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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การประเมินการรู๎ ด๎านชีววิทยา ความตระหนักตํอสิ่งแวดล๎อมและทักษะปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุาย
มัธยม)  ในครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังรายละเอียดตํอไปนี้  

1. หลักการทางสิ่งแวดล๎อม 
2. วิทยาการสิ่งแวดล๎อม 
3. หลักการของสิ่งแวดล๎อมศึกษา 
4. ความจ าเป็นที่เยาวชนต๎องเรียนรู๎สิ่งแวดล๎อม 
5. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
6. การสอนสิ่งแวดล๎อมด๎วยเนื้อหาด๎านชีววิทยา  
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 
1.หลักการทางสิ่งแวดล้อม 

ก าเนิดสรรพสิ่งแวดล้อม 
 เอกภพ (Universe) ได๎อุบัติขึ้นมาจากความเป็นหนึ่งเดียว หรือ singularity ที่ซึ่งมีแรงอัด
และความหนาแนํน มหาศาลเกินกวําจะประมาณการณ์ได๎ตามสภาวะควอนตัม (quantum) ทาง
ฟิสิกส์จนถึงจุดระเบิดครั้งยิ่งใหญํที่เรียกกันวํา Big Bang ในอดีตกาลเมื่อประมาณ 14,000 ล๎านปีกํอน  
จากทฤษฎีควอนตัมและความรู๎ใหมํในปัจจุบันอธิบายการก าเนินเอกภพได๎วํา ณ เวลาและสถานที่ของ
การระเบิดเกิดการขยายตัวอยํางรวดเร็วเพียงเศษเสี้ยววินาที แรงประทุครั้งใหญํภายใต๎อุณหภูมิที่สูง
มากท าให๎เกิดอนุภาคมูลฐานตํางๆ ได๎แกํ อิเล็กตรอน ควาร์ก(quark) กลูออน(gluon) และ นิวตริโน 
(neutrino) ในขณะที่เอกภพขยายตัวตํอไปอุณหภูมิคํอยๆลดลง เกิดสภาวะสนามแมํเหล็กไฟฟูาและ
แรงธรรมชาติ (คือ แรงโน๎มถํวง แรงนิวเคลีย แรงแมํเหล็กไฟฟูา) ท าให๎เกิดอนุภาคเชิงซ๎อนขึ้น
กลายเป็นอนุภาคใหญํ 2 ชนิด คือ โปรตอน และ นิวตรอน และเมื่อเวลาผํานไปหลายแสนปี เริ่มเกิด
อะตอมของธาตุ เริ่มต๎นจาก ก๏าซไฮโดรเจน  ก๏าซฮีเลียม ตํอมา ก๏าซไฮโดรเจน ก็เริ่มอัดตัวกันแนํนโดย
แรงโน๎มถํวงท าให๎ก๏าซไฮโดรเจน  อัดตัวกันแนํนเข๎าสูํใจกลางและมีอุณหภูมิสูงมากจนเกิดปฏิกิริยา
นิวเคลียร์หลอมรวมไฮโดรเจนจนกลายเป็นก๏าซฮีเลียม จากนั้น ก๏าซไฮโดรเจนและ ก๏าซฮีเลียมก็
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพตํอไป โดยการจับเกาะกลุํมกันโดยแรงโน๎มถํวงจนกระทั่งกลายเป็นดาว การ
เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการทางกายภาพด าเนินตํอไป ในขณะที่อุณหภูมิของเอกภพลดลงตามล าดับ จน
เกิดเป็นธาตุและสารประกอบที่ใหญํขึ้นกํอตัวกลายเป็นดวงดาวตํางๆมากมายมหาศาล ดวงดาวน๎อย
ใหญํเกิดขึ้นเป็นกลุํมเป็นก๎อนตามสภาพแรงโน๎มถํวงและกํอตัวเป็นกลุํมขนาดใหญํยิ่งขึ้น เรียกวํา กา
แลกซี่ (galaxy) ที่มีอยูํมากมายในจักวาลประมาณกันวํามีมากถึง 1011กาแลกซี่ และในแตํละกาแลกซี่
ก็มีดวงดาวอยูํประมาณ 1011ดวง นักวิทยาศาสตร์ประเมินกันวําเซลล์สมองของมนุษย์ก็มีอยูํประมาณ 
1011เซลล์ท าให๎เกิดความเชื่อวําเลข 1011เป็นตัวเลขมหัศจรรย์ของสรรพสิ่งในเอกภพ (วิสุทธิ์ ใบไม๎ , 
2548 : 2) ถ๎าตัดแบํงตัวเราหรือสิ่งตํางๆให๎เล็กลงไปเรื่อยๆจนเล็กที่สุดในที่สุดเราจะพบอะไร ?  
รํางกายเรามีเซลล์อยูํประมาณ 7 ล๎านล๎านเซลล์ แตํละเซลล์ประกอบด๎วยโมเลกุลของสารตํางๆ ในแตํ
ละโมเลกุลประกอบด๎วยอะตอมอีกนับไมํถ๎วน กวํา 2,000 ปีมาแล๎วที่เชื่อกันวําอะตอม คือสิ่งที่เล็ก
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ที่สุดที่ไมํสามารถแบํงแยกได๎อีก แตํ ในปี ค.ศ. 1906 เจ.เจ. ทอมป์สัน นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษได๎รับ
รางวัลโนเบล จากการค๎นพบวําอะตอมมีอยูํจริง และยังมีหนํวยที่ เล็กกวําอยูํภายในเรียกวํา 
อิเล็กตรอน ปี ค.ศ. 1930 นักวิทยาศาสตร์ค๎นพบวําอะตอมมีอนุภาคมูลพ้ืนฐาน ได๎แกํ โปรตอน 
นิวตรอนและอิเล็กตรอน  ในปี ค.ศ. 1980 นักวิทยาศาสตร์รุํนตํอมา ค๎นพบวําภายในโปรตอนและ
นิวตรอน ยังมีอนุภาคเล็กๆยํอยลงไปอีกกวําร๎อยชนิด นีลส์ โบ เจ๎าของทฤษฎีโครงสร๎างอะตอม ซึ่งมี
สํวนรํวมในการพัฒนาควอนตัมฟิสิกส์ อธิบายวํา เมื่อหาสิ่งเล็กๆลงไปเรื่อยๆสุดท๎ายอนุภาคของสิ่ง
เล็กๆเลํานั้นเป็นเพียงการอัดแนํนของพลังงาน  พลังงานอัดแนํนกันจนเป็นรูปรําง ทั้งสิ่งไมํมีชีวิต 
สิ่งมีชีวิต พืช สัตว์ หรือตัวเรา เป็นเพียงพลังงานที่อัดแนํนกันเป็นรูปหยาบซึ่งจะคงอยูํระยะหนึ่ง
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  ดังนั้นสิ่งแวดล๎อม 
คือทุกสิ่งทุกอยํางที่อยูํรอบตัวมนุษย์ เพราะการด ารงชีวิตของมนุษย์ ต๎องมีทั้งวิชาการด๎าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศาสตร์ด๎านอื่นๆผสมผสานกันอยูํ ทั้งหมด รวมทั้งปัญหา
สิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและสิ่งแวดล๎อม หมายถึง ทุกสิ่งที่อยูํรอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมํมี
ชีวิต รวมทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต๎องได๎ และนามธรรม ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งแวดล๎อม
ถือเอามนุษย์เป็นที่ตั้งหรือเป็นศูนย์กลาง ซึ่งค าวํา ตัวเราคงมีความหมายกว๎างขวางกวํากาเป็นมนุษย์ 
เพียงแตํเป็นค าแทนจุดศูนย์กลางเพื่อให๎มองเริ่มต๎นจากตัวเราไปสูํทุกสิ่งทุกอยํางที่อยูํบนโลกนี้ โลกอ่ืน 
และจักวาล เทําที่มนุษย์สามารถรับรู๎ได๎  ดังนั้นจึงอาจสรุปได๎วํา สิ่งแวดล๎อม หมายถึง ทุกสรรพสิ่งใน
สากลโลก ไมํวําจะเป็นสิ่งใดก็ตามถือวําเป็นสิ่งแวดล๎อมทั้งนั้น (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2541, ประยูร 
วงศ์จันทรา, 2555 : 13-14) 
 ประเภทของสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ (2535 : 2-7) ก าหนดวําสิ่งแวดล๎อมมีทั้งเป็น
ของแข็งของเหลวก๏าซอาจเป็นวัตถุพฤติกรรมสถานการณ์ตํางๆเชํนลมฟูาอากาศดินความเชื่อหรือ
วัฒนธรรมสิ่งเหลํานี้มีอิทธิพลเชื่อมโยงกันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันโดยได๎แบํงสิ่งแวดล๎อมออกเป็น  2 
ประเภทคือ (ชนิตพรชุํมจิตต์, 2544 : 11;หนึ่งนุชกาฬภักด,ี 2545 : 22-23) 

1. สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเชํนปุาไม๎สัตว์ปุา 
ดินอากาศมนุษย์แรํฯลฯสิ่งแวดล๎อมเหลํานี้แบํงยํอยออกเป็น 2 ชนิด 

1.1 สิ่งแวดล๎อมท่ีมีชีวิตเชํนพืชสัตว์มนุษย์ 
1.2 สิ่งแวดล๎อมท่ีไมํมีชีวิตเป็นสิ่งแวดล๎อมท่ีเกิดเองตามธรรมชาติไมํมีชีวิตทั้งที่ 

มองเห็นและมองไมํเห็นเชํนลมฟูาอากาศดินภูมิประเทศ 
2. สิ่งแวดล๎อมท่ีมนุษย์สร๎างขึ้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้นทั้งโดยตั้งใจและไมํตั้งใจ 
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แบํงยํอยออกเป็น 2 ชนิด 
2.1 สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพเป็นสิ่งแวดล๎อมที่เป็นวัตถุมีลักษณะทางกายภาพ 

มองเห็นชัดเจนเชํนบ๎านถนนเสื้อผ๎า 
2.2 สิ่งแวดล๎อมทางสังคมเป็นสิ่งแวดล๎อมท่ีมนุษย์สร๎างข้ึนแตํไมํใชํวัตถุไมํสามารถ 

มองเห็นได๎เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกเชํนวัฒนธรรมประเพณีการเมืองกฎหมาย 
 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
  เมื่อเริ่มมีมนุษย์เกิดขึ้นบนโลก ดั้งเดิมมนุษย์อาศัยอยูํตามธรรมชาติออกปุาลําสัตว์ 
เป็นอาหาร เป็นการด ารงชีวิตที่พ่ึงพิงธรรมชาติแบบผสมผสานและกลมกลืน ยังไมํมีการเก็บสะสม
ทรัพยากร เพราะทรัพยากรตํางๆมีมาก มีความอุดมสมบูรณ์ ไมํมีการแยํงชิงทรัพยากร ตํอมาเมื่อ
มนุษย์มีพัฒนาการทางสมองมากขึ้น มีความฉลาดในการเรียนรู๎มากขึ้น เริ่มมีความคิดในการท า
เทคโนโลยีอยํางงํายๆขึ้น คือ มีด หอก เป็นอาวุธในการลําสัตว์ ซึ่งโดยความเป็นจริงแล๎ว พอมีการเริ่ม
ออกลําสัตว์โดยใช๎เทคโนโลยีนั้น ก็เทํากับมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นแล๎วแตํอัตราการเกิด
ใหมํของธรรมชาติหรือการทดแทนในระบบธรรมชาติยังมีมากและสมดุล จึงท าให๎ไมํมีปัญหาหรือ
ผลกระทบตํอระบบนิเวศและสิ่งแวดล๎อมตํอมาเมื่อมนุษย์เพ่ิมจ านวนมากขึ้น เริ่มมีการรวมกลุํมเป็น
สังคมใหญํ มีการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเกิดขึ้น เมื่อเกิดระบบการผลิตทางการเกษตรมีมากเหลือ
จากการบริโภคในครัวเรือน ท าให๎เกิดการแลกเปลี่ยนขึ้น เมื่อจ านวนประชากรมนุษย์เพ่ิมขึ้นอยําง
รวดเร็ว ท าให๎ความต๎องการใช๎ทรัพยากรเพ่ิมขึ้นมาก จากการแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน กลายมาเป็น
ระบบการตลาดที่มีการซื้อขาย ท าให๎เกิดระบบกลไกทางเศรษฐกิจ เมื่อมีการพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยี
ที่ก๎าวหน๎ามากขึ้น จ านวนมนุษย์ที่เพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูง จึงท าให๎เกิดปัญหาการแกํงแยํงทรัพยากร มี
การใช๎เทคโนโลยีเข๎ามาชํวยในระบบการผลิต สารเคมี ปุ๋ย การเพ่ิมพ้ืนที่ทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณผลผลิต สิ่งเหลํานี้ล๎วนกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมและระบบนิเวศตามมา 
 ปัจจุบันมนุษย์ไมํสามารถหาค าตอบในทุกสิ่งทุกอยํางที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมได๎ทั้งหมด เพราะ
มนุษย์เองมีข๎อจ ากัดในระบบประสาทที่จะรับรู๎ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมทั้งที่อยูํใกล๎ตัวหรือไกลตัว มนุษย์
สามารถมองเห็นสิ่งตํางๆได๎เทําที่ความสามารถของสายตาและประสาทที่รับรู๎ทางการมองเห็นรับได๎ 
มนุษย์สามารถได๎ยินเทําที่ระบบประสาทหูรับสัมผัสได๎ จากข๎อจ ากัดดังกลําว ท าให๎มนุษย์ต๎องสร๎าง
เครื่องมือตํางๆขึ้น เพ่ือให๎เกิดการรับรู๎ได๎มากเทําที่ต๎องการ หรือตอบสนองความต๎องการในการ
ด ารงชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น จากกลไกดังกลําวนี้เองท าให๎มนุษย์ มีความเข๎าใจที่ผิดพลาดวํา มนุษย์
สามารถอยูํเหนืออ านาจของธรรมชาติ การท ากิจกรรมตํางๆของมนุษย์ เชํน การพัฒนาทาด๎าน
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม การท าเกษตรกรรมเพ่ือการค๎า ได๎กํอให๎เกิดผลกระทบตํอคุณภาพของระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล๎อม การรํอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ ท าให๎ธรรมชาติขาดความสมดุล เกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ความอดอยาก จึงเป็นที่นําวิตกวําการกระท าที่ขาดจิตส านึกและความตระหนัก
เกี่ยวกับสํงแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ จะท าให๎เกิดผลกระทบและภัยพิบัติที่ร๎ายแรงแกํโลกและ
มนุษย์ในอนาคต (วินัย วีระวัฒนานนท์, บานชื่น สีพันผํอง,2537 : 6-7) 
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2. วิทยาการสิ่งแวดล้อม 
1. สิ่งแวดล้อมศึกษาและปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ประยูร วงศ์จันทรา, 2555 : 319- 

325,337) 
หลักพ้ืนฐานของสิ่งแวดล๎อมศึกษา คือ สิ่งแวดล๎อมศึกษาเป็นศาสตร์สหวิทยาการ เป็นศาสตร์

ที่ต๎องอาศัยศาสตร์อ่ืนในการแสวงหาความรู๎  อาศัยศาสตร์อ่ืนชํวยในกระบวนการถํายทอดความรู๎ 
อาศัยศาสตร์อ่ืนเพ่ือชํวยให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา มีความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืนๆและ
ยอมรับ ขอบคุณศาสตร์อื่นๆที่เราน ามาใช๎ 
 คุณลักษณะของสิ่งแวดล๎อมศึกษา คือ เป็นการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เรียนรู๎ทั้งอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต เป็นการศึกษาและเรียนรู๎แบบบูรณาการ ซึ่งจัดให๎เกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยเพ่ือให๎ทุกคนมีสํวน
รํวม เน๎นในเรื่องจริยธรรมหรือพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและเป็นการเรียนรู๎ที่เป็นเครือขําย 
 วิวัฒนาการของสิ่งแวดล๎อมศึกษา เกิดขึ้นมาช๎านานในโลกนี้  โดยเกิดขึ้นครั้งแรกใน
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
น าไปสูํการจัดตั้งองค์กรสิ่งแวดล๎อมศึกษาขึ้นโดยเฉพาะ คือ IEEP  (Institute for European 
Environmental Policy ) ตํอมาได๎มีการประชุมด๎านสิ่งแวดล๎อมในเวทีระดับโลกอีกหลายครั้ง ใน
หลายประเด็น ท าให๎นานาประเทศเริ่มตื่นตัวและให๎ความส าคัญเกี่ยวกับปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม และ
ให๎ความส าคัญในการจัดหลักสูตรสิ่งแวดล๎อมศึกษา การใช๎สื่อสารมวลชนในการถํายทอดปัญหาด๎าน
สิ่งแวดล๎อม การพัฒนาไปสูํความยั่งยืนด๎านสิ่งแวดล๎อมและมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา
อยํางยั่งยืน 
 องค์ประกอบของสิ่งแวดล๎อมศึกษา ได๎แกํ องค์ความรู๎ กระบวนการถํายทอด กลุํมเปูาหมาย 
และการบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล๎อมศึกษา ซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ คือการท าให๎คนเกิด 
ทัศนคติ เจตคติ คํานิยม ความตระหนัก ตํอปัญหาสิ่งแวดล๎อม มีทักษะและมีสํวนรํวมในการแก๎ไข
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม 

หัวใจของสิ่งแวดล๎อมศึกษา คือ สิ่งแวดล๎อมศึกษา เป็นกระบวนการถํายทอดให๎คนเกิด 
ความรู๎ เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม มีทัศนคติ เจตคติ คํานิยม ความตระหนัก ตํอปัญหาสิ่งแวดล๎อม 
กระบวนการท าให๎คนเกิดทักษะและมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม มีการประเมินผลในการ
แก๎ไขปัญหา เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล๎อม ซึ่งสามารถสรุปได๎ดังนี้  
 ความรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมศึกษา คือ การรับรู๎ ด๎วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการรับรู๎ด๎วย
จิตใจ การรับรู๎ของมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให๎กระบวนการถํายทอด บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นนัก
สิ่งแวดล๎อมศึกษาต๎องสร๎างเครื่องมือในการถํายทอดที่เข๎าถึงประสาทสัมผัสของกลุํมเปูาหมายให๎เหมา
สมและมีประสิทธิภาพ และจะต๎องมีกระบวนการวัดผลและประเมินผล เชํน การใช๎แบบทดสอบวัด
ความรู๎ ที่เป็นอัตนัย หรือ ปรนัย 

กระบวนการถํายทอดและสื่อสารสิ่งแวดล๎อมศึกษา คือ กระบวนการแสวงหาความรู๎ สร๎าง
องค์ความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม แล๎วน าองค์ความรู๎ที่ได๎ เข๎าสูํกระบวนการถํายทอดให๎กับกลุํมเปูาหมาย 
เพ่ือให๎เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล๎อมศึกษา โดยกระบวนการถํายทอด มี 2 ระบบ ได๎แกํ 

1. การถํายทอดในระบบ คือ การจัดให๎มีหลักสูตร สถานที่ และกลุํมเปูาหมายที่ชัดเจน  
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เชํน จัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา หรือ หลักสูตรการฝึกอบรม 
2. การถํายทอดนอกระบบ คือ กระบวนการถํายทอดที่ไมํได๎ก าหนดเป็นหลักสูตร อาจ 

มีการจัดขึ้นเป็นครั้งคราวเชํน การประชุมสัมมนา การเสวนา เสียงตามสาย การศึกษาดูงาน วิทยุ
โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือ เวบไซต์ เป็นต๎น 
 ทัศนคติและเจตคติ ตํอสิ่งแวดล๎อมศึกษา ทัศนคติ คือ การใช๎กระบวนการทางความคิด
ขับเคลื่อนองค์ความรู๎ การแสดงความคิดเห็นตํอองค์ความรู๎ที่ได๎รับการถํายทอด เจตคติ คือ อารมณ์ 
ความรู๎สึก ที่ท าให๎เกิดการแสดงออกตํอสิ่งเร๎า  
 คํานิยมตํอสิ่งแวดล๎อมศึกษา คือ การมองเห็นคุณคําของสิ่งเร๎า หรือองค์ความรู๎ที่ได๎รับการ
ถํายทอด แล๎วเกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม  
 ความตระหนัก คือ ความตื่นตัว ความสนใจ ความหํวงใยหรือหวงแหน ตํอสิ่งแวดล๎อม  
 ทักษะในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม คือ ความสามารถ ความช านาญหรือความเชี่ยวชาญ ใน
การแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม ทักษะที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลอาจจะไมํถาวร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล๎อมและการเปลี่ยนแปลงของโลก เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะ มี 2 ลักษณะ คือ ทักษะในเชิง
วิชาการ คือ การเรียนรู๎ การสร๎างองค์ความรู๎ การสร๎างเครื่องมือ เป็นต๎น และทักษะเชิงปฏิบัติการ คือ 
การน าความรู๎หรือทักษะเชิงวิชาการไปใช๎ในการแก๎ไขสถานการณ์  
 การมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม คือ การสร๎างความรํวมมือและเครือขําย เพ่ือ
แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม ความรํวมมือสามารถเกิดข้ึนได๎ทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การมีสํวน
รํวมควรเริ่มตั้งแตํ มีสํวนรํวมคิด รํวมวางแผน รํวมปฏิบัติ รํวมรับผิดชอบ จนกระทั่งถึง รํวมปรับปรุง
แก๎ไข  
 การวัดผลและประเมินผลสิ่งแวดล๎อมศึกษา คือ กระบวนการสร๎างเครื่องมือ การวัดและ
ประเมินผล การบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล๎อมศึกษา ซึ่งในการวัดและประเมินผล มีการใช๎
เครื่องมือหลากหลายรูปแบบ เชํน การวัดความรู๎ โดยใช๎แบบทดสอบ การวัดทัศคติ เจตคติ ความ
ตระหนักและคํานิยม โดยใช๎การสังเกต แบบสอบถาม การสัมภาษณ์  ซึ่งแบบสอบถาม สํวนใหญํใช๎ 
Rating scale ที่มีคําระดับแตกตํางกันข้ึนอยูํกับ กลุํมเปูาหมาย 
 ปรัชญาสิ่งแวดล๎อมศึกษา คือ การเรียนรู๎หลักแหํงความรู๎ ที่ใช๎กิจกรรมทางปัญญาและการ
สร๎างระบบความคิด เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมศึกษา ซึ่งมีกรอบหลัก 5 ด๎าน ได๎แกํ ความจริงของสรรพสิ่ง 
การเรียนรู๎สิ่งแวดล๎อม ตรรกศาสตร์สิ่งแวดล๎อม จริยศาสตร์สิ่งแวดล๎อม และสุนทรียศาสตร์
สิ่งแวดล๎อม 

 การเรียนรู๎สิ่งแวดล๎อม ประกอบด๎วย ความรู๎ของมนุษย์ เกิดจากการรับรู๎ ผําน
ประสาทสัมผัส ทั้ง 6 คือหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ  การเรียนรู๎บํอยๆท าให๎เกิดประสบการณ์ และ
ประสบการณ์น าไปสูํ การเกิดองค์ความรู๎ การเรียนรู๎สิ่งแวดล๎อมของคน  

จริยศาสตร์สิ่งแวดล๎อม คือ หลักการที่มนุษย์ใช๎ประโยชน์จากธรรมชาติเป็นไปอยํางปกติและ
สมดุล ซึ่งค าวําปกติและสมดุลนั้น 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

ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยเหตุและผล โดยเฉพาะความเป็นจริงของโลกและสรรพสิ่ง ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลก ระบบนิเวศและสังคมชีวิต ล๎วนมีสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้น ดังนั้นหลักของ
ตรรกศาสตร์สิ่งแวดล๎อมจึงใช๎ในการมองถึงที่มาของปัญหาสิ่งแวดล๎อม สาเหตุของปัญหา ปัญหาที่
เกิดขึ้นสํงผลกระทบอยํางไร และเราจะมีวิธีการแก๎ปัญหานั้นอยํางไร การใช๎หลักตรรกศาสตร์
สิ่งแวดล๎อม มีความส าคัญตํอการเขียนที่มาและความส าคัญของงานวิจัย 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 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ,2535 : 52 - 53) ได๎กลําวถึงหลักการของ 
สิ่งแวดล๎อมศึกษาไว๎ดังนี้ 

1. สิ่งแวดล๎อมศึกษาควรพิจารณาถึงสิ่งแวดล๎อมท้ังมวลทั้งสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้น 
ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมท่ีมนุษย์สร๎างขึ้นทั้งในแงํนิเวศวิทยาการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยี 
สังคมกฎหมายวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ศีลธรรมและสุนทรียภาพ 

2. สิ่งแวดล๎อมศึกษาควรเป็นกระบวนการศึกษาตลอดชีวิตโดยเริ่มตั้งแตํวัยเด็ก 
ในวัยกํอนเข๎าโรงเรียนเรื่อยไปท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียนเนื่องจากประชาชนทุกคนเป็นผู๎ที่ 
ต๎องได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล๎อมโดยตรงและในปัจจุบันมักมีสถาน 
การณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมเกิดขึ้นอยูํเสมอประชาชนจึงควรได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม 
อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

3. สิ่งแวดล๎อมศึกษาควรมีลักษณะเป็นสหวิทยาการโดยเอาเนื้อหาแตํละวิชามา 
รวมกันเพื่อให๎เห็นภาพรวมของสิ่งแวดล๎อมเป็นการบูรณาการเนื้อหาการเรียนปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่ 
เกิดข้ึนในปัจจุบันล๎วนมาจากท้ังสํวนที่เป็นวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและ 
คํานิยมการเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมจึงจ าเป็นที่จะต๎องมีความเข๎าใจเนื้อหาเกี่ยวข๎องทั้งหมดรํวมกัน 
โดยมีนิเวศวิทยาเป็นพื้นฐานความรู๎ที่ส าคัญ 

4.สิ่งแวดล๎อมศึกษาเป็นการศึกษาเพ่ือชีวิตเนื่องจากสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรเป็น 
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตแกํมนุษย์แตํปัจจุบันกิจกรรมของมนุษย์ได๎กํอให๎เกิดความเสื่อมโทรม 
แกํสิ่งแวดล๎อมการเรียนรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมจึงนับเป็นความจ าเป็นส าหรับชีวิต 

5.สิ่งแวดล๎อมศึกษาควรเน๎นการเข๎ามามีสํวนรํวมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
สิ่งแวดล๎อมเป็นการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนต๎องมีสํวนรํวมในบทเรียนเนื้อหาในการเรียนควรมุํงให๎ผู๎เรียนได๎ 
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันหรือน าไปปรับปรุงการด ารงชีวิตของตนเองผู๎เรียนจึงจ าเป็นต๎องมีสํวนรํวม 
ในกิจกรรมการเรียนและตัดสินใจเลือกวิธีการด ารงชีวิตด๎วยตนเอง 
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6.สิ่งแวดล๎อมศึกษาควรพิจารณาเรื่องราวของสิ่งแวดล๎อมในวงกว๎างจากระดับโลก 
พร๎อมทั้งค านึงถึงความแตกตํางของแตํละภูมิภาคด๎วยเพราะเป็นการเรียนในเชิงระบบเนื่องจากสิ่ง 
ตํางๆที่อยูํในโลกมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือระบบทั้งหลายจะอยูํได๎ก็ด๎วยองค์ประกอบยํอย 
หลายๆชนิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมจะชํวยสํงเสริมความคิดที่เป็นระบบยิ่งขึ้น 

7.สิ่งแวดล๎อมศึกษาควรเน๎นสถานการณ์สิ่งแวดล๎อมในอดีตปัจจุบันและอนาคต 
เนื่องจากเป็นการเรียนสิ่งแวดล๎อมนั้นผู๎เรียนต๎องติดตามเหตุการณ์ปัจจุบันอยํางกว๎างขวางและเข๎าใจ 
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับตนเองและสิ่งแวดล๎อมในอนาคต 

8.สิ่งแวดล๎อมศึกษาควรสํงเสริมให๎เห็นคุณคําและความจ าเป็นในการที่จะรํวมมือ 
กันแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมโดยให๎มองเห็นสิ่งแวดล๎อมตั้งแตํระดับท๎องถิ่นประเทศจนถึงระดับภูมิภาค 
เพ่ือผู๎เรียนจะได๎มีความเข๎าใจในสภาพแวดล๎อมสํวนอื่นของโลกได๎อยํางลึกซึ้ง 
 9.สิ่งแวดล๎อมศึกษาเป็นการเรียนที่มุํงสร๎างความตระหนักทันคติและคํานิยม 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมเนื่องจากการเรียนสิ่งแวดล๎อมต๎องมุํงสร๎างความตระหนักตํอปัญหาและคุณคํา 
ทางสิ่งแวดล๎อมสร๎างทัศนคติที่ดีตํอสิ่งแวดล๎อมและเพ่ือกํอให๎เกิดคํานิยมตํอสังคมเพ่ือธ ารงรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมเอาไว๎กระบวนการเรียนการประเมินผลจึงมุํงประเมินผลความตระหนักทัศนคติ 
คํานิยมและพฤติกรรมทางสิ่งแวดล๎อมมากกวําการเรียนที่มุํงความรู๎ความจ าเพียงอยํางเดียว 
 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  สิ่งแวดล๎อมศึกษาเป็นกระบวนการให๎การศึกษาแกํปวงชน ซึ่งจะชํวยให๎ประชาชน มี
สํวนรํวมในการปูองกันแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมหรือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมได๎ ดังนั้นความรู๎สึกนึกคิด
การปฏิบัติ การถํายทอดความรู๎สืบตํอกันมา เป็นกระบวนการที่เกิดจากการศึกษาอบรมของคนเรา ซึ่ง
เกิดขึ้นได๎จาก 3 แหลํง คือ (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2541 : 186) 

1. ครอบครัว ครอบครัว เป็นสถาบันแหํงแรกที่ให๎การอบรมสั่งสอนท าให๎มนุษย์ มีการ 
ปฏิบัติ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพํอ แมํและคนในครอบครัวถือวําเป็นบุคคลกลุํมแรกที่จี
อิทธิพลตํอการเรียนรู๎ของมนุษย์  

2. สถาบันการศึกษา เป็นสถาบันที่ต๎องจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่ครอบครัวไมํสามารถ 
อบรมสั่งสอนได๎สถานศึกษาเป็นแหลํงที่จะให๎องค์ความรู๎ วิทยาการที่ท าให๎มนุษย์เกิดการพัฒนาด๎าน
ความรู๎ สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งความรู๎ ประสบการณ์เพ่ือน าไปใช๎ในการประกอบอาชีพ
และการด ารงชีวิต 

3. สังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคม การอยูํรวมกันเป็นกลุํมท าให๎เกิดแบบแผนทางสังคม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ กฎเกณฑ์ของสังคมที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือให๎มนุษย์อยูํรํวมกันอยําง
สงบสุขจึงท าให๎มนุษย์ทุกคนที่ต๎องการอยูํรํวมกับสังคมเกิดการเรียนรู๎ที่จะต๎องปรับตัว และปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม 
 
4. ความจ าเป็นที่เยาวชนต้องเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 

ปัญหาสิ่งแวดล๎อม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากในปัจจุบัน และสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์ ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเป็นปัญหาของสังคม ที่เกิดขึ้นตั้งแตํระดับชุมชน ท๎องถิ่น ระดับประเทศและ
ระดับโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงทางด๎านสิ่งแวดล๎อม ภัย
ธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นกลัวและเป็นกังวล แตํมีการสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับปรากฏการ
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ทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีผลมาจากการ ใช๎
ทรัพยากรอยํางไร๎ขีดจ ากัดของมนุษย์มีน๎อย  โดยเฉพาะกับนักเรียน เยาวชน ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญ ใน
การใช๎ทรัพยากรอยํางรู๎คุณคําและเป็นผู๎ที่จะต๎องด ารงอยูํ สืบทอดการใช๎ทรัพยากรเพ่ือการด ารงชีวิต
ในอนาคตในขณะที่สังคม คํานิยมของเยาวชนในปัจจุบัน ไปผูกติดกับสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
ทัศนคติความเชื่อในการบริโภคนิยม ตามสื่อโฆษณา ตํางๆ ท าให๎ชีวิตหํางไกลจากธรรมชาติ พฤติกรรม
บริโภคนิยม ท าให๎ขาดจิส านึกที่ดีตํอการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  สํวนระบบ
การศึกษาในปัจจุบัน มุํงเน๎นการจัดการศึกษาตามคํานิยมของสังคม การเปลี่ ยนแปลงทางด๎าน
เศรษฐกิจ นักเรียนมุํงหวังเรียนในสาขาวิชาที่จบแล๎วสามารถหารายได๎ได๎สูง หรือมีเกียรติในสังคม ลืม
ตระหนักวํา สิ่งแวดล๎อมเป็นเรื่องของคนทุกคน ทุกชนชั้นที่ต๎องมีจิตส านึกรํวมกัน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเพ่ือคุณภาพของทุกชีวิต  

ดังนั้นการที่เราจะพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเพ่ือคุณภาพของทุกชีวิตที่ดี ท าให๎คนอยูํรํวมกับ
สิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุล จึงควรที่จะน ารายวิชาสิ่งแวดล๎อมมาเป็นหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน
ตั้งแตํระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีองค์ความรู๎เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล๎อม เข๎าใจการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ วิเคราะห์สาเหตุผลกระทบตํอระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล๎อม รู๎จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์ ได๎อธิบายถึงบทบาทของสถานศึกษาตํอการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อม (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2541 : 192) การเรียนรู๎สิ่งแวดล๎อมมีความจ าเป็นดังนี้ 

ในการท าให๎ประชาชน เยาวชน รับรู๎ขําวสาร เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมอยํางกว๎างขวาง มีความ
ตระหนักและมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม โรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นผู๎มีบทบาทส าคัญ 
ในการเป็นแบบอยํางและเป็นศูนย์กลางของการถํายทอด โดยมีภาระหน๎าที่ส าคัญ 3 ประเด็น ได๎แกํ 
ประเด็นแรกคือ การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของสถานศึกษา เพราะสถานศึกษาต๎องเป็นแบบอยํางแกํ
ชุมชน ในการจัดสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษาให๎ดูเป็นระเบียบสวยงาม โดยจัดสภาพแวดล๎อมทั้งที่
เป็นอาคารเรียน ห๎องเรียน โรงอาหาร ที่ทิ้งขยะ รวมทั้งสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ ภูมิทัศน์โดยรอบ
โรงเรียน มีต๎นไม๎ให๎รํมเงา มีสวนไม๎ดอกไม๎ประดับ จากการจัดสภาพแวดล๎อมดังกลําวนอกจากจะเป็น
อบบอยํางแกํชุมชนแล๎วยังกํอให๎เกิดบรรยากาศที่ดีตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน การสร๎างลักษณะนิสัยที่
ดีตํอสิ่งแวดล๎อมให๎กับนักเรียนด๎วย ประเด็นที่สองการสร๎างลักษณะนิสัยให๎แกํบุคคลในสถานศึกษา 
โดยให๎บุคคลในสถานศึกษามีสํวนรํวมในการวางแผนในการจัดการสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา มีสํวน
รํวมในการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งการย้ าเตือนและการปฏิบัติให๎เป็นพฤติกรรม
ที่ถาวร ประเด็นทีสามการบริการชุมชน สถานศึกษาต๎องแสดงตนเป็นผู๎น าในเรื่องสิ่งแวดล๎อมให๎แกํ
ชุมชน หรือเข๎าไปมีสํวนรํวมมือกับชุมชนในการแก๎ไขปัญหาหรือพัฒนาสิ่งแวดล๎อมให๎แกํชุมชน และ
ประเด็นที่สี่ที่ส าคัญคือการสํงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาตํางๆ ในหลักสูตรตํางๆ ไมํวําจะเป็นวิชาที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อมศึกษาโดยตรงหรือไมํก็ตาม 
การจัดการศึกษาล๎วนมีหน๎าที่อบรมสั่งสอนนักเรียน ให๎เกิดความรู๎ ความตระหนักและการมีสํวนรํวม
ในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมได๎ทั้งสิ้น สถานศึกษาจึงพึงเสริมให๎มีการท าแผนการสอนทั้งวิชา
สิ่งแวดล๎อมศึกษาโยตรง หรือบูรณาการเนื้อหาวิชาด๎านสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎การเรียนการสอนเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพและมีผลทางด๎านความตระหนักและความรับผิดชอบตํอปัญหาสิ่งแวดล๎อมและ
การเรียนรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมศึกษามีความจ าเป็นเพื่อ 



14 
 

 
1. การเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานแกํชีวิต การเรียนรู๎สิ่งแวดล๎อมลักษณะนี้เป็นการเรียนรู๎พื้นฐาน 

ทั่วไปที่มนุษย์ทุกคนจ าเป็นต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจถึงสิ่งแวดล๎อมที่อยูํโดยรอบ รู๎จักวิเคราะห์มูลเหตุ
และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศ กับชีวิตและกับโลก เพื่อเป็นข๎อมูลในการตัดสินใจในการด าเนิน
ชีวิตของตนเอง 

2. การเรียนเพื่อการมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหา ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเป็นที่ยอมรับกันวําเป็น 
ปัญหาของสํวนรวมทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และรับโลก ดังนั้น ภาระรับผิดชอบในการดูแลรักษา 
และแก๎ไขปัญหาจึงไมํใชํหน๎าที่ของรัฐเทํานั้น แตํคนทุคนต๎องมีสํวนรํวมโดยตรง  

3. การเรียนเพื่อเป็นวิชาชีพ ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเป็นปัญหาที่สํงผลกระทบอยํางกว๎าขวาง  
การวางแผนแก๎ปัญหา การจัดการ รวมทั้งการพัฒนาและปูองกันจ าเป็นต๎องอาศัยผู๎เชี่ยวชาญ รอบรู๎
ทางด๎านสิ่งแวดล๎อม ทั้งในแงํวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ เพ่ือเป็นแกนน าในการ 
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
 
5. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  

การจัดการเรียนการสอน 
 การสอนหรือกระบวนการจัดการเรียนรู๎ เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร๎างประสบการณ์เรียนรู๎ 
และประสบการณ์ใหมํให๎เกิดขึ้นกับตัวผู๎เรียน รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด ได๎ให๎ความหมายของการสอน
โดยสรุป คือ การจัดด าเนินการขิงผู๎สอน เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ โดยผู๎เรียนจะท ากิจกรรมที่อาศัย
กระบวนการ (Process) ของสมอง เชํน ฟัง อําน พูด เขียน โยงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ เพ่ือให๎เกิด
การเรียนรู๎ดังกลําว ผลการเรียนรู๎อาจอยูํในรูปของ ความเข๎าใจ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
และการประเมินผล ฯลฯ การด าเนินการของผู๎สอนอาจอยูํในรูป การบรรยาย อธิบาย สาธิต  ให๎ท า
ปฏิบัติการ หรือ ศึกษาค๎นคว๎าจากสื่อตําง (บุญชม ศรีสะอาด,2541 : 2)  
 เสาหลักแหํงการเรียนรู๎ที่เป็นรากฐานของการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ได๎แกํ 1. 
การเรียนเพื่อรู๎ (Learning to know) หมายถึง การเรียนที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักวิธีการแสวงหาความรู๎ 
สามารถศึกษา ค๎นคว๎า เรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง ท าให๎ได๎ความรู๎ใหมํๆ ที่เป็นการตํอยอดความรู๎เดิม ที่มีอยูํ
และเกิดการสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ (Construct new knowledge) 2. การเรียนรู๎เพ่ือการปฏิบัติได๎จริง  
(Leaning to do) หมายถึง การจัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาส ฝึกหัดและลงมือปฏิบัติด๎วย
ตนเอง ทั้งนี้ อาจอยูํในลักษณะของการท างานเดี่ยว หรือท างานเป็นทีม ท าให๎ผู๎เรียนได๎แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ได๎ท างานรํวมกับผู๎อ่ืน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกัน สามารถสร๎างสรรค์ชิ้นงาน
ที่เป็นประโยชน์ตํอตนเองและสังคมสํวนรวม ซึ่งสามารถพัฒนาน าไปสูํกาสรประกอบอาชีพในอนาคต 
อีกทั้งยังเป็นการเตรียมผู๎เรียนให๎พร๎อมตํอการด ารงชีพ รู๎จักการแก๎ปัญหาและสามารถเผชิญกับ
สถานการณ์ตํางๆได๎อยํางหลากหลาย 3. การเรียนรู๎เพ่ือการอยูํรํวมกัน (Leaning to live together) 
หมายถึง การจัดการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมตํางๆ เชํน กิจกรรมโครงงาน เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎การพ่ึงพา
อาศัยซึ่ งกันและกัน เกิดความรู๎ความเข๎าใจในความรู๎สึกของผู๎ อ่ืนทั้ ง ในแงํประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และคํานิยมทางจิตใจ รวมทั้งรู๎จักบทบาทหน๎าที่ และสิทธิของตนเองในการ
ท างานกลุํม ตามระบอบประชาธิปไตย สามารถแสวงภาวะความเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดีได๎อยําง
เหมาะสมตามบริบทและตามสถานการณ์ 4. การเรียนรู๎เพ่ือชีวิต (Learning to be) หมายถึง การ
เรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎เกิดอิสระ ทางด๎านความคิด มีความรับผิดชอบในบทบาทหน๎าที่ของตนเอง มี
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ความสามารถ ในการตัดสินใจแก๎ไขปัญหาในระหวํางการเรียนและการสร๎างงาน ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
เต็มตามศักยภาพ และได๎รับการพัฒนาความแตกตํางกันเป็นรายบุคคล การเรียนเพ่ือชีวิตจึงเป็นการ
ฝึกผู๎เรียนให๎รู๎จักการมองคุณคําในตัวเอง และมีความมุํงมั่นในการพัฒนาตนสูํความส าเร็จ(ฉัตรแก๎ว 
เภาวิเศษ, 2556 : 4)  
 รูปแบบการเรียนการสอน 

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skill)โดย 
กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (ทิศนา แขมมณี, 2552 : 248-250) 

ทักษะกระบวนการ เป็นทักษะที่เก่ียวข๎องกับวิธีการด าเนินการตํางๆ ซึ่งอาจเป็น 
กระบวนการทางสติปัญญา เชํนกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู๎ หรือกระบวนการคิดตํางๆ เชํน 
การคิดวิเคราะห์ การอุปนัย การนิรนัย การใช๎เหตุผล การคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และการคิดอยํางมี
วิจารณญาณ เป็นต๎น หรืออาจเป็นกระบวนการทางสังคม เชํน กระบวนการท างานรํวมกัน ปัจจุบัน
การศึกษาให๎ความส าคัญกับการเรียนการสอนที่เน๎นการพัฒนาทักษะกระบวนการอยํางมาก เพราะ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการด ารงชีวิต  

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู๎เป็นกลุํมมีหลักการและ
แนวคิดของรูปแบบ อธิบายวํา สิ่งส าคัญ ที่สามารถชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎สึกหรือความต๎องการที่จะ
สืบค๎นหรือแสวงหาความรู๎ คือ ตัวปัญหา แตํปัญหานั้นจะต๎องมีลักษณะที่มีความหมายตํอผู๎เรียนและ
ท๎าทายเพียงพอที่จะท าให๎ผู๎เรียนเกิดความต๎องการในการแสวงหาค าตอบ นอกจากนี้ปัญหาจะต๎องมี
ลักษณะในการชวนให๎งุนงงสงสัย หรือกํอให๎เกิดความขัดแย๎งทางความคิด ยิ่งจะท าให๎ผู๎เรียนเกิดความ
ต๎องการที่จะแสวงหาค าตอบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมนุษย์อาศัยอยูํในสังคม ต๎องมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม 
เพ่ือตอบสนองความต๎องการทั้งทางด๎านรํางกาย อารมณ์ สติปัญญา จิตใจและสังคม ความขัดแย๎งทาง
ความคิด ที่เกิดขึ้นระหวํางบุคคลหรือกลุํมจึงเป็นสิ่งที่บุคคลต๎องพยายามหาหนทางขจัดแก๎ไขหรือ
จัดการ เพื่อให๎เป็นที่พึงพอใจหรือเกิดการยอมรับของตนเองและผู๎อ่ืน  

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 ด าเนินการให๎สมาชิกแตํละกลุํมชํวยกันวางแผนวํา จะ

แสวงหาข๎อมูลอะไร กลุํมจะพิสูจน์อะไร จะตั้งสมมุติฐานอยํางไร จ าเป็นต๎องมีข๎อมูลเบื้องต๎นอะไร จะ
แสวงหาที่ไหน หรือจะได๎ข๎อมูลมาอยํางไร จะใช๎เครื่องมือในการเก็บข๎อมูลอะไรบ๎าง และจะใช๎เวลา
เทําใด ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู๎เรียนจะได๎ฝึกทักษะการสืบสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ



16 
 

ทักษะกระบวนการกลุํม ผู๎สอนท าหน๎าที่อ านวยความสะดวกให๎กับผู๎เรียน รวมทั้งแนะน าเกี่ยวกับการ
วางแผน การเสาะแสวงหาแหลํงเรียนรู๎ แหลํงข๎อมูลและการท างานรํวมกัน 

ขั้นที่ 4 ให๎ผู๎เรียนด าเนินการแสวงหาความรู๎ 
 ผู๎เรียนด าเนินการเสาะแสวงหาความรู๎ตามแผนงานที่ได๎ก าหนดไว๎ ผู๎สอนชํวยแนะน า 

อ านวยความสะดวกและติดตามการท างานของผู๎เรียน 
ขั้นที่ 5 ผู๎เรียนวิเคราะห์ข๎อมูล สรุปผลข๎อมูล น าเสนอและอภิปรายผล 
 เมื่อกลุํมรวบรวมข๎อมูลได๎แล๎ว กลุํมท าการวิเคราะห์ข๎อมูล สรุปผล ผู๎สอนชํวย

แนะน าในการวิเคราะห์ข๎อมูล จากนั้นให๎แตํละกลุํมน าเสนอผล อภิปรายรํวมกัน และประเมินผลทั้ง
ทางด๎านการด าเนินงาน ผลงานและกระบวนการเรียนรู๎ที่ได๎รับ 

ขั้นที่ 6 ให๎ผู๎เรียนก าหนดประเด็นปัญหาที่ต๎องการสืบสอบหาค าตอบตํอไป 
 การสืบสอบแสวงหาความรู๎ของกลุํม ตามปัญหาแรกและตามแผนงานที่วางแผนไว๎ 

ชํวยให๎กลุํมได๎รับความรู๎ ประสบการณ์ ความเข๎าใจและค าตอบในเรื่องที่ตนศึกษา ซึ่งในระหวําง
การศึกษา หรือสิ้นสุดการศึกษา อาจพบประเด็นอ่ืนที่ชวนให๎สงสัย หรืออยากรู๎ค าตอบเพ่ิมมากขึ้น 
ผู๎เรียนสามารถเริ่มต๎นวงจรการเรียนรู๎ใหมํ ตามรูปแบบการสอนนี้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นตํอเนื่องไปเรื่อยๆตาม
ความสนใจของผู๎เรียน 

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง CIPPA Model (ทิศนา  
แขมมณี, 2552 :282-284) 

เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในลักษณะที่ให๎ผู๎เรียนสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง  
(Construction of Knowledge) ซึ่งนอกจากผู๎เรียนจะสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองแล๎ว ยังต๎องพ่ึงการ
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืนๆ และสิ่งแวดล๎อมรอบตัวด๎วย รวมทั้งต๎องอาศัย
ทักษะกระบวนการ (Process skill) ตํางๆจ านวนมากเป็นเครื่องมือในการสร๎างความรู๎ นอกจากนั้น
การเรียนรู๎จะเป็นไปอยํางตํอเนื่องได๎ดี หากผู๎เรียนอยูํในสภาพความพร๎อมในการรับรู๎และเรียนรู๎ มี
ประสาทรับรู๎ที่ตื่นตัวตลอดเวลา ซึ่งสิ่งที่สามารถชํวยให๎ผู๎เรียนอยูํในสภาพดังกลําวได๎ก็คือ การให๎มีการ
เคลื่อนไหวทาสงกาย (Physical participation) อยํางเหมาะสม และความรู๎ ความเข๎าใจที่เกิดขึ้น จะ
มีความลึกซึ้งและอยูํคงทนมากขึ้น หากผู๎เรียนมีความสามารถหรือมีโอกาสน าความรู๎นั้นไปประยุกต์ใช๎ 
(Application) ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง 
CIPPA Model เป็นหลักการซึ่งสามารถน าไปใช๎เป็นหลักการในการจัดกิจกรรมการเรียนรุ๎ตํางๆให๎แกํ
ผู๎เรียน ซึ่งสามารถใช๎วิธีการสอนและกระบวนการที่หลากหลาย ซึ่งอาจจัดเป็นแบบแผนได๎หลาย
รูปแบบ ซึ่งแบบแผนที่ได๎ผลดีประกอบด๎วยขั้นตอนการด าเนินการ 7 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู๎เดิม 
  ขั้นนี้เป็นการดึงความรู๎เดิมของผู๎เรียนในเรื่องที่จะเรียนเพ่ือชํวยให๎ผู๎เรียนมีความ
พร๎อมในการเชื่อมโยงความรู๎ใหมํกับความรู๎ เดิมของตน ซึ่งผุ๎สอนอาจใช๎วิธีการตํางๆได๎อยําง
หลากหลาย 
 ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู๎ใหมํ  
  ขั้นนี้เป็นการแสวงหาข๎อมูลความรู๎ใหมํของผู๎เรียนจากแหลํงข๎อมูล หรือแหลํงความรู๎
ตํางๆด๎วยตนเอง หรือครูอาจให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับแหลํงข๎อมูลตํางๆเพ่ือให๎ผู๎เรียนไปแสวงหา 
 ขั้นที่ 3 การศึกษาท าความเข๎าใจข๎อมูล/ความรู๎ใหมํ และเชื่อมโยงความรู๎ใหมํกับความรู๎เดิม 
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  ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู๎เรียนจะต๎องศึกษาและท าความเข๎าใจกับข๎อมูลหรือความรู๎ใหมํที่ได๎มา 
ผู๎เรียนจะต๎องสร๎างความหมายของข๎อมูลหรือประสบการณ์ใหมํโดยใช๎กระบวนการตํางๆด๎วยตนเอง  
เชํนใช๎กระบวนการคิด และกระบวนการกลุํมในการอภิปรายและสรุปความเข๎าใจเกี่ยวกับข๎อมูลนั้นๆ 
ซึ่งจ าเป็นต๎องอาศัยการเชื่อมโยงกับความรู๎เดิม 
 ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู๎ความเข๎าใจกับกลุํม  
  ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู๎เรียนอาศัยกลุํมเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความเข๎าใจของตน 
รวมทั้งขยายความรู๎ความเข๎าใจของตนให๎กว๎างขึ้น ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎แบํงปันความรู๎ ความเข๎าใจ
ของตนแกํผู๎อื่น และได๎รับประโยชน์จากความรู๎ ความเข๎าใจของผู๎อื่นไปพร๎อมๆกัน 
 ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู๎  
  ขั้นนี้เป็นขั้นของการสรุปความรู๎ที่ได๎รับทั้งหมด ทั้งความรู๎เดิมและความรู๎ใหมํและจัด
สิ่งที่เรียนเป็นระบบระเบียบเพ่ือชํวยให๎ผู๎เรียนจดจ าสิ่งที่เรียนรู๎ได๎งําย 
 ขั้นที่ 6 การปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน 
  ขั้นนี้จะเป็นขั้นที่ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสได๎ลงมือปฏิบัติตามความรู๎ที่ได๎รับ หรือลง
มือปฏิบัติตามข๎อมูลที่ได๎จากแหลํงเรียนรู๎ และมีโอกาสแสดงผลงานการสร๎างความรู๎ของตนเองให๎ผู๎อ่ืน
รับรู๎ เป็นการชํวยให๎ผู๎เรียนได๎ตอกย้ าหรือตรวจสอบความเข๎าใจของตนและชํวยสํงเสริมความคิด
สร๎างสรรค ์
 ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช๎ความรู๎ 
  ขั้นนี้เป็นขั้นของการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกฝนการน าความรู๎ความเข๎าใจของตนไปใช๎
ในสถานการณ์ตํางๆที่หลากหลายเพ่ือเพ่ิมความช านาญ ความเข๎าใจ ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
และความจ าในเรื่องนั้นๆ 
 

เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  การสอนแบบบรรยาย 

 ผศ. หรรษานิลวิเชียร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ได๎ 
อธิบายการสอนแบบบรรยาย ในบทความ “เทคนิคการสอนแบบบรรยายโดยใช๎กลุํมรํวมมือ” ไว๎ดังนี้
(หรรษา นิลวิเชียร. 2551)การสอนแบบรรยายเป็นวิธีที่อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาน ามาใช๎มากที่สุดวิธี
หนึ่งเนื่องจากการสอนแบบนี้เป็นวิธีสอนที่เน๎นผู๎สอนเป็นศูนย์กลางดังนั้น เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแนว
ทางการปฏิรูปการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางการน าเทคนิคการสอนแบบบรรยายโดยใช๎กลุํม
รํวมมือซึ่งเป็นวิธีที่ใช๎การบรรยายสลับกับการจับคูํสนทนามีลักษณะเป็นกลุํมที่จัดขึ้นชั่วคราวจะชํวยให๎
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู๎มากยิ่งขึ้น 

เปูาหมายส าคัญอยํางหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู๎ระดับอุดมศึกษา คือการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ได๎มาตรฐาน สามารถประกันได๎วําบัณฑิตมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
สถาบันคาดหวังไว๎ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและได๎รับการยอมรับในทุกระดับการศึกษา 
คือ รูปแบบที่ยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู๎ตามแนวคิดของนักการศึกษาส าคัญในอดีตเชํน
แนวคิดของจอห์นดิวอ้ี ในเรื่องการจัดการศึกษาแบบก๎าวหน๎าที่เน๎นให๎ผู๎เรียนมีประสบการณ์ตรงและ
แนวคิดของจ็องเพียเจต์ ในเรื่องการให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎สร๎างความรู๎ด๎วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล๎อมซึ่งแนวคิดดังกลําวน าไปสูํการคิดหาเทคนิควิธีสอนที่เอ้ือตํอการให๎ผู๎เรียนได๎คิดและปฏิบัติ
ด๎วยตนเองโดยครูมีบทบาทเพียงเป็นผู๎อ านวยความสะดวกซึ่งวิธีสอนเหลํานั้นมีหลากหลายวิธีด๎วยกัน



18 
 

ผู๎สอนสามารถเลือกใช๎ให๎เหมาะสมกับธรรมชาติของผู๎เรียนและธรรมชาติของเนื้อหาวิชาโดยมีแนวคิด
พ้ืนฐานให๎หลีกเลี่ยงการใช๎รูปแบบการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะอยํางยิ่งวิธีสอนแบบ
บรรยายในระดับอุดมศึกษานั้น วิธีสอนแบบบรรยายจะถูกน ามาใช๎กันมากทั้งนี้สาเหตุหนึ่งอาจ
เนื่องมาจากหลักสูตรระดับอุดมศึกษาสํวนใหญํมีรูปแบบที่เน๎นเนื้อหาวิชาตํางจากหลักสูตรในระดับ
การศึกษาอ่ืนๆจึงท าให๎ผู๎สอนมีแนวโน๎มที่จะใช๎วิธีสอนแบบบรรยายเพ่ือให๎ครอบคลุมสาระที่ต๎องการ
เน๎นและให๎ทันภายในเวลาที่ก าหนดโดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎รับผิดชอบสอนวิชาที่มีนักศึกษาจ านวนมาก
มักจะใช๎วิธีสอนแบบบรรยายเป็นหลักท าให๎เกิดปัญหาการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและ
ปัญหาการสร๎างบรรยากาศในชั้นเรียนให๎ผู๎เรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู๎อยํางกระตือรือร๎น การสอนแบบ
บรรยายเป็นวิธีการสอนที่ผู๎สอนน าเสนอข๎อเท็จจริงที่จัดไว๎อยํางเป็นระบบเป็นการสอนที่ครูเป็น
ศูนย์กลางของการสื่อสารและความสนใจในห๎องเรียน ทั้งนี้ ผู๎สอนมีความเชื่อพ้ืนฐานวําการจัดเรียง
เนื้อหาอยํางเป็นระบบจะชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถจ าได๎ดีและจ าได๎นานการสอนแบบบรรยายนั้นมีทั้ง
ข๎อดีและข๎อเสียดังผลการวิจัยตํอไปนี้ 

 
การสอนแบบแก้ปัญหา (บุญชม ศรีสะอาด, 2541 : 67-68) 

  การสอนแบบแก๎ปัญหา (Problem Solving) คือ วิธีสอนที่ใช๎วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช๎ทั้งการแก๎ปัญหาของจอห์น ดิวอ้ี อันได๎แกํ การนิยามปัญหา การตั้งสมมุติฐาน 
รวบรวมประเมิน จัดระบบและตีความหมายข๎อมูล สรุปผล และตรวจสอบผลสรุป 

 
ข้อดี 
1. ผู๎เรียนด าเนินกิจกรรมการเรียนอยํางจริงจังจึงเกิดความเข๎ใจและจดจ าได๎นาน 
2. การแก๎ปัญหาเป็นการเรียนรู๎ทั้งด๎านพุทธิพิสัยและจิตพิสัย 
3. ชํวยพัฒนาความรับผิดชอบของผู๎เรียน ชํวยสร๎างความสนใจและแรงจูงใจ 
4. ผู๎เรียนได๎ใช๎สื่อและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆที่นอกเหนือจากต าราเรียน 
5. ผู๎เรียนได๎ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่นและพัฒนาความสามารถในการแก๎ปัญหา 

อยํางเป็นระบบ 
6. เป็นรูปแบบที่สามารถน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหาได๎ในอนาคต 
 
ข้อจ ากัดหรือจุดด้อย 
1. ใช๎เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎มาก 
2. ประเด็นปัญหาที่โดยธรรมชาติมีการโต๎แย๎งกันอาจกํอให๎เกิดปัญหาตํอการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหาที่จะน ามาศึกษาอาจน ามาจากบทเรียน ผู๎สอนก าหนดขึ้นมาตามที่เห็นวํานําสนใจ  

มีคุณคําหรือจากประสบการณ์หรือจากความสนใจของผู๎เรียน 
2. ปัญหาที่น ามาศึกษาจะต๎องเหมาะสมกับวุฒิภาวะ ทักษะของผู๎เรียน และผู๎เรียนต๎องเห็น 

ความส าคัญของปัญหา 
3. การเสนอปัญหาให๎คิด อาจใช๎วิธีการถามน าเข๎าสูํปัญหา เลําประสบการณ์หรือเหตุการณ์ 

ตํางๆ และตรวจสอบแหลํงเรียนรู๎ สื่อตํางๆให๎เหมาะสม สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีก าลังใจ กระตือรือร๎นใน 
การแก๎ปัญหา 
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การสอนแบบสืบเสาะ 

นักการศึกษามีความเชื่อวําในการจัดการศึกษานั้นเปูาหมายที่ส าคัญก็คือ 
การพัฒนาความสามารถในการคิดให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียน (Renner and Marek, 1990 : 241-246) ใน
การเรียนรู๎นั้นผู๎เรียนจะเกิดความเข๎าใจและยอมรับแนวคิดตํางๆได๎เมื่อรับรู๎หรือเห็นวําสิ่งเหลํานั้น
สามารถศึกษาได๎และมีความสมเหตุสมผลและจะต๎องจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเน๎นการ
สอนแบบสืบเสาะเพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์โดย
เน๎นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นทั้งเปูาหมายของการเรียนรู๎ (Learning Goal) และวิธีสอน
(Teaching Method) (ไพฑูรย ์สุขศรีงาม, 2545 : 4) 
 
1. ความหมายของการสืบเสาะ 
นักการศึกษาได๎ให๎ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะในลักษณะที่แตกตํางกันตามแนวคิดของแตํละ
คนดงันี้ 

1.1 การสืบเสาะที่เป็นกระบวนการ 
การสืบเสาะหมายถึงวิธีที่นักเรียนเป็นผู๎ก าหนดวิธีการหาความรู๎ของเขา (ไพฑูรย์สุขศรีงาม, 

2531 : 58-78) หรือเป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่วางเงื่อนไขให๎แกํนักเรียนเพ่ือให๎นักเรียนรับรู๎และ
ก าหนดปัญหาถามปัญหาเพ่ือค๎นหาค าตอบที่จะเป็นปัญหาที่ต๎องการค าตอบขั้นตํอไป (Herron, 1971 
: 171-181) และการสืบเสาะเป็นกระบวนการทั่วไปที่มนุษย์ใช๎เสาะการเสาะแสวงหาค าตอบมากกวํา
การรับรู๎ค าตอบโดยอาศัยวิธีการแก๎ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์อยํางเป็นระบบได๎แกํการแก๎ปัญหาการใช๎
หลักฐานการใช๎ตรรกศาสตร์การท าความกระจํางในคุณคําหรือคํานิยมตํางๆการตัดสินใจตลอดจนการ
ใช๎ระเบียบข๎อบังคับของการสืบเสาะอยํางเหมาะสมวิธี (Pugliese, 1979 : 24-26 ; Nagalski. 1980 : 
26-27 ; Harms, 1981 : 54) นอกจากนี้การสืบเสาะเป็นกระบวนการทางสติปัญญาทั่วไปที่มนุษย์ใช๎
เสาะแสวงหาความรู๎หรือความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับเรื่องราวตํางๆดังนั้นการสืบเสาะจึงเป็นวิธีการหรือกระบวนการคิดนั่นเอง  (Welch, 1981: 
53-64 ; ไพฑูรย ์สุขศรีงาม, 2545 : 4-5) 

1.2 การสืบเสาะที่เป็นกิจกรรม 
การสืบเสาะหมายถึงกิจกรรมที่เน๎นวิธีแก๎ปัญหาโดยท าให๎ปรากฏการณ์ก าลังเผชิญหรือ

ประสบการณ์ท านายความคิด (Gagne, 1963 : 144-153) หรือเป็นกิจกรรมตํางๆที่ครูเตรียมไว๎เพ่ือให๎
นักเรียนน าความรู๎ที่มีไปใช๎แก๎ปัญหาที่ก าลังประสบและเป็นผลท าให๎เกิดความเข๎าใจและสามารถน า
ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ได๎ดีขึ้น (Schwab,1970 : 131 ; สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2521 : 138) นอกจากนี้การสืบเสาะเป็นกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งประกอบด๎วยการสังเกต
การตั้งค าถามการตรวจสอบหนังสือ-เอกสารตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับปัญหาที่นําสนใจการวางแผนการ
สืบค๎นการทบทวนความรู๎ที่มีอยูํเมื่อได๎รับหลักฐานใหมํจากการทดลองการใช๎เครื่องมือ-อุปกรณ์ในการ
เก็บรวบรวมการวิเคราะห์และการแปลความหมายข๎อมูลการเสนอค าตอบการอธิบายและการ
พยากรณ์ตลอดจนการถํายทอดเผยแพรํผลการศึกษาซึ่งในการสืบเสาะต๎องการวินิจฉัยข๎อตกลง
เบื้องต๎นการใช๎ความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์และความคิดเชิงเหตุผลหรือตรรกะตลอดจนการพิจารณา
ตรวจสอบค าอธิบายเลือก (National Research Council, 2000 : 25) 
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1.3 การสืบเสาะที่เป็นวิธีสอน 
การสืบเสาะหมายถึงการสอนที่ทั้งครูและนักเรียนรํวมกันศึกษาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์วํา

ด๎วยวิธีการเยี่ยงวิทยาศาสตร์ (Kusland and Stone, 1968 : 138) หรือเป็นวิธีการเรียนรู๎ที่มีเงื่อนไข
หรือก าหนดให๎ผู๎เรียนต๎องรับรู๎และก าหนดปัญหาซักถามเกี่ยวกับปัญหาเพ่ือติดตามหาค าตอบและรับรู๎
วําค าตอบของปัญหาดังกลําวจะเป็นทั้งผลลัพธ์ที่ได๎และเป็นจุดเริ่มต๎นของการศึกษาตํอไป  (Herron, 
1971 : 171-181) นอกจากนี้การสืบเสาะหมายความรวมถึงยุทธศาสตร์ในการสอนที่มีคุณลักษณะ
ดังนี้ 

1.3.1 ไมํมีการเตรียมค าตอบทางปัญหาไว๎ให๎กับนักเรียน 
1.3.2 นักเรียนลงมือปฏิบัติการทดลองเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งความรู๎ตามที่ก าหนด 

ไว๎ในหลักสูตร 
1.3.3 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมทุกขั้นตอน 
1.3.4 มีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอและหลากหลายส าหรับให๎นักเรียนลงมือ 

ปฏิบัติ 
1.3.5 นักเรียนใช๎กระบวนการสืบเสาะซึ่งได๎แกํการสังเกตการลงมือการลงข๎อ 

วินิจฉัยการสร๎างสมมติฐานการทดสอบและปรับปรุงแนวความคิดและสังกัปโดยใช๎ความรู๎ใหมํที่มี  
(Tafoya, Sunal and Knecth, 1980 : 43-48 ; ไพฑูรย์สุขศรีงาม, 2531 : 61)กลําวโดยสรุปการ
สืบเสาะ (Inquiry) หมายถึงกระบวนการแสวงหาค าตอบโดยอาศัยวิธีการแก๎ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์
ผํานกระบวนการท า (Process of Doing) และกระบวนการคิด(Process of Thinking) อยํางเป็น
ระบบและค าตอบที่ได๎จะเป็นค าตอบที่สมเหตุสมผล 
2. จุดมุํงหมายในการสอนแบบสืบเสาะได๎มีผู๎เสนอวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสืบเสาะไว๎ดังนี้ 

2.1 เพ่ือเสริมสร๎างและรักษาความสนใจเจตคติความพอใจการมีใจกว๎างและอยากรู๎อยากเห็น
ในวิทยาศาสตร์ 

2.2 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดอยํางสร๎างสรรค์และความสามารถในการแก๎ปัญหา 
2.3 เพ่ือสํงเสริมการคิดอยํางวิทยาศาสตร์และแก๎ปัญหาอยํางวิทยาศาสตร์ 
2.4 เพ่ือพัฒนาความเข๎าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และความสามารถในการใช๎สติปัญญา 
2.5 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการเชํนการออกแบบการทดลองการสังเกตการ

เก็บรวบรวมข๎อมูลการวิเคราะห์การแปลผล HofsteinและLuneta (1982 : 201-217) ได๎สรุป
วัตถุประสงค์ของการสอนปฏิบัติการไว๎ 4 ประการคือ 

1. เพ่ือรักษาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกิจกรรมของมนุษย์ไว๎โดยสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความเข๎าใจความรู๎ทางวิทยาศาสตร์อยํางเฉลียวฉลาดและอยํางซาบซึ้ง 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถถํายโอนไปยังปัญหาตํางๆที่
ต๎องการแก๎ไขได ๎

3. เพ่ือชํวยให๎นักเรียนมีความซาบซึ้งในบทบาทของนักวิทยาศาสตร์ 
4. เพ่ือชํวยให๎ผู๎เรียนมีความงอกงามทั้งในด๎านซาบซึ้งในความเป็นระเบียบของความรู๎ทาง

วิทยาศาสตร์ในด๎านความเข๎าใจทางทฤษฎีและโมเดลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงแก๎ไขได๎ 
 
3. ประเภทของการสืบเสาะ 

มีนักการศึกษาได๎เสนอรูปแบบการสืบเสาะไว๎ดังนี้ (ไพฑูรย์สุขศรีงาม, 2531 :66-68) 
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3.1 การสร๎างความรู๎ใหมํซึ่งแบํงออกได๎เป็น 2 ประเภท 
3.1.1 การสืบเสาะโดยใช๎ความรู๎เดิม (Stable Inquiry) เป็นการสืบเสาะที่น าความรู๎ 

ที่มีอยูํกํอนแล๎วไปใช๎ในการก าหนดเพื่อแก๎ปัญหาใช๎ในการปรับปรุงวิชาการตํางๆให๎ถูกต๎องเหมาะสม
ยิ่งขึ้นตลอดจนใช๎หลักการใหมํในการสืบเสาะหาความรู๎ให๎กว๎างขวางและลึกซึ้งตํอไป 

3.2 การท าปฏิบัติการ (Laboratory Investigation) การสืบเสาะที่อาศัยการเน๎นท า
ปฏิบัติการการทดลองและการคิดโดยให๎นักเรียนลงมือเก็บรวบรวมข๎อมูลจัดกระท าข๎อมูลแปล
ความหมายและลงข๎อสรุปซึ่งจะท าให๎นักเรียนมีทั้ง 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 การสืบเสาะส าเร็จรูป (Structured Inquiry) เป็นการสืบเสาะที่ครูเป็นผู๎ 
ก าหนดปัญหาให๎กับผู๎เรียนก าหนดขั้นตอนในการทดลองและการจัดกระท าข๎อมูลผู๎เรียนเป็นผู๎แปล
ความหมายและสรุปด๎วยตนเอง 

3.2.2 การสืบเสาะแบบแนะน า (Guided Inquiry) เป็นการสืบเสาะที่ครูก าหนด 
ปัญหาให๎ครูให๎ค าปรึกษาหารือหรือแนะน าวิธีการทดลองและการจัดกระท าข๎อมูลผู๎เรียนผู๎เรียนเป็นผู๎
แปลความหมายและสรุปด๎วยตนเอง 

3.2.3 การสืบเสาะแบบเปิดกว๎าง (Open Inquiry) หรือการค๎นพบ (Discovery) 
ผู๎เรียนเป็นผู๎ก าหนดปัญหาวิธีการแก๎ปัญหาการจัดกระท าข๎อมูลตลอดจนการแปลความหมายและสรุป
ด๎วยตนเองผู๎เรียนท าการสืบเสาะคล๎ายกับการศึกษาค๎นคว๎าของนักวิทยาศาสตร์ 

3.3 การไมํท าปฏิบัติการ (Nonlaboratory Investigation) จะไมํเน๎นการกระท า 
ปฏิบัติการแตํเน๎นการให๎หรือเสนอข๎อมูลจากครูและนักเรียนนักเรียนจะได๎รับการฝึกฝนทักษะในการ
คิดแตํจะขาดทักษะในการปฏิบัติ 
4. กรอบความคิดในการสอนแบบสืบเสาะ 

เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ศึกษามีความเชื่อวํามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีสติปัญญา  (Thinking 
Animals) มีความสามารถในการใช๎สติปัญญาใช๎ความคิด-เหตุผลในการสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองได๎การ
จัดการศึกษาจึงต๎องพัฒนาความสามารถในการคิดของมนุษย์การคิดจึงเป็นกิจกรรมโดยธรรมชาติของ
มนุษย์การที่นักเรียนไมํสามารถคิดเป็นหรือคิดทางวิทยาศาสตร์ได๎ไมํใชํความผิดของนักเรียนแตํ
สะท๎อนให๎เห็นถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมํสํงเสริมสนับสนุนการคิดนั่นเอง  (Greeno, 
1992 : 29-32) ทั้งนี้ความสามารถในการคิดสามารถพัฒนาได๎โดยอาศัยการให๎นักเรียนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมที่มีความท๎าทายการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่อาศัยความรู๎และสติปัญญาเทํานั้นดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจึงต๎องให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการสร๎างความรู๎ปรับปรุงความรู๎ตลอดจน
แก๎ไขเปลี่ยนแปลงความรู๎ที่มีอยูํแล๎วพร๎อมกับให๎นักเรียนได๎ใช๎ความคิดตลอดจนสร๎างแนวความคิด
ใหมํๆเพ่ิมข้ึน (ไพฑูรย ์สุขศรีงาม, 2545 : 5) 
 

การสอนแบบปฏิบัติการ(บุญชม ศรีสะอาด,2541 : 68-69) 
  การสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory) คือการสอนเน๎นให๎ผู๎เรียนกระท า

กิจกรรมการเรียน ภายใต๎การแนะน าชํวยเหลืออยํางใกล๎คิด โดยท าการทดลองปฏิบัติฝึกการใช๎ทฤษฎี
โดยผํานการสังเกต การทดลอง ภายใต๎สถานการณ์ หรือสภาพที่ก าหนดไว๎ 
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ข้อดี 
1. ผู๎สอนมีความอิสระที่จะให๎ความชํวยเหลือและการสอนแกํผู๎เรียนที่ต๎องการความ 

ชํวยเหลือ 
2. การท ากิจกรรมการเรียนโดยการทดลองอาจด าเนินโดยผู๎เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็น 

กลุํมเล็กๆ 
3. ผู๎เรียนอาจศึกษากิจกรรม วิธีปฏิบัติจากสื่อ ที่สามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
4. เป็นวิธีการเรียนที่จะท าให๎ผู๎เรียนท าการสืบเสาะหาความรู๎และค๎นพบความรู๎ได๎ด๎วย 

ตนเอง ซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นรากฐานของการแก๎ปัญหา 
5. ผู๎เรียนเพิ่มพูนความสามารถในการท างานด๎วยตนเองและมีเจตคติท่ีดีตํอวิทยาศาสตร์ 
ดังนั้นโดยสรุปการสอนแบบปฏิบัติการอาจหมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ที่

เน๎นให๎ผู๎เรียนท าการปฏิบัติการณ์ เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งข๎อค๎นพบ หรือความรู๎ตามทฤษฎี หรือ การท า
ปฏิบัติการเพ่ือให๎ผู๎เยนค๎นพบองค์ความรู๎ใหมํ และฝึกออกแบบการท ากิจกรรมปฏิบัติการจาก สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ก าหนดให๎ 
 
6. การสอนสิ่งแวดล้อมด้วยเนื้อหาด้านชีววิทยา  

การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมได๎เริ่มมาเป็นเวลานับร๎อยๆปีแล๎ว แตํสมัยกํอนไมํได๎เรียกวําเป็น
กาศึกษาสิ่งแวดล๎อม แตํจะเป็นการศึกษาเฉพาะทางเชํน การศึกษาทางภูมิศาสตร์ วนศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ สาธารณสุข ฯลฯแตํด๎วยเหตุที่มีการเกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อมและมีผลกระทบตํอมนุษย์จึง
มีการพัฒนารูปแบบการศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดล๎อมขึ้นแตํแนวทางในการศึกษาจะต๎องใช๎ความรู๎หลายๆ
ด๎านมาผสมผสานกันเพ่ือกํอให๎เกิดหลักการที่สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการจัดการสิ่งแวดล๎อมดังนั้น
การศึกษาด๎านสิ่งแวดล๎อมจึงต๎องอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานเพราะวิทยาศาสตร์เป็น
ศาสตร์ที่เรียนรู๎ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกอยํางเป็นขั้นตอนและเป็นกระบวนการที่น าไป
สรุปอยํางมีกฎเกณฑ์และเป็นระบบซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาสิ่งแวดล๎อมมีแนวทางในการศึกษาที่
ชัดเจนถูกต๎องและเป็นระบบยิ่งขึ้น 
  ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช๎เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสิ่งแวดล๎อมได๎ดังนี้ 

1. ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หาชนิด ปริมาณ สัดสํวนและการกระจายของสิ่งแวดล๎อม 
เชํนการหาปริมาณหรือชนิดของสิ่งของมีชีวิตในระบบนิเวศเป็นต๎น 

2. ศึกษาความสัมพันธ์ทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
3. ศึกษากรับวนการเกิดมลสารหรือสารพิษในระบบสิ่งแวดล๎อมตลอดจนการใช๎เทคโนโลยี

เพ่ือเข๎าบ าบัดมลพิษในสิ่งแวดล๎อม 
4. ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีที่น ามาใช๎ในการผลิตต๎องไมํสร๎างปัญหาให๎แกํสิ่งแวดล๎อม 
5. ศึกษาการปูองกันและก าจัดของเสียจากกระบวนการในระบบสิ่งแวดล๎อมเพ่ือมิให๎เกิดผล

กระทบตํอคุณภาพชีวิตของมนุษย์นอกจากนี้ยังต๎องศึกษาวิธีก าจัดของเสียเหลํานั้นให๎สามารถใช๎
ประโยชน์ในรูปแบบที่มนุษย์จะใช๎ด ารงชีวิตได๎เชํน การน าขยะมูลฝอยมาท าเป็นปุ๋ยชีวภาพ เป็นต๎น 

6. ใช๎วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพลังงานทั้งในการประยุกต์ใช๎และรูปแบบของการอนุรักษ์ 
เชํน การใช๎พลังงานทดแทนจากน้ า ลมแสงอาทิตย์ เป็นต๎น 
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7. ศึกษาพฤติกรรมและบทบาทของมนุษย์ในกระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคมวํามี
ผลกระทบตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางไร เชํน การใช๎ที่ดิน การใช๎ทรัพยาการปุาไม๎น้ า 
แรํ อากาศเป็นต๎น 
       จากข๎อมูลดังกลําวจะเห็นได๎วําความรู๎ทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษา
สิ่งแวดล๎อมเพราะเป็นศาสตร์ที่ชํวยพิสูจน์หาความจริงหรือปรากฎการณ์ของสิ่งแวดล๎อมโดยอาศัย
หลักการและวิธีการผสมผสานอันจะน ามาเพ่ือความอยูํรอดและคุณภาพของชีวิตที่ยั่งยืนตํอไป 

การที่มนุษย์มีชีวิตอยูํมาตั้งสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันและครอบครองความเป็นใหญํบนโลกนี้
มนุษย์ได๎ผํานกระบวนการวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ตํางๆ ระหวํางมนุษย์กับ
สิ่งแวดล๎อมมาเป็นขั้นตอนตามล าดับจะเห็นได๎วํามนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆได๎พยายามปรับตัวได๎
สามารถอยูํรอดในธรรมชาติได๎ โดยวิวัฒนาการเป็นขั้นตอนเป็นล าดับและมีการเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
พันธุศาสตร์ให๎สอดคล๎องกับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในลักษณะภูมิศาสตร์ที่แตกตํางกัน  
(https://sites.google.com/site/tubtim2553/withyasastr-kab-sing-waedlxm; 23, 2556)  

ดังนั้น ชีววิทยาเป็นสาขาหนึ่งของการศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร์ที่มีความส าคัญของชีววิทยา
กับสิ่งแวดล๎อม เพราะชีววิทยาจึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ระหวํางประชากร
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อมการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกลุํมตํางๆ การศึกษาลักษณะรูปรําง
การด ารงชีวิต และการจัดจ าแนก สิ่งมีชีวิต ส าหรับการศึกษาในระดับยํอยลงมา  เชํนการศึกษา
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ได๎แกํ อวัยวะ เนื้อเยื่อ และเซลล์ในด๎านโครงสร๎างและหน๎าที่การท างาน 
             นอกจากนี้ชีววิทยายังครอบคลุมถึงการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุลอะตอมที่
เป็น องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ เชํน โมเลกุลดีเอ็นเอ (DNA) อาร์เอ็นเอ(RNA) โมเลกุลของ
สารอินทรีย์ และอะตอมของ ธาตุตํางๆที่พบในสิ่งมีชีวิตรวมถึงการศึกษาเรื่องปฏิกิริยาเคมี และ
พลังงาน ที่เกิดขึ้นในรํางกายสิ่งมีชีวิตอีกด๎วยจะเห็นได๎วําชีววิทยานั้นเกี่ยวข๎องกับความรู๎ตํางๆหลาย
สาขา ที่สามารถประยุกต์น ามาใช๎อธิบายหรือจ าลองความเป็นไปของสิ่งมีชีวิต ทั้งหลาย เพ่ือตอบ
ปัญหาตํางๆที่มนุษย์สงสัยเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิต และสิ่ งแวดล๎อม ได๎ (http://www.ipecp.ac.th/ 
ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter1/p1.html; 23, 2556)  

ดังนั้น เนื้อหาด๎านชีววิทยา จึงเป็นเนื้อหาที่ส าคัญ พ้ืนฐานในการเรียนรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 
ในการเรียนรู๎จากการได๎ลงมือปฏิบัติ ได๎สัมผัสกับธรรมชาติขิงชีวิต จะท าให๎ ผู๎เรียนเกิดความสุนทรี
เกี่ยวกับความงดงามตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะเหนี่ยวน าไปสูํ การเห็น
ความส าคัญของสรรพสิ่ง ทั้งหลาย ความตระหนักในการรักษา หวงแหนธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
อีกท้ังองค์ความรู๎เกี่ยวกับชีววิทยา ยังท าให๎ผู๎เรียนสามารถเชื่อมดยงความรู๎ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต บทบาท 
หน๎าที่ของสิ่งมีชีวิตตํอสิ่งแวดล๎อม เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ บริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมได๎  

 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ปี  
2550(ประคอง เจียรทรัพย์, 2550)เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนของผู๎บริหาร
สถานศึกษาที่มีอายุเพศและระดับการศึกษาแตกตํางกันกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ศึกษาครั้งนี้เป็นผู๎บริหาร

https://sites.google.com/site/tubtim2553/withyasastr-kab-sing-waedlxm
http://www.ipecp.ac.th/%20ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter1/p1.html
http://www.ipecp.ac.th/%20ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter1/p1.html
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สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 3 จ านวน 39 คนอยูํในโรงเรียนประถมศึกษา
อ าเภอศรีเทพโดยการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจงการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามสถิติที่ใช๎ในการ
วิเคราะห์ข๎อมูลคือความถี่ร๎อยละคําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (One-way 
ANONA) ผลการศึกษาค๎นคว๎า พบวําผู๎บริหารสถานศึกษาสํวนใหญํมีอายุระหวําง 41 – 50 ปีเป็นเพศ
ชายและสํวนใหญํมีการศึกษาในระดับสูงกวําปริญญาตรีผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษามี
การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนโดยรวมและรายด๎านทั้ง 5 ด๎านอยูํในระดับปฏิบัติทุกครั้ง 
และผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีเพศและอายุตํางกันมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม
ในโรงเรียนโดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกันแตํผู๎บริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาสูงกวํา
ปริญญาตรีมีการปฏิบัติการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนโดยรวมและด๎านการจัด
สภาพแวดล๎อมในโรงเรียนมากกวําระดับปริญญาตรีอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05โดยสรุปผู๎บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาของอ าเภอศรีเทพสํวนใหญํมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมใน
โรงเรียนอยูํในระดับปฏิบัติทุกครั้ง 

การเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมโดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎
แบบวัฏจักร 7 ขั้นที่ใช๎ทฤษฎีพหุปัญญาและเทคนิคการรู๎คิดกับการเรียนตามคูํมือครูที่มีตํอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการคิดวิพากษ์วิจารณ์และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2ที่มีผลการเรียนตํางกัน (ชฎาพร รุขเชษฐ์,  2553 : บทคัดยํอ) เพ่ือศึกษาผลการเรียน
วิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมโดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎แบบวัฏจักร 7 ขั้นที่ใช๎ทฤษฎีพหุปัญญา
และเทคนิครู๎คิดและตามคูํมือครูที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์และ
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 82 คนจาก 2 ห๎องเรียน
ซึ่งได๎มาจากการสุํมแบบกลุํม (Cluster Random Sampling) โดยแบํงนักเรียนออกเป็น 2 กลุํมได๎แกํ
กลุํมทดลองจ านวน 41 คนเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 7 ขั้นที่ใช๎ทฤษฎีพหุปัญญาและเทคนิคการรู๎
คิด 3 ประการคือ 1) ความสามารถเข๎าใจได๎ (Intelligibility) 2) ความสามารถเชื่อถือได๎ 
(Plausibility) และ 3) ความสามารถในการน าไปใช๎ได๎อยํางกว๎างขวาง (Wide-Applicability)และ
กลุํมควบคุมจ านวน 41 คนเรียนรู๎ตามคํูมือครูเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํแผนการเรียนส าหรับกลุํม
ทดลองและกลุํมควบคุมกลุํมละ 7 แผนใช๎เวลาเรียนแผนละ 3 ชั่วโมงเป็นเวลา 7สัปดาห์แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 40 ข๎อแบบวัดความคิดวิพากษ์วิจารณ์ 5 ด๎านจ านวน 54 ข๎อและ
แบบสอบถามพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมจ านวน 40 ข๎อประกอบด๎วย4 ด๎านสถิติที่ใช๎ในการ
วิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํร๎อยละคําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test และF-test (Two-way 
MANCOVA และ Two-way ANCOVA)ผลการวิจัยพบวํา แผนการจัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู๎ 7 ขั้นโดยใช๎ทฤษฎีพหุปัญญาและเทคนิคการรู๎คิดมีประสิทธิผลเทํากับ 0.563นักเรียนกลุํม
ทดลองโดยสํวนรวมและจ าแนกตามผลการเรียนวิทยาศาสตร์ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 7 ขั้นโดย
ใช๎ทฤษฎีพหุปัญญาและเทคนิครู๎คิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิพากษ์วิจารณ์และพฤติกรรม
ด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมโดยรวมและเป็นรายด๎านเพ่ิมขึ้นจากกํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ( p < .0001)นักเรียนกลุํมทดลองมีการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด๎านทั้ง 
5 ด๎านและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมด๎านการเห็นคุณคําของสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
และด๎านการใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดและเห็นคุณคํามากกวํานักเรียนกลุํมควบคุมอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ( p < .0001)นักเรียนที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์สูงมีการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์
โดยรวมและเป็นรายด๎าน 2 ด๎านคือด๎านการตีความและด๎านการประเมินข๎อโต๎แย๎งมากกวํานักเรียนที่
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มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่ าอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( p < .0001) และ ไมํมีปฏิสัมพันธ์
ระหวํางผลการเรียนวิทยาศาสตร์และรูปแบบการเรียนตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมโดยรวมและเป็นรายด๎านแตํมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางผลการเรียน
วิทยาศาสตร์และรูปแบบการเรียนตํอการคิดวิพากษ์วิจารณ์เป็นรายด๎าน  2 ด๎านอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 คือด๎านการนิรนัยและด๎านการประเมินข๎อโต๎แย๎ง 

การพัฒนาแผนการสอนการเรียนรู๎แบบรํวมมือเรื่องสิ่ งแวดล๎อมทางธรรมชาติ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านโคกหินอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ (กัลยา จันทร์กอง, 2550)
ศึกษาค๎นคว๎าอิสระครั้งนี้มีความมุํงหมายเพ่ือพัฒนาแผนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและเพ่ือเปรียบเทียบเพศและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียนกลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ๎านโคกหินอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จ านวน 19 คนซึ่งได๎มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าได๎แกํแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ
รํวมมือจ านวน 6 แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 30 ข๎อสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์
ข๎อมูลได๎แกํคําเฉลี่ยคําความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคําทีผลการศึกษาค๎นคว๎าพบวํา
แผนการจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือเรื่องสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพ 80.00/81.22 ซึ่งสูง
กวําเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว๎นักเรียนที่เรียนด๎วยแผนการจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือเรื่องสิ่งแวดล๎อม
ทางธรรมชาติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05และ
นักเรียนชายและหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไมํแตกตํางกันโดยสรุปแผนการจัดการเรียนรู๎
แบบรํวมมือเรื่องสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านโคกหินอ าเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช๎พัฒนาผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ผลการเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาโดยใช๎วัฏจักรการเรียนรู๎ (7Es) ที่ใช๎พหุปัญญากับการสอนตาม
คูํมือครูที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นิดากิจจินดาโอภาส, 2552 : 123 -125)
เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และเปรียบเทียบผลการเรียน
สิ่งแวดล๎อมศึกษาโดยใช๎วัฏจักรการเรียนรู๎ (7Es) ที่ใช๎พหุปัญญากับการสอนตามคูํมือครูที่มีตํอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 100คนจาก 2 ห๎องเรียนซึ่งได๎มาจากการสุํมแบบกลุํม 
(Cluster Random Sampling) โดยแบํงนักเรียนออกเป็น 2 กลุํมได๎แกํกลุํมทดลองจ านวน 50 คนที่
เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ (7Es) ที่ใช๎พหุปัญญาและกลุํมควบคุมจ านวน 50 คนที่เรียนตามคูํมือครู
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลได๎แกํแผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู๎  
(7Es) ที่ใช๎พหุปัญญาจ านวน 7 แผนแผนละ 2 ชั่วโมงและแผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎รูปแบบการ
สอนตามคูํมือครูจ านวน 7 แผนแผนละ 2 ชั่วโมงตํอสัปดาห์และแบบทดสอบ 3 ชุดคือแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 40 ข๎อแบบทดสอบวัดการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ 5 ด๎านจ านวน 54 
ข๎อและแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ด๎านจ านวน 30 ข๎อสถิติที่
ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํร๎อยละคําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน paired t-test และ F-test 
(Two-way MANCOVA)การศึกษาพบวํา นักเรียนโดยสํวนรวมที่เรียนโดยใช๎วัฏจักรการเรียนรู๎ (7Es) 
ที่ใช๎พหุปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด๎านทั้ง 5 ด๎าน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและเป็นรายด๎านจ านวน 4 ด๎าน 
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(ยกเว๎นด๎านการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ) เพ่ิมขึ้นจากกํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

นักเรียนโดยสํวนรวมที่เรียนตามคูํมือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์
โดยรวมและเป็นรายด๎านทั้ง 5 ด๎านและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและ
เป็นรายด๎านจ านวน 3 ด๎าน (ยกเว๎นด๎านการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและด๎านการก าหนดตัวแปร) 
เพ่ิมข้ึนจากกํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05นักเรียนโดยสํวนรวมที่เรียนโดยใช๎วัฏจักร
การเรียนรู๎ (7Es) ที่ใช๎พหุปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็น
รายด๎านจ านวน 2 ด๎านคือด๎านการยอมรับข๎อตกลงเบื้องต๎นและด๎านการนิรนัยและมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยรวมและเป็นรายด๎าน 2 ด๎านคือด๎านการทดลองและด๎านการแปล
ความหมายและลงข๎อสรุปมากกวํานักเรียนที่เรียนตามคํูมือครูอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ถ๎าจ าแนกตามเพศพบวํานักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนโดยใช๎วัฏจักรการเรียนรู๎ (7Es) 
ที่ใช๎พหุปัญญามีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นราย
ด๎านทั้ง 5 ด๎านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและเป็นรายด๎านจ านวน  4
ด๎าน (ยกเว๎นด๎านการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ) เพ่ิมข้ึนจากกํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ 0.05นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนตามคูํมือครูมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด๎านจ านวน 4 ด๎านและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและเป็นรายด๎านจ านวน 3 ด๎าน (ยกเว๎นด๎านการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการและด๎านการก าหนดตัวแปร) เพ่ิมขึ้นจากกํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
นักเรียนที่มีเพศตํางกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยรวมและเป็นรายด๎านทุกด๎านไมํแตกตํางกันแตํนักเรียนชายมีการคิด
เชิงวิพากษ์วิจารณ์เฉพาะด๎านการอนุมานมากกวํานักเรียนหญิงอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนี้พบวํามีปฏิสัมพันธ์ระหวํางรูปแบบการเรียนกับเพศเฉพาะตํอการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์เป็น
รายด๎านจ านวน 3 ด๎านคือด๎านการอนุมานด๎านการยอมรับข๎อตกลงเบื้องต๎นด๎านการตีความอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การศึกษาผลการเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 5 ขั้นโดยใช๎เทคนิค
การรู๎คิดและตามคูํมือครูที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 (สมบัติอัปมระกา, 2552 : 
บทคัดยํอ) การวิจัยครั้งนี้มีความมุํงหมายเพ่ือศึกษาผลการเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู๎ 5 ขั้นโดยใช๎เทคนิคการรู๎คิดและตามคูํมือครูที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จ านวน 82 คนจาก 2 ห๎องเรียนซึ่งได๎มาจากการสุํมแบบกลุํม (Cluster Random Sampling) 
โดยแบํงนักเรียนออกเป็น 2 กลุํมได๎แกํกลุํมทดลองจ านวน 41 คนเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 5 ขั้น
โดยใช๎เทคนิคการรู๎คิดและกลุํมควบคุมจ านวน 41 คนเรียนตามคูํมือครูเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลได๎แกํแผนการจัดการเรียนรู๎แบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 5 ขั้นโดยใช๎เทคนิคการรู๎คิด 3 
ประการคือ 1) ความสามารถเข๎าใจได๎(Intelligibility) 2) ความสามารถเชื่อถือได๎ (Plausibility) และ 
3) ความสามารถในการน าไปใช๎ได๎อยํางกว๎างขวาง (Wide – Applicability) จ านวน 6 แผนและ
แผนการจัดการเรียนรู๎ตามคูํมือครูจ านวน 6 แผนแผนละ 3 ชั่วโมงและแบบทดสอบ 3 ชุดคือ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 40 ข๎อแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ด๎านจ านวน 30 ข๎อและแบบทดสอบวัดการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ 5 ด๎าน
จ านวน 54 ข๎อสถิติที่ใช๎ 
ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํร๎อยละคําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานt–test และ F–test(Two – way 
MANCOVA) ผลการศึกษาพบวํา แผนการจัดการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 5 ขั้นโดยใช๎เทคนิคการ
รู๎คิดมีดัชนีประสิทธิผลเทํากับ .64 แสดงวํานักเรียนมีความก๎าวหน๎าในการเรียนร๎อยละ 64.00นักเรียน
โดยสํวนรวมนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎5 ขั้นโดยใช๎เทคนิคการรู๎คิดมี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและ
เป็นรายด๎าน 4 –5 ด๎านและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด๎าน 4 – 5 ด๎านเพิ่มขึ้นจาก
กํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักเรียนที่มีเพศตํางกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการโดยรวมและเป็นรายด๎านและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด๎านไมํแตกตําง
กัน (p >.05)นักเรียนที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 5 ขั้นโดยใช๎เทคนิคการรู๎คิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวม
และเป็นรายด๎าน 3 ด๎านคือการนิรนัยการตีความและการประเมินข๎อโต๎แย๎งมากกวํานักเรียนที่เรียน
ตามคํูมือครูอยํางมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05และไมํมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางเพศและรูปแบบการเรียน
ตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและรายด๎านและ
การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและรายด๎าน 
 งานวิจัยที่พัฒนาคู่มือกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องการอนุรักษ์ป่าชาย
เลน (นวิยา นันทพานิช, 2543: 55,106 ) โดยเป็นการศึกษากับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ซึ่งผู๎วิจัยได๎สร๎างคูํมือโดยการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด จากหลักสูตร และบรรจุเนื้อหาการ
เรียน กิจกรรมการเรียน และจัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินคุณภาพ
เครื่องมือโดยผู๎เชี่ยวชาญ ที่เป็นกลุํมครูผู๎สอนกลุํมสร๎างเสริมประสบการณ์ชีวิต ตั้งแตํระดับ อาจารย์ 2 
ระดับ 7 สํวนใหญํเห็นวํา คูํมือกิจกรรมการเรียน มีความเหมาะสมมาก ทั้งจุดประสงค์การเรียนรู๎ 
เนื้อหา มีความถูกต๎องเหมาะสม และจากการศึกษาพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎านความรู๎ของ
นักเรียนกลุํมทดสอง จากการใช๎คูํมือกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล๎อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ปุา
ชายเลนหลังสอน สูงกวํากํอนสอนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เจตคติของนักเรียนตํอการ
อนุรักษ์ปุาชายเลน หลังสอนสูงกวํากํอนสอนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .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 การศึกษาระดับการรับรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมและผลจากการรับรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม 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
รวบรวมข๎อมูลและประเด็นการวัด  จากกรอบทฤษฎีของ Simmons ซึ่ง การวัดทางด๎าน 
Knowledge  ใช๎กรอบของ Simmons ที่เก่ียวกับ ความรู๎ด๎านนิเวศวิทยา และสังคมการเมือง  การวัด 
Attitude ใช๎กรอบของ Simmons ที่เก่ียวกับ ปัจจัยที่มีผลตํอการแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบตํอ
สิ่งแวดล๎อม การวัดด๎าน Behaviourใช๎กรอบของ Simmons ที่เกี่ยวกับกิจกรรม ที่แสดงออกตํอความ
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รับผิดชอบด๎านสิ่งแวดล๎อม และ การวัดด๎าน Skill ใช๎กรอบของ Simmons ด๎านทักษะ และการสร๎าง
เครื่องมือแบบสอบถาม การตั้งข๎อค าถาม พัฒนามาจากต าราหรืองานวิจัยของนักสิ่งแวดล๎อมศึกษา
หลายคน โดยประเด็นในการวัดมีหลายด๎านดังนี้ 
 1. Knowledge 
  - Ecological knowledge 
  - Knowledge of environmental Issues 
 2. Attitude 
  - Environmental sensitivity 
  - 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 พ้ืนหลังของ
โรงเรียน, ที่มาของนักเรียน มีผลตํอการเรียนรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมดังนั้นการรับรู๎และการเรียนรู๎ด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ส าหรับเด็กหรือนักเรียน สํวนใหญํมักจะถูกพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู๎แบบบูรณาการ 
โดยเฉพาะในรายวิชา ด๎านนิเวศวิทยา วิชาวิทยาศาสตร์  ดังนั้นในการพัฒนา ความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม
ของเด็กโดย ผู๎ปกครองควรมีบทบาทในโปรแกรมการศึกษาด๎านสิ่งแวดล๎อมของเด็ก เพราะพฤติกรรม
ของพํอแมํจะเป็นแบบอยํางในการพัฒนาพฤติกรรมของเด็ก ดังนั้นการพัฒนาความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม
โดยเริ่มต๎นตั้งแตํวัยเด็ก เป็นสิ่งที่ส าคัญในการที่จะชํวยให๎เด็กพัฒนาความรู๎ที่เหมาะสมและทัศนคติ
เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล๎อมการตํอยอดงานวิจัยนี้ อาจบูรณาการหลักสูตรการเรียนรู๎ ที่จัดการเรียนรู๎
รํวมกันระหวําง นักเรียนกับผู๎ปกครอง โดยครูเป็นผู๎จัดสถานการณ์ เพ่ือดูอิทธิพลพํอแมํที่มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการเรียนรู๎ 

ความจ าเป็นในการประเมินการรู๎สิ่งแวดล๎อมของ มหาวิทยาลัยจอร์เจีย(UGA) (Gwyneth 
Moody, Huda Alkaff, Dawn Garrison, and Frank Golle ; 2005) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่แรก
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีความจ าเป็นที่ต๎องการให๎นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน มีความรู๎ด๎าน
สิ่งแวดล๎อม environmental literacy requirement(ELR)  ที่สมบูรณ์ สามนักศึกษาได๎ตรวจสอบ 
และการส ารวจ ELRผํานการศึกษาอยํางเป็นทางการและไมํเป็นทางการผลการศึกษาของพวกเขา
แสดงให๎เห็นวํานักเรียนมีความกระตือรือร๎นเกี่ยวกับ ELRและวําพวกเขายินดีรู๎เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับ
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สภาพแวดล๎อม คณะคิดวํา ELRเป็นประโยชน์ แตํไมํพอใจกับเกณฑ์การก าหนดความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
การศึกษาแสดงให๎เห็นวํามีความสนใจที่กว๎างและได๎รับการยอมรับELRแตํขาดการประสานงานและ
ผู๎น าไมํมีการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของความต๎องการเรียนรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมในสถาบัน แม๎วําการ
อภิปรายคุกคามความอยูํรอดของELRความต๎องการการเปลี่ยนแปลงคํอน มีแนวโน๎มที่จะเก็บมันไว๎ 
ประสบการณ์ของUGAจะมีคําตํอสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่ต๎องใครํครวญในความต๎อการด๎าน
สิ่งแวดล๎อมในวงกว๎างแตํนําเสียดายที่ความเข๎าใจโดยรวมของสภาพแวดล๎อมของมนุษย์และการมี
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล๎อมไมํเพียงพอ และปริมาณของผู๎คนในการรักษาสุขภาพ , การ
ผลิต, และความยั่งยืนของธรรมชาติมีจ านวนลดลง  ความเข๎าใจนี้จะต๎องสร๎างความรู๎เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและกายภาพวิทยาศาสตร์ทางสังคมและวิชาที่เกี่ยวข๎องในมนุษยศาสตร์และ
ศิลปะ  การพัฒนาแนวคิดของความรู๎ทางจิตสภาพแวดล๎อมยังไมํได๎พัฒนาอยํางเต็มที่อยํางไรก็ตาม 
มันเป็นความท๎าทายของมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษาความเป็นผู๎น าของชาติในการแสวงหาการแก๎ปัญหา
สิ่งแวดล๎อมผํานการเรียนการสอนการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ ที่จะสามารถบรรลุเปูาหมาย
อยํางแท๎จริง และพยายามขยายไปยัง วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ กรอบแนวคิดพ้ืนฐานด๎าน
สิ่งแวดล๎อม และการเชื่อมโยงหัวข๎อที่โดเดํน จะน าไปสูํการพัฒนาโปรแกรมความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม ที่
จะมีประโยชน์ในวงกว๎างใน การที่เราจะสร๎างประชากรสิ่งแวดล๎อมศึกษา ที่มีคุณภาพในอนาคต 

 ในการด าเนินการด๎านความตระหนัก และ การพัฒนาความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม ที่ชัดเจนเริ่ม
จาก เปูาหมายจากการประชุม Tbilisi เป็นหลักส าคัญของการจัดเตรียมและการด าเนินการให๎
ประชาชน ตลอดจนนักเรียน เข๎ามามีสํวนรํวมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม ตํอมาก็มีการ
พัฒนาและเติบโตของ EE (Environmental Education) โดยมีการสร๎าง Frame works ส าหรับ
ความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Simmons ซึ่งเป็นแนวทางให๎ NAAEE ในการจัดท าโครงการ 
ตํางๆ และเป็นการเริ่มต๎นโครงการ EE  ในระดับชาติของอเมริกา การประเมินความรู๎ระดับชาตินี้ เป็น
การวิจัยเชิงส ารวจ 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
ความรู๎สึกไวตํอสิ่งแวดล๎อมในระดับต่ า นักเรียนในระดับเกรด 6 มีความรู๎สึกที่ไวตํอสิ่งแวดล๎อม มี
เจตนาจะปฏิบัติ และพฤติกรรมตํอสิ่งแวดล๎อม มากกวํา เกรด 8 ทั้งนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของเกาหลี 
เนื่องมาจากวํา นักเรียนในระดับเกรดที่สูงขึ้นในชํวงวัยรุํน จะมีความสนใจในด๎าน สรีรวิทยาของ
ตนเอง สนใจเพ่ือนมากกวําพํอ แมํ สนใจในเรื่องเพศ และเรื่องอ่ืนๆตามวัย ท าให๎ความใสํใจตํอ
สิ่งแวดล๎อมลดลง  อยํางไรก็ตาม งานวิจัยทั้งหมดข๎างต๎น มีจุดมุํงหมายเดียวกันคือ การพัฒนาพลเมือง
ที่มีคุณภาพด๎านสิ่งแวดล๎อม พัฒนาเครื่องมือวัดความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม เพ่ือใช๎ตั้งแตํระดับนักเรียน
อนุบาล ประถม มัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัย ตลอดจนผู๎ใหญํ ในการสร๎างความรู๎ ความตระหนัก เจต
คติ การมีสํวนรํวม และความรับผิดชอบในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎เกิดความ
ยั่งยืนตํอมวลมนุษยชาติ ในอนาคต 

นอกจากนี้การพัฒนาการเรียนรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม เริ่มมีความส าคัญตั้งแตํศตวรรษที่ยี่สิบในอดีต
และปัจจุบันของเสียที่เป็นผลมาจากการใช๎ทรัพยากรที่ฟุุมเฟือยท าให๎เกิดภัยคุกคามทั่วโลก เชํนภาวะ
โลกร๎อน การขาดแคลนน้ าและการเพ่ิมจ านวนของประชากร ในขณะที่ของทรัพยากรทางธรรมชาติมี
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อยูํอยํางจ ากัด สิ่งแวดล๎อมศึกษา (EE)ได๎ มีเปูาหมายในการ เรํงการเพ่ิม พลเมืองสิ่งแวดล๎อมศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน(ESD)ถือเป็นสิ่งส าคัญหลังจากการประชุมสหประชาชาติวําด๎วยสิ่งแวดล๎อมและ
การพัฒนา (UNCED) ซึ่งจัดขึ้นในปี 1992 ในริโอ เดอจาเนโรผู๎น าการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับสูง
กวํา 320 สถาบันใน 47 ประเทศท าให๎ความมุํงมั่นที่จะ รํวมมือกันสร๎าง ยั่งยืนด๎านสิ่งแวดล๎อมเป็น
เปูาหมายหลักของการศึกษาดังนั้นเพ่ือขยายความเข๎าใจของเราเกี่ยวกับEnvironmental Literacy 
(EL)  เพ่ือประโยชน์ตํอการพัฒนา EE และ ESD 
 การศึกษาวิทยาศาสตร์เพ่ือการตระหนักถึงสิ่งแวดล๎อม: แนวทางการบูรณาการ ด๎านพุทธิ
ปัญญาและจิตปัญญา (Michael Littledyke, 2008 : 1,13) วิทยาศาสตร์การศึกษามีสํวนส าคัญใน
การท าความเข๎าใจการพัฒนาจากแนวคิดที่เป็นรากฐานของปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่อาจเกิดขึ้นน าไปสูํ
พฤติกรรมที่เริ่มต๎นกับสิ่งแวดล๎อม อยํางไรก็ตามวิทยาศาสตร์เป็นที่รับรู๎กันทั่วไปในทางลบ ที่น าไปสูํ
รูปแบบที่ไมํเหมาะสมและไมํได๎เชื่อมตํอกับประสบการณ์ของผู๎คน  บทความระบุวําโดเมนด๎าน
ความคิดและอารมณ์จะต๎องบูรณาการอยํางชัดเจนในการศึกษาวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบของ
สิ่งแวดล๎อมการศึกษา เป็นความรู๎สึกของความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อม การสนับสนุนการพัฒนา
นักเรียนให๎มีทัศนคติในเชิงบวกด๎านสิ่งแวดล๎อมจะชํวยให๎พวกเขาให๎ทราบถึงวิกฤตทางเลือกด๎าน
สิ่งแวดล๎อมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการดูแลสิ่งแวดล๎อมและผู๎น าด๎านความรับผิดชอบในอนาคตข๎องหน๎า
วิธีการดังกลําว ที่ผํานการวิเคราะห์อภิปรายเป็นรูปแบบ ในการศึกษาวิทยาศาสตร์สมัยใหมํที่มี
ความส าคัญ และจะเป็นรูปแบบการศึกษาวิทยาสาสตร์ ที่สร๎างสรรค์จากรูปแบบการศึกษาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมศึกษา  และกลยุทธ์ที่เป็นไปได๎ส าหรับการเชื่อมตํอระหวํางโดเมนความคิดและโดเมนด๎าน
อารมณ์ การวิเคราะห์ประกอบด๎วยการพัฒนาของวิธีการในเชิงบวกตํอวิทยาศาสตร์และปัญหา
สิ่งแวดล๎อมผํานต๎นแบบจากครูผํานพฤติกรรมความชอบด๎านชีววิทยา  การเรียนรู๎ที่ใช๎งานผํานการ
เรียนการสอนแบบสร๎างสรรค์ความรู๎,ของการศึกษาวิทยาศาสตร์เชิงนโยบาย  ด๎านสภาพสังคมและ
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม ประสบการณ์ที่เหมาะสมของสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตและ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ทีบู่รณาการแนวคิดเน๎นแสดงให๎เห็นถึงผลกระทบสิ่งแวดล๎อมที่ซับซ๎อน รวมทั้ง
ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมจากพฤติกรรมของมนุษย์เนื้อหาหลักสูตรแนวคิดของวิทยาศาสตร์สามารถ
เชื่อมโยงกับการตอบสนองทางอารมณ์ในบริบทชีวิตจริงเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทัศนคติในเชิงบวก
ของนักเรียนและจะชํวยให๎พวกเขามีความคิดเชิงวิพากย์ตํอประเด็นด๎านสิ่งแวดล๎อม 

โดยสรุปจากการศึกษาค๎นคว๎างานวิจัยที่เกี่ยวข๎องพบวํา ในประเทศไทยในการจัดการเรียนการ
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ไมํมีรายวิชาด๎านสิ่งแวดล๎อมโดยตรง มีเพียงการสอดแทรกเนื้อหา ใน
สาระวิชาบางสาระวิชา ท าให๎นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งเป็นกลุํมเยาวชนที่ส าคัญ ยังขาด
ความเข๎าใจในปัญหาสิ่งแวดล๎อม การที่ไมํได๎มีการก าหนดประเด็นด๎านสิ่งแวดล๎อมเป็นรายวิชาเรียน 
ท าให๎นักเรียนขาดความใสํใจ ในเรื่องของสิ่งแวดล๎อม มองเรื่องสิ่งแวดล๎อมเป็นเรื่องที่ไกลตัว ซึ่งในการ
พัฒนาความรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม การสร๎างความตระหนักตํอการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มักมุํงเน๎นการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
และใช๎วิธีการเรียนรู๎ที่หลากหลายเน๎นให๎ผู๎เรียนสืบค๎น ปฏิบัติและสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง ใน
ระดับอุดมศึกษา มักใช๎รูปแบบการจัดกิจกรรม หรือคํายอนุรักษ์ เพ่ือสร๎างความเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม 
และสร๎างความตระหนักตํอการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม รายงานวิจัยตํางประเทศในการพัฒนาการรู๎
สิ่งแวดล๎อมหรือความรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมในเยาวชน ก็ใช๎วิธีการบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู๎ ที่
หลากหลาย ส าหรับในนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม ผํานการศึกษาอยํางเป็นทางการและ
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ไมํเป็นทางการ เชํน การฝึกอบรม เพ่ือสร๎างความเก่ียวกับสิ่งแวดล๎อม และสร๎างความตระหนักตํอการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม เชํนกัน  ดังนั้น การที่จะปลูกฝังเยาวชนให๎มีความรู๎ ความตระหนักตํอสิ่งแวดล๎อม 
จะต๎องมีกิจกรรมหรือมีการกระตุ๎นสํงเสริมให๎ความรู๎อยํางตํอเนื่อง มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่
หลากหลาย  จึงจะท าให๎เยาวชน มีความรู๎ มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแดล๎อม ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการน าไปสูํการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่ดีตํอสิ่งแวดล๎อม 

  
 


