3 จานวน 39 คนอยูํในโรงเรียนประถมศึกษา
อาเภอศรีเทพโดยการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจงการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามสถิติที่ใช๎ในการ
วิเคราะห์ข๎อมูลคือความถี่ร๎อยละคําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (One-way
ANONA)ผลการศึกษาค๎นคว๎า พบวําผู๎บริหารสถานศึกษาสํวนใหญํมีอายุระหวําง 41 – 50 ปีเป็นเพศ
ชายและสํวนใหญํมีการศึกษาในระดับสูงกวําปริญญาตรีผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษามี
การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนโดยรวมและรายด๎านทั้ง 5 ด๎านอยูํในระดับปฏิบัติทุกครั้ง
และผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีเพศและอายุตํางกันมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม
ในโรงเรียนโดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกันแตํผู๎บริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาสูงกวํา
ปริญญาตรีมีการปฏิบัติการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนโดยรวมและด๎านการจัด
สภาพแวดล๎อมในโรงเรียนมากกวําระดับปริญญาตรีอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05โดยสรุปผู๎บริหาร
สถานศึกษาโรงเรี ยนประถมศึกษาของอาเภอศรีเทพสํ ว นใหญํมีการบริห ารจัดการสิ่ งแวดล๎ อมใน
โรงเรียนอยูํในระดับปฏิบัติทุกครั้ง
การเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมโดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎
แบบวัฏจักร 7 ขั้นที่ใช๎ทฤษฎีพหุปัญญาและเทคนิคการรู๎คิดกับการเรียนตามคูํมือครูที่มีตํอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการคิดวิพากษ์วิจารณ์และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2ที่มีผลการเรียนตํางกัน (ชฎาพรรุขเชษฐ์, 2553 : บทคัดยํอ) เพื่อศึกษาผลการเรียนวิทยาศาสตร์
เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมโดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎แบบวัฏจักร 7 ขั้นที่ใช๎ทฤษฎีพหุปัญญาและเทคนิครู๎
คิดและตามคูํมือครูที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์และพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 82 คนจาก 2 ห๎องเรียนซึ่งได๎มาจากการสุํมแบบ
กลุํม (Cluster Random Sampling) โดยแบํงนักเรียนออกเป็น 2 กลุํมได๎แกํกลุํมทดลองจานวน 41
คนเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 7 ขั้นที่ใช๎ทฤษฎีพหุปัญญาและเทคนิคการรู๎คิด 3 ประการคือ 1)
ความสามารถเข๎าใจได๎ (Intelligibility) 2) ความสามารถเชื่อถือได๎ (Plausibility) และ 3)
ความสามารถในการนาไปใช๎ได๎อยํางกว๎ างขวาง (Wide-Applicability)และกลุํมควบคุมจานวน 41
คนเรียนรู๎ตามคูํมือครูเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํแผนการเรียนสาหรับกลุํมทดลองและกลุํมควบคุม
กลุํมละ 7 แผนใช๎เวลาเรียนแผนละ 3 ชั่วโมงเป็นเวลา 7สัปดาห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 40 ข๎อแบบวัดความคิดวิพากษ์วิจารณ์ 5 ด๎านจานวน 54 ข๎อและแบบสอบถามพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมจานวน 40 ข๎อประกอบด๎วย4 ด๎านสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํร๎อยละ

28
คําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และF-test (Two-way MANCOVA และ Two-way
ANCOVA)ผลการวิจัยพบวํา แผนการจัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 7 ขั้นโดยใช๎ทฤษฎี
พหุปัญญาและเทคนิคการรู๎คิดมีประสิทธิผลเทํากับ 0.563นักเรียนกลุํมทดลองโดยสํวนรวมและ
จาแนกตามผลการเรียนวิทยาศาสตร์ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 7 ขั้นโดยใช๎ทฤษฎีพหุปัญญาและ
เทคนิครู๎คิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิพากษ์วิจารณ์และพฤติกรรมด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
โดยรวมและเป็นรายด๎านเพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( p < .0001)
นักเรียนกลุํมทดลองมีการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด๎านทั้ง 5 ด๎านและพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมด๎านการเห็นคุณคําของสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและด๎านการใช๎ทรัพยากร
อยํางประหยัดและเห็นคุณคํามากกวํานักเรียนกลุํมควบคุมอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( p <
.0001)นักเรียนที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์สูงมีการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด๎าน 2
ด๎านคือด๎านการตีความและด๎านการประเมินข๎อโต๎แย๎งมากกวํานักเรียนที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่า
อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( p < .0001) และ ไมํมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางผลการเรียน
วิทยาศาสตร์และรูปแบบการเรียนตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมโดยรวมและเป็นรายด๎านแตํมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางผลการเรียนวิทยาศาสตร์และรูปแบบการ
เรียนตํอการคิดวิพากษ์วิจารณ์เป็นรายด๎าน 2 ด๎านอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือด๎านการ
นิรนัยและด๎านการประเมินข๎อโต๎แย๎ง
การพั ฒ นาแผนการสอนการเรี ย นรู๎ แ บบรํ ว มมื อ เรื่ อ งสิ่ ง แวดล๎ อ มทางธรรมชาติ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านโคกหินอาเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ (กัลยาจันทร์กอง, 2550)
ศึกษาค๎นคว๎าอิสระครั้งนี้มีความมุํงหมายเพื่อพัฒนาแผนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและเพื่อเปรียบเทียบเพศและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียนกลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรียนบ๎านโคกหินอาเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จานวน 19 คนซึ่งได๎มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(PurposiveSampling) เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าได๎แกํแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ
รํวมมือจานวน 6 แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 30 ข๎อสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์
ข๎อมูล ได๎แกํคํา เฉลี่ ย คําความเบี่ ย งเบนมาตรฐานและการทดสอบคํา ทีผ ลการศึกษาค๎นคว๎ าพบวํ า
แผนการจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือเรื่องสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพ 80.00/81.22 ซึ่งสูง
กวําเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว๎นักเรียนที่เรียนด๎วยแผนการจัดการเรียนรู๎แบบรํ วมมือเรื่องสิ่งแวดล๎อม
ทางธรรมชาติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05และ
นักเรียนชายและหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไมํแตกตํางกันโดยสรุปแผนการจัดการเรียนรู๎
แบบรํวมมือเรื่องสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติชั้นประถมศึก ษาปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านโคกหินอาเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช๎พัฒนาผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ผลการเรียนด๎วยเทคนิคการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ดีโดยใช๎เทคนิคการรู๎คิดที่มีตํอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการคิดวิจารณญาณและจิตสานึกในการอนุรั กษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (สาอาง สีหาพงษ์, 2552 :151-152) จากการศึกษาพบวําแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ใช๎
รูปแบบการเรียนตามเทคนิคการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ดี โดยใช๎เทคนิคการรู๎คิดที่พัฒนาขึ้นมีดรรชนี
ประสิทธิผลโดยรวมเฉลี่ยเทํากับ 0.57 แสดงวํา นักเรียนมีความก๎าวหน๎าทางการเรียนร๎อยละ 57
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ ≥0.50 หรือ ร๎อยละ 50 ขึ้นไปนักเรียนกลุํมทดลองโดยสํวนรวมมี
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นหลั งเรี ย นเพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนและมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒ นา
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สิ่งแวดล๎อมโดยรวมและขั้นการเห็นคุณคํา (จิตสานึกขั้นสูง ) เพิ่มขึ้นและมีขั้นการรับรู๎และขั้นการ
ตอบสนอง (จิตสานึกขั้นต่า) ลดลงจากกํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตํมีการคิด
วิจารณญาณโดยรวมและเป็นรายด๎านไมํเปลี่ยนแปลงจากกํอนเรียนนักเรียนกลุํมควบคุมโดยสํวนรวม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นมีการคิดวิจารณญาณโดยรวมและด๎านการนิรนัยเพิ่มขึ้น
และมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมขั้นการตอบสนอง (จิตสานึกขั้นต่า) และขั้นการ
เห็นคุณคํา (จิตสานึกขั้นสูง) เพิ่มขึ้นแตํมีขั้นการรับรู๎และขั้นการจัดระบบลดลงจากกํอนเรียนอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05นักเรียนเพศชายกลุํมทดลองมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมโดยรวมมากกวํานักเรียนเพศหญิงอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตํนักเรียนทั้งสอง
เพศมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิจารณญาณโดยรวมและเป็นรายด๎านและจิตสานึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเป็นรายขั้นไมํแตกตํางกันนักเรียนกลุํมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
จิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมโดยรวมและขั้นการจัดระบบ (จิตสานึกขั้นสูงสุด )
มากกวํานักเรียนกลุํมควบคุมแตํมีขั้นการตอบสนอง (จิตสานึกขั้นต่า) น๎อยกวํานักเรียนกลุํมควบคุ ม
อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนทั้งสองกลุํมมีการคิดวิจารณญาณโดยรวมและเป็น
รายด๎านและจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเป็นรายขั้นอีก 2 ขั้นที่เหลือไมํแตกตํางกัน
ผลการเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาโดยใช๎วัฏจักรการเรียนรู๎ (7Es) ที่ใช๎พหุปัญญากับการสอนตาม
คูํ มื อ ครู ที่ มี ตํ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ แ ละทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นิดากิจจินดาโอภาส, 2552 : 123 -125)
เพื่ อ ศึ ก ษาดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู๎ แ ละเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย น
สิ่งแวดล๎อมศึกษาโดยใช๎วัฏจักรการเรียนรู๎ (7Es) ที่ใช๎พหุปัญญากับการสอนตามคูํมือครูที่มีตํอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 100คนจาก 2 ห๎องเรียนซึ่งได๎มาจากการสุํมแบบกลุํม
(ClusterRandom Sampling) โดยแบํงนักเรียนออกเป็น 2 กลุํมได๎แกํกลุํมทดลองจานวน 50 คนที่
เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ (7Es) ที่ใช๎พหุปัญญาและกลุํมควบคุมจานวน 50 คนที่เรียนตามคูํมือครู
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลได๎แกํแผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู๎
(7Es) ที่ใช๎พหุปัญญาจานวน 7 แผนแผนละ 2 ชั่วโมงและแผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎รูปแบบการ
สอนตามคูํมือครูจานวน 7 แผนแผนละ 2 ชั่วโมงตํอสัปดาห์และแบบทดสอบ 3 ชุดคือแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 40 ข๎อแบบทดสอบวัดการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ 5 ด๎านจานวน 54
ข๎อและแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ด๎านจานวน 30 ข๎อสถิติที่
ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํร๎อยละคําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน paired t-test และ F-test
(Two-way MANCOVA)การศึกษาพบวํา นักเรียนโดยสํวนรวมที่เรียนโดยใช๎วัฏจักรการเรียนรู๎ (7Es)
ที่ใช๎พหุปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด๎านทั้ง 5 ด๎าน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและเป็นรายด๎านจานวน 4 ด๎าน
(ยกเว๎นด๎านการกาหนดนิยามเชิงปฏิ บัติการ) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
นักเรียนโดยสํวนรวมที่เรียนตามคูํมือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์
โดยรวมและเป็นรายด๎านทั้ง 5 ด๎านและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและ
เป็นรายด๎านจานวน 3 ด๎าน (ยกเว๎นด๎านการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและด๎านการกาหนดตัวแปร)
เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05นักเรียนโดยสํวนรวมที่เรียนโดยใช๎วัฏจักร
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การเรียนรู๎ (7Es) ที่ใช๎พหุปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็น
รายด๎านจ านวน 2 ด๎านคือด๎านการยอมรับข๎อตกลงเบื้องต๎นและด๎านการนิรนัยและมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยรวมและเป็นรายด๎าน 2 ด๎านคือด๎านการทดลองและด๎านการแปล
ความหมายและลงข๎อสรุปมากกวํานักเรียนที่เรียนตามคูํมือครูอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ถ๎าจาแนกตามเพศพบวํานักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนโดยใช๎วัฏจักรการเรียนรู๎ (7Es)
ที่ใช๎พหุปัญญามีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นราย
ด๎านทั้ง 5 ด๎านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและเป็นรายด๎านจานวน 4
ด๎าน (ยกเว๎นด๎านการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนตามคูํมือครูมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด๎านจานวน 4 ด๎านและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและเป็นรายด๎านจานวน 3 ด๎าน (ยกเว๎นด๎านการกาหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการและด๎านการกาหนดตัวแปร) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นั ก เรี ย นที่ มี เ พศตํ า งกั น มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ โ ดยรวมและทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยรวมและเป็นรายด๎านทุกด๎านไมํแตกตํางกันแตํนักเรียนชายมีการคิด
เชิงวิพากษ์วิจารณ์เฉพาะด๎านการอนุมานมากกวํานักเรียนหญิงอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนี้พบวํามีปฏิสัมพันธ์ระหวํางรูปแบบการเรียนกับเพศเฉพาะตํอการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์เป็น
รายด๎านจานวน 3 ด๎านคือด๎านการอนุมานด๎านการยอมรับข๎อตกลงเบื้องต๎นด๎านการตีความอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การศึกษาผลการเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 5 ขั้นโดยใช๎เทคนิค
การรู๎คิดและตามคูํมือครูที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สมบัติอัปมระกา, 2552 :
บทคัดยํอ) การวิจัยครั้งนี้มีความมุํงหมายเพื่อศึกษาผลการเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู๎ 5 ขั้นโดยใช๎เทคนิคการรู๎คิดและตามคูํมือครูที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จานวน 82 คนจาก 2 ห๎องเรียนซึ่งได๎มาจากการสุํมแบบกลุํม (Cluster Random Sampling)
โดยแบํงนักเรียนออกเป็น 2 กลุํมได๎แกํกลุํมทดลองจานวน 41 คนเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 5 ขั้น
โดยใช๎เทคนิคการรู๎คิดและกลุํมควบคุมจานวน 41 คนเรียนตามคูํมือครูเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลได๎แกํแผนการจัดการเรียนรู๎แบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 5 ขั้นโดยใช๎เทคนิคการรู๎คิด 3
ประการคือ 1) ความสามารถเข๎าใจได๎(Intelligibility) 2) ความสามารถเชื่อถือได๎ (Plausibility) และ
3) ความสามารถในการนาไปใช๎ได๎อยํางกว๎างขวาง (Wide – Applicability) จานวน 6 แผนและ
แผนการจัดการเรียนรู๎ตามคูํมือครูจานวน 6 แผนแผนละ 3 ชั่วโมงและแบบทดสอบ 3 ชุดคือ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 40 ข๎อแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ด๎านจานวน 30 ข๎อและแบบทดสอบวัดการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ 5 ด๎าน
จานวน 54 ข๎อสถิติที่ใช๎
ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํร๎อยละคําเฉลี่ยสํวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานt–test และ F–test(Two – way
MANCOVA) ผลการศึกษาพบวํา แผนการจัดการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 5 ขั้นโดยใช๎เทคนิคการ
รู๎คิดมีดัชนีประสิทธิผลเทํากับ .64 แสดงวํานักเรียนมีความก๎าวหน๎าในการเรียนร๎อยละ 64.00นักเรียน
โดยสํวนรวมนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎5 ขั้นโดยใช๎เทคนิคการรู๎คิดมี
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คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและ
เป็นรายด๎าน 4 –5 ด๎านและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด๎าน 4 – 5 ด๎านเพิ่มขึ้นจาก
กํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรีย นที่มีเพศตํางกันมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการโดยรวมและเป็นรายด๎านและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด๎านไมํแตกตําง
กัน (p >.05)นักเรียนที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 5 ขั้นโดยใช๎เทคนิคการรู๎คิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวม
และเป็นรายด๎าน 3 ด๎านคือการนิรนัยการตีความและการประเมิน ข๎อโต๎แย๎งมากกวํานักเรียนที่เรียน
ตามคูํมือครูอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05และไมํมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางเพศและรูปแบบการเรียน
ตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและรายด๎านและ
การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและรายด๎าน
การศึกษาและพัฒ นาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมของนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
วิเชียรบุรี(โอภาสเกตุเดชา, 2554 : 130-132)การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและพัฒนา
โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้เจต
คติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและเพื่อเปรียบเทีย บความรู้เจตคติ
และการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาที่เรียนแผนกวิชาต่างกันกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ระยะที่ 1 เป็นนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีจานวน 264 คนได้มาจากการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Random Sampling) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ เจตคติและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 นักศึกษาจานวน 60 คนที่สมัครใจ เข้ารับการอบรมได้มา
โดยเลื อ กแบบเจาะจงเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ โ ปรแกรมการจั ด การ เรี ย นรู้ ค่ า ยอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมสาหรับการอบรม 2 วัน 1 คืนแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแบบ
วัดเจตคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแบบวัดพฤติกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การถดถอยพหุคูณ (Multivariate Multiple Regression)
Paired t-test และ F-test (MANCOVA และ ANCOVA) จากการศึกษาวิจัย พบว่า นักศึกษามีการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้รับสิ่งอานวยความสะดวกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและได้รับคาแนะนาหรือให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมจากเพื่อนอยู่ในระดับปานกลาง
แต่ได้รับคาแนะนาหรือให้ความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมจากครอบครัวได้รับคาแนะนาหรือให้ความรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อมจากเจ้ าหน้ าที่อบต./เทศบาลและได้รับคาแนะนาหรือให้ ความรู้เรื่องสิ่ งแวดล้ อมจาก
ผู้บริหาร/ครูอยู่ในระดับมากนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับน้อยมีเจต
คติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางและมีการปฏิบัติการอนุรักษ์ต้นไม้อยู่ในระดับมากการปฏิบัติเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์ดินการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้าด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและด้านการรักษาความสะอาด/การ
กาจัดขยะอยู่ในระดับปานกลาง
ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้แก่ y = 6.797 + .350(อายุ) 3.408(แม่รับราชการ)ด้านเจตคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ แก่y = 3.414 - .213(ปวช2) - .162(ยานยนต์)ด้านการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้แก่ y = 3.414 + .185(ปวส2) - .343(พ่อรับราชการ) - .081(ยานยนต์)
ตัวแปรปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
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วิเชียรบุรีด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้แก่ y = 15.417 -.1.009(การรับร)ู้ด้านเจตคติ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้แก่y = .906 + .355(การมีส่วนร่วม) + .215(สิ่งอานวยความสะดวก) + .175(แนะนาจากเจ้าหน้าท)ี่
ตัวแปรปัจจัยทางสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงไม่สามารถ
นาไปสร้างสมการพยากรณ์ได้ นักศึกษาโดยรวมและจาแนกตามแผนกวิชาหลังการเข้าค่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม นั กศึกษาโดยส่ วนรวมมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อมมีเจตคติเกี่ย วกับการ
อนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อม และมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจากก่อนการเข้าค่าย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาที่เรียนแผนกวิชาต่างกันมี
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยรวมไม่แตกต่างกัน
งานวิจัยที่พัฒนาคู่มือกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องการอนุรักษ์ป่าชาย
เลน (นวิยา นันทพานิช, 2543: 55,106 ) โดยเป็นการศึกษากับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ซึ่งผู๎วิจัยได๎สร๎างคูํมือโดยการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด จากหลักสูตร และบรรจุเนื้อหาการ
เรียน กิจ กรรมการเรียน และจัดทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินคุณภาพ
เครื่องมือโดยผู๎เชี่ยวชาญ ที่เป็นกลุํมครูผู๎สอนกลุํมสร๎างเสริมประสบการณ์ชีวิต ตั้งแตํระดับ อาจารย์ 2
ระดับ 7 สํ วนใหญํเห็ นวํา คูํมือกิจกรรมการเรียน มีความเหมาะสมมาก ทั้งจุดประสงค์การเรียนรู๎
เนื้อหา มีความถูกต๎องเหมาะสม และจากการศึกษาพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎านความรู๎ของ
นักเรียนกลุํมทดสอง จากการใช๎คูํมือกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล๎อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ปุา
ชายเลนหลังสอน สูงกวํากํอนสอนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เจตคติของนักเรียนตํอการ
อนุรักษ์ปุาชายเลน หลังสอนสูงกวํากํอนสอนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
มีงานวิจัยตํางประเทศ ในการศึกษาการรู๎สิ่งแวดล๎อมและสิ่งแวดล๎อมศึกษา หลายงานวิจัย
เชํน Korean Year 3 Children’s Environmental Literacy: A prerequisite for a Korean
environmental education curriculum (Hye-Eun Chu ; 2007) วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้ง
นี้ คือ การศึกษาระดับการรับรู๎ ด๎านสิ่งแวดล๎อมและผลจากการรับรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม ของเด็กเกาหลี
โดย ใช๎เครื่องมือ Environment Literacy Instrument for Korean Children(ELIKC) ในการ
พัฒนาความรู๎และวัดความแตกตําง 4 ด๎าน คือ knowledge, attitude, behaviour, and skills เป็น
การพัฒนาเครื่องมือ Environment Literacy Instrument for Korean Children(ELIKC) ที่ใช๎เก็บ
รวบรวมข๎ อ มู ล และประเด็ น การวั ด จากกรอบทฤษฎี ข อง Simmons ซึ่ ง การวั ด ทางด๎ า น
Knowledge ใช๎กรอบของ Simmons ที่เกี่ยวกับ ความรู๎ด๎านนิเวศวิทยา และสังคมการเมือง การวัด
Attitude ใช๎กรอบของ Simmons ที่เกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลตํอการแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบตํอ
สิ่งแวดล๎อม การวัดด๎าน Behaviourใช๎กรอบของ Simmons ที่เกี่ยวกับกิจกรรม ที่แสดงออกตํอความ
รับผิดชอบด๎านสิ่งแวดล๎อม และ การวัดด๎าน Skill ใช๎กรอบของ Simmons ด๎านทักษะ และการสร๎าง
เครื่องมือแบบสอบถาม การตั้งข๎อคาถาม พัฒนามาจากตาราหรืองานวิจัยของนักสิ่งแวดล๎อมศึกษา
หลายคน โดยประเด็นในการวัดมีหลายด๎านดังนี้
1. Knowledge
- Ecological knowledge
- Knowledge of environmental Issues
2. Attitude
- Environmental sensitivity
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- Concern for nature/environment
- Personal involvement
- Locus of control
3. Behaviour
- Active participation
- Eco-management
- Persuasion and recommendation
4. Skill
- Interpretation of information/strategy of problem-solving
จากการศึกษาพบวํา ความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม มีความสัมพันธ์กับ เจตคติที่ดีตํอสิ่งแวดล๎อม
ทักษะและพฤติกรรมความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อม แตํการมีทักษะที่ดี ไมํมีผลตํอการแสดงออกด๎าน
พฤติกรรมตํอสิ่งแวดล๎อม ความแตกตํางของเพศ ระดับการศึกษาของพํอ แมํ แหลํงข๎อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล๎อม มีผลตํอ ความรู๎ เจตคติ ทักษะและพฤติกรรมตํอสิ่งแวดล๎อม
ผลการศึกษาบํงชี้วํา มีความสัมพันธ์ระหวําง attitude and behavior มากที่สุด ในขณะที่
ความสัมพันธ์ระหวําง knowledge and behavior มีน๎อยที่สุด นอกจากนี้พบวํา เพศ พื้นหลังของ
โรงเรีย น, ที่มาของนั กเรียน มีผ ลตํอการเรียนรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎ อมดังนั้นการรับรู๎และการเรียนรู๎ด๎าน
สิ่งแวดล๎อม สาหรับเด็กหรือนักเรียน สํวนใหญํมักจะถูกพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู๎แบบบูรณาการ
โดยเฉพาะในรายวิชา ด๎านนิเวศวิทยา วิชาวิทยาศาสตร์ ดังนั้นในการพัฒนา ความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม
ของเด็กโดย ผู๎ปกครองควรมีบทบาทในโปรแกรมการศึกษาด๎านสิ่งแวดล๎อมของเด็ก เพราะพฤติกรรม
ของพํอแมํจะเป็นแบบอยํางในการพัฒนาพฤติกรรมของเด็ก ดังนั้นการพัฒนาความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม
โดยเริ่มต๎นตั้งแตํวัยเด็ก เป็นสิ่งที่สาคัญในการที่จะชํวยให๎เด็กพัฒนาความรู๎ที่เหมาะสมและทั ศนคติ
เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล๎อมการตํอยอดงานวิจัยนี้ อาจบูรณาการหลักสูตรการเรียนรู๎ ที่จัดการเรียนรู๎
รํวมกันระหวําง นักเรียนกับผู๎ปกครอง โดยครูเป็นผู๎จัดสถานการณ์ เพื่อดูอิทธิพลพํอแมํที่มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการเรียนรู๎
ความจ าเป็ น ในการประเมิ น การรู๎ สิ่ ง แวดล๎ อ มของ มหาวิ ท ยาลั ย จอร์ เ จี ย (UGA) (Gwyneth
Moody, Huda Alkaff, Dawn Garrison, and Frank Golle ; 2005) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่แรก
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีความจาเป็นที่ต๎องการให๎นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุก คน มีความรู๎ด๎าน
สิ่งแวดล๎อม environmental literacy requirement(ELR) ที่สมบูรณ์ สามนักศึกษาได๎ตรวจสอบ
และการสารวจ ELRผํานการศึกษาอยํางเป็นทางการและไมํเป็นทางการผลการศึกษาของพวกเขา
แสดงให๎ เ ห็ น วํ า นั กเรี ย นมี ค วามกระตือ รื อ ร๎น เกี่ ยวกั บ ELRและวํ าพวกเขายิ นดี รู๎ เ พิ่ม ขึ้ น เกี่ ย วกั บ
สภาพแวดล๎อม คณะคิดวํา ELRเป็นประโยชน์ แตํไมํพอใจกับเกณฑ์การกาหนดความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม
การศึกษาแสดงให๎เห็นวํามีความสนใจที่กว๎างและได๎รับการยอมรับ ELRแตํขาดการประสานงานและ
ผู๎นาไมํมีการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของความต๎องการเรียนรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมในสถาบัน แม๎วําการ
อภิปรายคุกคามความอยูํรอดของELRความต๎องการการเปลี่ยนแปลงคํอน มีแนวโน๎มที่จะเก็บมันไว๎
ประสบการณ์ ข องUGAจะมี คํ า ตํ อ สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆ ที่ ต๎ อ งใครํ ค รวญในความต๎ อ การด๎ า น
สิ่งแวดล๎อมในวงกว๎างแตํนําเสียดายที่ความเข๎าใจโดยรวมของสภาพแวดล๎อมของมนุษย์และการมี
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ กับสภาพแวดล๎อมไมํเพียงพอ และปริมาณของผู๎คนในการรักษาสุขภาพ, การ
ผลิต , และความยั่ งยื นของธรรมชาติมีจานวนลดลง ความเข๎าใจนี้จะต๎องสร๎างความรู๎เกี่ยวกับ

34
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและกายภาพวิทยาศาสตร์ทางสังคมและวิชาที่เกี่ยวข๎องในมนุษยศาสตร์และ
ศิลปะ การพัฒนาแนวคิดของความรู๎ทางจิตสภาพแวดล๎อมยังไมํได๎พัฒนาอยํางเต็มที่อยํางไรก็ตาม
มันเป็นความท๎าทายของมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาความเป็นผู๎นาของชาติในการแสวงหาการแก๎ปัญหา
สิ่งแวดล๎อมผํานการเรียนการสอนการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ ที่จะสามารถบรรลุเปูาหมาย
อยํางแท๎จริง และพยายามขยายไปยัง วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ กรอบแนวคิดพื้นฐานด๎าน
สิ่งแวดล๎อม และการเชื่อมโยงหัวข๎อที่โดเดํน จะนาไปสูํการพัฒนาโปรแกรมความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม ที่
จะมีประโยชน์ในวงกว๎างใน การที่เราจะสร๎างประชากรสิ่งแวดล๎อมศึกษา ที่มีคุณภาพในอนาคต
ในการดาเนินการด๎านความตระหนัก และ การพัฒนาความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม ที่ชัดเจนเริ่ม
จาก เปู า หมายจากการประชุม Tbilisi เป็ น หลั ก ส าคั ญของการจั ดเตรี ยมและการดาเนิ นการให๎
ประชาชน ตลอดจนนักเรียน เข๎ามามีสํวนรํวมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม ตํอมาก็มีการ
พัฒนาและเติบโตของ EE (Environmental Education) โดยมีการสร๎าง Frame works สาหรับ
ความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Simmons ซึ่งเป็นแนวทางให๎ NAAEE ในการจัดทาโครงการ
ตํางๆ และเป็นการเริ่มต๎นโครงการ EE ในระดับชาติของอเมริกา การประเมินความรู๎ระดับชาตินี้ เป็น
การวิจัยเชิงสารวจ ระดับความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมของนักเรียน เกรด 6-8 ทั่วสหรัฐอเมริกา (William
McBeth, Trudi L. Volk ; 2010)ซึ่งเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลได๎พัฒนามาจากผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านตํางๆ จากการศึกษาพบวํา นักเรียนในระดับ เกรด 6-8 มีความรู๎เชิงนิเวศในระดับสูง ซึ่งสูงกวํา
ทักษะทางพุทธิปัญญา การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และการวางแผนลงมือปฏิบัติ ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา
ผลการศึกษาทางด๎านสิ่งแวดล๎อม โดยทั่วๆไปใช๎ความรู๎งํายกวําการใช๎ทักษะ และยังพบวํา นักเรียนมี
ความรู๎สึกไวตํอสิ่งแวดล๎อมในระดับต่า นักเรียนในระดับเกรด 6 มีความรู๎สึกที่ไวตํอสิ่งแวดล๎อม มี
เจตนาจะปฏิบัติ และพฤติกรรมตํอสิ่งแวดล๎อม มากกวํา เกรด 8 ทั้งนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของเกาหลี
เนื่องมาจากวํา นักเรีย นในระดับเกรดที่สู งขึ้นในชํว งวัยรุํน จะมีความสนใจในด๎าน สรีรวิทยาของ
ตนเอง สนใจเพื่อนมากกวําพํอ แมํ สนใจในเรื่อ งเพศ และเรื่องอื่นๆตามวัย ทาให๎ ค วามใสํ ใจตํ อ
สิ่งแวดล๎อมลดลง อยํางไรก็ตาม งานวิจัยทั้งหมดข๎างต๎น มีจุดมุํงหมายเดียวกันคือ การพัฒนาพลเมือง
ที่มีคุณภาพด๎านสิ่งแวดล๎อม พัฒนาเครื่องมือวัดความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม เพื่อใช๎ตั้งแตํระดับนักเรีย น
อนุบาล ประถม มัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัย ตลอดจนผู๎ใหญํ ในการสร๎างความรู๎ ความตระหนัก เจต
คติ การมีสํวนรํวม และความรับผิดชอบในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม เพื่อให๎เกิดความ
ยั่งยืนตํอมวลมนุษยชาติ ในอนาคต
นอกจากนี้การพัฒนาการเรียนรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม เริ่ม มีความสาคัญตั้งแตํศตวรรษที่ยี่สิบในอดีต
และปัจจุบันของเสียที่เป็นผลมาจากการใช๎ทรัพยากรที่ฟุมเฟือยทาให๎เกิดภัยคุกคามทั่วโลก เชํนภาวะ
โลกร๎อน การขาดแคลนน้าและการเพิ่มจานวนของประชากร ในขณะที่ของทรัพยากรทางธรรมชาติ มี
อยูํอยํางจากัด สิ่งแวดล๎อมศึกษา (EE)ได๎ มีเปูาหมายในการ เรํงการเพิ่ม พลเมืองสิ่งแวดล๎อมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ESD)ถือเป็นสิ่งสาคัญหลังจากการประชุมสหประชาชาติวําด๎วยสิ่งแวดล๎อมและ
การพัฒนา (UNCED) ซึ่งจัดขึ้นในปี 1992 ในริโอ เดอจาเนโรผู๎นาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับสูง
กวํา 320 สถาบันใน 47 ประเทศทาให๎ความมุํงมั่นที่จะ รํวมมือกันสร๎าง ยั่งยืนด๎านสิ่งแวดล๎อมเป็น
เปูาหมายหลักของการศึกษาดังนั้นเพื่อขยายความเข๎าใจของเราเกี่ยวกับEnvironmental Literacy
(EL) เพื่อประโยชน์ตํอการพัฒนา EE และ ESD
การศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อการตระหนักถึงสิ่งแวดล๎อม: แนวทางการบูรณาการ ด๎านพุทธิ
ปัญญาและจิตปัญญา (Michael Littledyke, 2008 : 1,13) วิทยาศาสตร์การศึกษามีสํวนสาคัญใน
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การทาความเข๎าใจการพัฒนาจากแนวคิดที่เป็นรากฐานของปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่อาจเกิดขึ้นนาไปสูํ
พฤติกรรมที่เริ่มต๎นกับสิ่งแวดล๎อม อยํางไรก็ตามวิทยาศาสตร์เป็นที่รับ รู๎กันทั่วไปในทางลบ ที่นาไปสูํ
รู ป แบบที่ไมํ เ หมาะสมและไมํ ได๎ เชื่อ มตํ อกั บประสบการณ์ ของผู๎ ค น บทความระบุ วํา โดเมนด๎า น
ความคิ ด และอารมณ์ จ ะต๎ อ งบู ร ณาการอยํ า งชั ด เจนในการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ ในรู ป แบบของ
สิ่ งแวดล๎ อมการศึกษา เป็ น ความรู๎ สึ กของความสั มพั นธ์ กับ สิ่ งแวดล๎ อ ม การสนั บสนุ นการพัฒ นา
นักเรี ยนให๎มีทัศนคติในเชิงบวกด๎านสิ่งแวดล๎ อมจะชํว ยให๎พวกเขาให๎ ทราบถึง วิกฤตทางเลือกด๎าน
สิ่งแวดล๎อมเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการดูแลสิ่งแวดล๎อมและผู๎นาด๎านความรับผิดชอบในอนาคตข๎องหน๎า
วิธีการดังกลํ าว ที่ผํ า นการวิเคราะห์ อภิปรายเป็นรูป แบบ ในการศึกษาวิ ท ยาศาสตร์ ส มัยใหมํที่ มี
ความส าคัญ และจะเป็ น รู ป แบบการศึกษาวิทยาสาสตร์ ที่ส ร๎างสรรค์จากรูปแบบการศึกษาด๎า น
สิ่งแวดล๎อมศึกษา และกลยุทธ์ที่เป็นไปได๎สาหรับการเชื่อมตํอระหวํางโดเมนความคิดและโดเมนด๎าน
อารมณ์ การวิ เคราะห์ ป ระกอบด๎ว ยการพัฒ นาของวิธีการในเชิง บวกตํอ วิทยาศาสตร์แ ละปัญหา
สิ่งแวดล๎อมผํานต๎นแบบจากครูผํานพฤติกรรมความชอบด๎านชีววิทยา การเรียนรู๎ที่ใช๎งานผํานการ
เรียนการสอนแบบสร๎างสรรค์ความรู๎ ,ของการศึกษาวิทยาศาสตร์เชิงนโยบาย ด๎านสภาพสังคมและ
ปั ญหาสิ่ งแวดล๎ อ ม ประสบการณ์ ที่เหมาะสมของสภาพแวดล๎ อมทางธรรมชาติแ ละสิ่ งมีชีวิ ตและ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ทีบ่ ูรณาการแนวคิดเน๎นแสดงให๎เห็นถึงผลกระทบสิ่งแวดล๎อมที่ซับซ๎อน รวมทั้ง
ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมจากพฤติกรรมของมนุษย์ เนื้อหาหลักสูตรแนวคิดของวิทยาศาสตร์สามารถ
เชื่อมโยงกับการตอบสนองทางอารมณ์ในบริบทชีวิตจริง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทัศนคติในเชิงบวก
ของนักเรียนและจะชํวยให๎พวกเขามีความคิดเชิงวิพากย์ตํอประเด็นด๎านสิ่งแวดล๎อม
การรูส๎ ิ่งแวดล๎อมในการฝึกอบรมครู: ความรู๎ทัศนคติและพฤติกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมเบื้องต๎น
ของนักศึกษา (Sara Pe’er, Daphne Goldman, and BelaYavetz, 2007: 45-58)ทัศนคติด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและความรู๎ของนักเรียน 765 คนชั้นปี 1 ใน 3 วิทยาลัยการฝึกอบรมครูในอิสราเอลและ
ศึกษาความสั มพัน ธ์ร ะหวํา งตัว แปรเหลํ านี้แ ละปัจจั ยพื้น หลั ง และความสั ม พันธ์ ของพวกเขาไปสูํ
พฤติกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม แม๎วําความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมของนักเรียนถูก จากัด ทัศนคติโดยรวมของ
สภาพแวดล๎ อม มีผลทางบวก ผู๎ วิจัยพบวํามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหวํางความรู๎ กับ ทัศนคติด๎าน
สิ่งแวดล๎อม และมีความสัมพันธ์ระหวําง นักเรียนสาขาสิ่งแวดล๎อมและระดับการศึกษาของมารดาของ
พวกเขา ' นักศึกษาวิชาเอกในสาขาที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อมเป็นความรู๎มากขึ้นและมีทัศนคติเชิง บวก
ตํอสิ่ งแวดล๎อมมากขึ้นในการเปรี ย บเทียบกับนักเรียนคนอื่น ๆ แตํสํ ว นใหญํงานวิจัยตํางๆมักพบ
ความสัมพันธ์ในระดับต่าระหวําง ความรู๎ กับทัศนคติด๎านสิ่งแวดล๎อมแตํมักมีความสัมพันธ์ ทางบวก
คํอนข๎างสูงระหวํางทัศนคติด๎านสิ่งแวดล๎อมของนักเรียนกับพฤติกรรมอิสราเอลควรสนับสนุนการ
พัฒนาแหลํงพลังงานหมุนเวียนแม๎วําเหตุผลนี้ จะทาให๎เกิดการเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟูา และ ควรมี
มาตรการบังคับให๎ภาค อุตสาหกรรม ลดมลพิษ แม๎วําเหตุผลนี้ จะทาให๎เกิดการเพิ่มขึ้นของราคาสินค๎า
อุปโภคบริโภค สิ่งเหลํานี้เป็นสถานการณ์ที่จาเป็น ในขณะที่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จานวนมาก
มาจากการสํงออกสินค๎า แตํไมํมีงบประมาณ เกี่ยวกับการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมตํอสังคมที่มีขนาด แตํ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจมีชัดเจนในระดับบุคคล ดังนั้น จึงเป็นการท๎าทาย สาหรับ นักศึกษาฝึกหัดครู
ที่จะแสดงความตระหนัก ความคิดวิธีการพฤติกรรมของมนุษย์ ที่สํงผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม
เพื่อให๎ เข๎ าใจวําทรั พยากรมี อยูํ ยํ า งจ ากัด โดยยินดี ที่จะเสี ย สละสํ ว นตัว ที่จาเป็นในการประหยั ด
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ทรัพยากร อยํางไรก็ตามการเจริญเติบโตอยํางรวดเร็วทางเศรษฐกิจและจานวนประชากร จึงจาเป็นที่
อิส ราเอลจะต๎องพัฒ นาหลั กสูตรสิ่ งแวดล๎อมศึกษา รวมเนื้อหาด๎านสิ่งแวดล๎ อมเข๎าไว๎ในหลักสู ตร
การศึกษาอยํางเป็นทางการ และควรมีการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง เพื่อนาไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน

