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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา            
ของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
ที่ใช้พหุปัญญา 4) เปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม             
หลังการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญาของนักเรียน 
จ าแนกตามเพศ และผลการเรียนของนักเรียน  และ 5) เปรียบเทียบความรู้  ความตระหนัก             
และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน    
การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี ด าเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหา
การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรีจากครู 
12 คน และนักเรียน 175 คน ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญาประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ระยะที่ 3 การประเมินผลรูปแบบ           
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 106 คน จาก 2 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาล
สระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ปัญหาการจัด            
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา แบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา แบบทดสอบ
ความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.62 มีค่าความยากง่ายเป็นรายข้อ
อยู่ระหว่าง 0.21 – 0.83 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 แบบสอบถามความตระหนัก           
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 และแบบสอบถามพฤติกรรม             
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณสองทาง 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูพบว่า ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีสอนแบบ

บรรยายและรูปแบบการสอนแบบปกติ ได้แก่ ขั้นน า ขั้นสอนและขั้นสรุป  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมี
คุณลักษณะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามปัญหา 



ข 

การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู สรุปได้ว่า ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับน้อย  
มีค่าเฉลี่ย 1.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09 ความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ของครูด้านเนื้อหาอยู่
ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 ด้านกระบวนการเรียนการสอนอยู่ในระดับน้อย 
มีค่าเฉลี่ย 1.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13 และด้านสื่อการเรียนอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.11   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 

2. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้ 
พหุปัญญาได้จากแนวคิดของไอเซนคราฟท์ และพหุปัญญาของฮาวาร์ด การ์ดเนอร์ สังเคราะห์เป็น
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา ได้แก่ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิมใช้พหุปัญญา          
ด้านธรรมชาติวิทยาและด้านการเข้าใจตนเอง 2) ขั้นเร้าความสนใจใช้พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา        
และด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 3) ขั้นส ารวจและค้นหาใช้พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา           
และด้านการเข้าใจตนเอง 4) ขั้นอธิบายใช้พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาและด้านมนุษยสัม พันธ์             
5) ขั้นขยายความรู้ใช้พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาและด้านมิติสัมพันธ์ 6) ขั้นประเมินผลใช้             
พหุปัญญา ด้านธรรมชาติวิทยาและด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 7) ขั้นน าความรู้ไปใช้ใช้พหุปัญญา
ด้านธรรมชาติวิทยาและด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการเรียนรู้             
สื่อการเรียนรู้และแบบประเมินผลให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน จ านวน 5 คนแล้วน ามาปรับปรุงและน าไป
ทดลองใช้กับนักเรียน 2 ครั้งและปรับปรุงทุกครั้งและการใช้รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญามีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.69/90.19 สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

3. ดัชนีประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญามีประสิทธิผลที่ร้อยละ 81.00 

4. ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หลังการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญาของนักเรียน
จ าแนกตามเพศ และผลการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนที่มีเพศและผลการเรียนต่างกันมีความรู้ 
ความตระหนัก และพฤติกรรมการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5. ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนที่แตกต่างกันพบว่า การเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
ที่ใช้พหุปัญญามีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงขึ้นกว่าการเรียน 
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : การพัฒนารูปแบบ การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมศึกษา วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น พหุปัญญา 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were to 1) study the problems of teaching environmental 
education to Prathomsuksa 5 students, Anubansaraburi School, 2) develop an environmental 
education learning model according to the 7 E-Learning Cycle Approach using Multiple Kinds 
of Intelligence and meeting the efficiency criteria of 80/80,  3) study the effectiveness 
index of the environmental education learning model according to the 7 E-Learning Cycle 
Approach using Multiple Kinds of Intelligence, 4) compare the knowledge, awareness, and 
participatory behavior in environmental conservation before and after attending 
Environmental Education learning according to the 7 E-Learning Cycle Approach using 
Multiple Kinds of Intelligence and as classified by genders and learning outcome, and            
5) compare the knowledge, awareness and participatory behavior in environmental 
conservation of the students having learned with different learning models. The study 
was carried out in 3 Phases: phase 1) study the problems of teaching environmental 
education to Prathomsuksa 5 students, Anubansaraburi School using 12 teachers and 175 
students,; phase 2) develop an environmental education learning model according to the  
7 E-Learning Cycle Approach using Multiple Kinds of Intelligence with 5 experts; phase 3) 
evaluate the Environmental Education Learning Model according to the 7 E-Learning Cycle 
Approach using Multiple Kinds of Intelligence. The sample consisted of 106 
Prathomsuksa 5 students from 2 classes who attended the Anubansaraburi School, 
Meaung district, under Saraburi Primary Educational Service Area 1, Saraburi province. They 
formed the experimental group and the control group. The research instruments for 
data collection included interviews with management on issues, on leaming about the 
environment, a questionnaire on management problems on leaming about the 
environment, a test on knowledge of environmental conservation with a discrimination 
index between 0.23-0.62, a difficulty index between 0.21 – 0.83 and a reliability of 0.89, a 
questionnaire about awareness of environmental conservation with an overall reliability of 
0.88, and a questionnaire about participatory behavior in environmental conservation with 
an overall reliability of 0.89. The statistics used in the research were percentage, mean and 
standard deviation. For hypothesis tests, t-test and Two-way MANCOVA were employed. 



ง 

 The findings were as follows: 
 1. From the interviews, the problem concerning environmental education 
learning was that most teachers focused on a lecture method approach, using a regular form of 
teaching including leading, teaching and conclusion. As a result, the students could 
not achieve the objectives of the course. The measurements and evaluation were at 
a low level, with an average of 1.81, and a standard deviation of 0.09. Content had 
an average of 1.83, and a standard deviation of 0.10. Teaching process was at a low 
level, with an average of 1.88 and a standard deviation of 0.13 . Learning materials 
was also at a low level, with an average of 2.11 and a standard deviation of 0.11. 
 2. The development of the environmental education learning model according 
to the 7 E-Learning Cycle Approach using Multiple Kinds of Intelligence came from the 
concept of Eisenbach and from Harvard Gardner's multiple intelligence. The education 
learning model according to the 7 E-Learning Cycle Approach was synthesized as follows: 
1) Elicitation phase by Naturalist Intelligence and Intrapersonal Intelligence, 2) Engagement 
phase by Naturalist Intelligence and Bodily-Kinesthetic Intelligence, 3) Exploration phase by 
Naturalist Intelligence and Intrapersonal Intelligence, 4) Explanation phase by Naturalist 
Intelligence and Interpersonal Intelligence, 5) Elaboration phase by Naturalist Intelligence and 
Visual/ Spatial Intelligence, 6)  Evaluation phase by Logical/ Mathematical Intelligence,         
7) Extension phase by Naturalist Intelligence and Interpersonal Intelligence by creating a 
learning management plan with 5 experts for the assessment. The model was 
updated and tested with students twice and improvements were done each time. 
The efficiency of the environmental education learning model according to the 7 E-
Learning Cycle Approach using Multiple Kinds of Intelligence was (E1/E2)  equal to 84.69/ 
90.19, which was higher than the specified criterion. 
 3. The effectiveness of the index of environmental education learning model 
according to the 7 E-Learning Cycle Approach using Multiple Kinds of Intelligence was at 81.00 %. 
 4. The results obtained by comparing the knowledge, awareness, and participatory 
behavior in environmental conservation after learning with the Environmental Education 
learning plans based on the 7 E-Learning Cycle Approach using Multiple Kinds of 
Intelligence done by gender and learning outcome, revealed that the students’ 
gender and learning outcome differences in knowledge, awareness, and participatory 
behavior in environmental conservation at the 0.05 level of significance. 

5. The results obtained by comparing the knowledge, awareness and 
participatory behavior in environmental conservation of the students having learned 
with different learning processes, revealed that the 7 E-Learning Cycle Approach using 
Multiple kinds of Intelligence could increase the learning outcomes more than the 
traditional learning method, at the 0.05 level of significance. 
 
Keywords: Development of Model, Learning, Environmental Education,7E-Learning Cycle, 

Intelligence 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  เมื่อมนุษย์มีความสัมพันธ์กันและเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน มนุษย์ก็จะรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่ม 
สร้างบ้านเรือนแหล่งที่อยู่อาศัย ท าไร่ ท านา เลี้ยงสัตว์ มีกิจกรรมร่วมกัน และมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน ภายหลังจากท่ีมนุษย์รวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่ม โดยเลือกสถานที่ตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยแล้วมนุษย์ก็
ได้เริ่มจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวมนุษย์ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการด ารงชีพ ความ
สะดวกสบายในความเป็นอยู่และความปลอดภัยในชีวิต สิ่งรอบๆ ตัวที่มนุษย์เข้าไปจัดการนั้น บางครั้ง
มนุษย์แสวงหามาเอง บางครั้งสร้างให้มันเกิดขึ้น และบางครั้งก็ตกแต่ง ดัดแปลงปรับปรุง และใช้
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่เองนั้น ในลักษณะที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการในขณะที่สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
ล้อมรอบตัวมนุษย์มีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา อาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต
หรือไม่มีชีวิต ก็ได้ อาจจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้แต่ทุกอย่างจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
ต่อเนื่องกันเป็นวงจรและมนุษย์เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของสิ่งแวดล้อมได้อาศัยและใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมในการอยู่รอดของชีวิต มนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
ดังนั้นการกระท าของมนุษย์จึงมีผลกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อม ต่อความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกกันว่าระบบนิเวศวิทยา ผลกระทบนั้นเป็นไปได้ทั้งในทางสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น หรือในทางท าลายให้เลวลง ผลกระทบนี้เกิดขึ้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม มีมาก
บ้างน้อยบ้าง (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2556) 
  ปัจจุบันพบว่า สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่เสื่อมโทรมมากขึ้น สังเกตได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ถูกท าลายลงอย่างมาก สิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวมนุษย์ก็เลวร้ายลง
ตามล าดับจนถึงจุดที่ ยอมรับกันโดยทั่ วไปว่ าเป็นวิกฤตสิ่ งแวดล้อม การถูกท าลายลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติและด้วยน้ ามือของมนุษย์โดยเกิดจาก
ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เอง โดยมุ่งที่ปัจจัยด้านวัตถุ คือ เงิน เป็นตัวตั้ง จึงท าให้เกิดการท าลายล้าง
เพ่ือหาสิ่งที่มาตอบสนองความต้องการของตนเอง ทรัพยากรธรรมชาติที่ก าลังเป็นปัญหาของประเทศ
อยู่ในเวลานี้เพราะการเสื่อมโทรมหรือร่อยหรอลง ได้แก่ ดินและการใช้ที่ดิน ป่าไม้ น้ า แร่ พลังงาน 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนปัญหาสิ่งแวดล้อมได้แก่ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศและเสียง 
มลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มลพิษจากสารอันตราย มลพิษจากของเสียอันตราย ฯลฯ ในท่ามกลาง
การพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้า ทันสมัย
การเพ่ิมขึ้นของประชากรได้น ามาซึ่งปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มนุษย์เป็นทั้งผู้สร้าง
ปัญหาและก็ต้องเป็นผู้แก้ไขปัญหา แต่ดูเหมือนว่า การแก้ไขปัญหาจะล่าช้าไม่ทันการณ์ แก้ไม่ตรงจุด 
ยิ่งแก้ก็ยิ่งเพ่ิมปัญหา สิ้นเปลืองงบประมาณจานวนมาก เกิดข้อขัดแย้งระหว่างคนใน 
ชุมชนและสังคมวงกว้าง (บุญเลิศ คชายุทธเดช, 2551) 
  จากหลักการและเหตุผลข้างต้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์           
และความส าคัญของการศึกษากับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้น
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สามารถแก้ปัญหาได้โดยการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม  ด้วยสิ่งแวดล้อมศึกษา                  
โดยสิ่งแวดล้อมศึกษานั้นได้มองว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องแก้ไขที่ตัว “คน” ก่อน   
(วินัย  วีระวัฒนานนท์, 2546) ซึ่งคน เป็นต้นเหตุของการสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม การที่คนเป็นต้นเหตุ
ของปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเนื่องมาจากการขาดความรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่ตน
เป็นคนสร้างขึ้น  ดังนั้นการน ากระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษามาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมย่อมเป็น
สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม โดยการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ประชากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้มีความตะหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ส านึกในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีความช านาญเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหา พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่าง
ประสานสอดคล้องกับธรรมชาติได้ (ภาสินี  เปี่ยมพงศ์สาน, 2548)  จะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็น
กระบวนการทางการศึกษาที่เน้น ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
มนุษย์ อันจะสร้าง เจตคติ  พฤติกรรม และค่านิยมในการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมส่วนรวม (วินัย วีระวัฒนานนท์,  2546)  ดังนั้นสิ่งแวดล้อมศึกษาจึง
ครอบคลุมหลายมิติ ทั้งมิติทางทรัพยากรธรรมชาติ  มิติทางสังคมและวัฒนธรรม  มิติทางความเชื่อ
และจิตวิญญาณ  มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางเทคโนโลยี  เนื่องจากธรรมชาติของเนื้อหาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาสอดแทรกและเกี่ยวข้องอยู่กับทุกรายวิชา  ส าคัญอยู่ที่ผู้สอนจะต้องเข้าใจและตระหนักใน
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมศึกษา แล้วน ามาสอนแบบบูรณาการสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาและ
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสม โดยมุ่งเป้าหมายหลัก  5 ประการ  คือ  สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก  เจตคติ  ทักษะ  และการมีส่วนร่วมเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและปัญหา
สิ่งแวดล้อม  (วินัย  วีระวัฒนานนท์, 2546)  สิ่งแวดล้อมศึกษายังเป็นกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้คนเกิดความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ  เจตคติและค่านิยมที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อมความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิ ดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยสรุปการวัดสิ่งแวดล้อมศึกษากับนักเรียนเพ่ือพัฒนาการรู้
สิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) อันจะน าไปสู่การมีความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางในการแก้ไข  ผู้สอนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจธรรมชาติ
มีคุณธรรมจริยธรรม  ความตระหนักและมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อสิ่งแวดล้อม  ฉะนั้นผู้สอน
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สามารถเป็นแบบอย่างทั้งการคิด  และการ
กระท าให้กับนักเรียนจะต้องพัฒนาความสามารถในการคิดให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  (Renner  and  
Marek, 1990) สถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนา
ความสามารถในการคิดให้ เกิดขึ้นกับนักเรียน สถานศึกษาเป็นสถาบันการเสริมสร้างปัญญา  
(Intellectual Instruction) จากแนวคิดของกลุ่มสร้างสรรค์นิยม  เชื่อว่า  ในการเรียนรู้นักเรียนจะใช้
ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ในตัวก่อนแล้ว  (Prior Knowledge or Conception) ในการ
จัดสิ่งเร้าใหม่ท าให้เกิดความรู้  แนวคิดใหม่เกิดขึ้น (Hewson & Hewson, 1988) นั่นคือการเรียนรู้
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ไม่ใช่การรับรู้จากแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ แต่เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นมาเอง   
โดยใช้แนวคิดความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว (Wheatly, 1991) การเรียนรู้จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือ
สร้างความรู้ใหม่  (Duschl, 1991 อ้างถึงใน ไพฑูรย์  สุขศรีงาม, 2539) การจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอนต้องมุ่งสร้างความรู้  ปรับปรุงและแก้ไขความรู้ที่มีอยู่แล้ว  พร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด  
และปรับเปลี่ยนความคิดและการสร้างแนวคิดใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น  (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2539) การสร้าง
แนวคิดใหม่นักเรียนจะต้องค้นหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนค้นหาความรู้อย่างเป็นระบบ
ผสมผสานโดยการน าความรู้เดิมที่ได้มาจากประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงความรู้ใหม่ในเนื้อหาวิชาที่
เป็นสหวิทยาสอดคล้องกับที่ ประสาท  เนืองเฉลิม (2547) กล่าวว่า พฤติกรรมที่แสดงออกของคนเรา
ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานจากการเรียนรู้  ซึ่งการเรียนรู้มิได้จ ากัดเฉพาะเรื่องของทักษะด้านต่างๆ หรือ
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาเท่านั้นหากแต่ว่ายังรวมถึงการแก้ปัญหาทางอารมณ์  แรงจูงใจ  
พฤติกรรมทางสังคม  บุคลิกภาพการปรับตัว   
  การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้บรรลุปรัชญา
การศึกษาในปัจจุบัน  คือ  เก่ง  ดี  มีสุข  ฉะนั้นครูผู้สอนต้องศึกษาศักยภาพของผู้เรี ยนรายบุคคล  
(กรมวิชาการ, 2545)  แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญาที่สนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมองกับการเรียนรู้ที่บ่งบอกถึงความเป็นอัจฉริยะของแต่ละบุคคลที่มี
ความแตกต่างกัน  ความหลากหลายทางสติปัญญา  หรือมิติการท างานของสมองด้านต่างๆ  ที่เรียกว่า
พหุปัญญา ซึ่ง Howard Gardner ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาผู้เรียนสู่ศักยภาพสูงสุดโดยจ าแนก            
ความเก่งหรือความสามารถที่โดดเด่นตามความแตกต่างระหว่างบุคคลออกเป็น 8 ด้าน (สุนทร               
โคตรบรรเทา, 2548) ดังนี้ 1) ความสามารถด้านภาษา 2) ความสามารถด้านเหตุผลและคณิตศาสตร์ 
3) ความสามารถด้านดนตรี 4) ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ 5) ความสามารถด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว 6) ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ 7) ความสามารถด้านภายในตัวบุคคล 8) ความสามารถ
ด้านธรรมชาตินิยม ความเก่งและความสามารถของมนุษย์ในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน             
หากผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่เหมาะสมจะท าให้สร้างความเป็นอัจฉริยะที่เป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการพฒันาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข 
  ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาที่ปรากฏขึ้นดังกล่าวควรที่จะมีการน ากระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เกิดปัญหานี้ขึ้น เนื่องจากสิ่งแวดล้อมศึกษา
เป็นกระบวนการให้ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพ่ือให้คนมีความรู้ เจตคติ ความตระหนัก 
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นแล้วการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาที่หลากหลาย
โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้นอกห้องเรียนก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริม    
ให้นักเรียนมีความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนนับว่ามีความส าคัญเนื่องจากว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นต้องจัดให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ก็คือ นักเรียน นั่นเอง ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้      
รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (Learning Cycle) 7 ขั้น (Eisenkraft, 2003) เป็นรูปแบบ
หนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ ซึ่งได้แก่ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิมเป็นขั้นที่
จะต้องด าเนินการก่อนที่จะถ่ายทอดความรู้ใหม่ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการประเมินความรู้พ้ืนฐานเดิม
ของนักเรียน เพ่ือทบทวนเนื้อหาพ้ืนฐานเดิมที่เคยศึกษาผ่านมาแล้ว และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
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รับเนื้อหาใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดึงความรู้พ้ืนฐานเดิมของนักเรียนในเรื่องที่จะเรียนเพ่ือช่วย
ให้นักเรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้พ้ืนฐานเดิมของตนโดยใช้วิธีการทดสอบ    
ในรูปของแบบทดสอบก่อนเรียน 2) ขั้นเร้าความสนใจ  เป็นขั้นของการปลุกเร้าให้นักเรียนเกิดความ
สนใจอยากที่จะเรียนและติดตามกิจกรรม  โดยตลอด ซึ่งจะใช้วิธีการทางสีหน้า ท่าทางประกอบ     
การใช้ถ้อยค าน้ าเสียงดึงความสนใจ ของนักเรียน การเน้นจุดส าคัญของเรื่อง หรือการเคลื่อนไหว       
ในรูปแบบของ สนทนาซักถาม  เกม  เพลง  กิจกรรมเข้าจังหวะ หรือ การเคลื่อนไหวของร่างกาย         
3) ขั้นส ารวจและค้นหา  เป็นขั้นที่นักเรียนท าความเข้าใจกับประเด็นค าถามที่จะศึกษาแล้วมีการ
วางแผนแนวทางการตรวจสอบแล้วลงมือปฏิบัติเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ และมีการตรวจสอบอย่าง
หลากหลายของประเด็นที่นักเรียนสนใจ  4) ขั้นอธิบาย/สร้างแนวความคิด เป็นขั้นน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอในรูปแบบต่างๆ  5) ขั้นขยายแนวความคิด เป็นขั้นที่สร้าง
ความรู้ขึ้นมาใหม่แล้วเชื่อมโยงกับความรู้ เดิมไปใช้อธิบายประเด็นปัญหาที่ นักเรียนสนใจ                  
6) ขั้นประเมินผล เป็นขั้นประเมินความรู้ของนักเรียนด้วยกระบวนการเทคนิคต่าง ๆ 7) ขั้นน า
แนวความคิดไปใช้เป็นขั้นที่นักเรียนน าความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  ดังนั้นผู้วิจัยมีความเชื่อว่าการสอนตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น นั้นจะน าพาให้
นักเรียนมีความรู้ เจตคติ ความตระหนัก ในสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงและส่งผลให้นักเรียนมีพหุปัญญา 
ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่  (Gardner, 1993 อ้างถึงใน ไพฑูรย์  สุขศรีงาม, 2539) 1) ความสามารถด้านภาษา  
(Linguistic Intelligence) คือ ความสามารถในการใช้ภาษาเดิมของตนและการใช้ภาษาอ่ืนได้ด้วย  
เพ่ือแสดงความคิดและความรู้สึกของตนและต่อผู้อ่ืน  ซึ่งภาษาเป็นสติปัญญาที่สามารถใช้ได้อย่าง
อิสระจากการเรียนรู้ หรือการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง 2) ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial 
Intelligence) คือ ความสามารถในการมองเห็นพ้ืนที่ ความเข้าใจภาพ 3 มิติ รวมถึงความไวต่อสี  
เส้น  รูปร่าง  เนื้อที่  เช่น  นักบิน  หรือนักเดินเรือที่มองภาพโลกภายนอกในการน าเครื่องบิน           
หรือเรือไปตามทิศทางที่ต้องการ  นักหมากรุก  หรือช่างแกะสลักมองภาพ 3 มิติ ในการท างานของตน  
3) ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logic-Mathematical Intelligence) คือความสามารถ            
ในการเข้าใจหลักการของเหตุและผล  (Causal System)  อย่างที่นักวิทยาศาสตร์เข้าใจและสามารถ
ในการจัดกระท ากับตัวเลข  ปริมาณและการปฏิบัติทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร)  อย่างที่นัก
คณิตศาสตร์กระท ากัน  ยังรวมถึงความไวในการเห็นความสัมพันธ์ตามแบบแผนตรรกวิทยา  การคิด
เชิงนามธรรม  และการคิดคาดการณ์  (If-Then)  โดยใช้วิธีการ  การจ าแนกประเภท  การจัดหมวดหมู่  
การสันนิษฐาน  การสรุป การตั้งสมมุติฐาน  4) ความสามารถด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist 
Intelligence) คือ ความสามารถในการแยกแยะธรรมชาติ เช่น การแยกประเภทระหว่างพืชกับสัตว์  
แยกประเภทของพืช  สัตว์  รวมทั้งความฉับไวในการเข้าใจลักษณะอ่ืนๆ ของธรรมชาติ  เช่น สภาพ
ของก้อนเมฆ ก้อนหิน เป็นต้น  5) ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic 
Intelligence) คือความสามารถในการใช้ร่างกายทั้งหมด หรือบางส่วน เช่น มือ นิ้วมือ แขน ขา เป็นต้น 
ความสามารถในการใช้ร่างกายแสดงความคิด  หรือความรู้สึก  เช่น  นักแสดง  นักแสดงใบ้  นักกีฬา 
และความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ เช่น ช่างปั้น ช่างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น 6) ความสามารถด้าน
ดนตรี (Musical Intelligence) คือ ความสามารถทางด้านดนตรีรวมไปถึงความไวในเรื่องจังหวะ  
ท านอง เสียง ตลอดจนความสามารถ ในการเข้าใจและการวิเคราะห์ด้านดนตรี เช่น นักดนตรีนักแต่ง
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เพลง นักวิจารณ์ ดนตรี  7) ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์  (Interpersonal Intelligence) คือ 
ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก ความคิดและเจตนาของผู้อ่ืน ความไวในการสังเกต
น้ าเสียง  ใบหน้า ท่าทาง และสามารถตอบสนองได้เหมาะสม  8) ความสามารถด้านเข้าใจตนเอง 
(Interpersonal Intelligence) มีประสิทธิภาพทางด้านการเข้าใจตนเองรู้จักตนเองว่าตนเองมี
ความสามารถและต้องการท าอะไร  จะมีการตอบโต้สิ่งต่าง ๆ สิ่งใดบ้างที่ควรจะหลีกเลี่ยง  และรู้จัก
ตนเองตามความเป็นจริง  เช่น  มีจุดอ่อน  จุดแข็งเรื่องใด  มีความรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดของตน
และคนอ่ืน ซึ่งพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านนี้จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้  มีความสุขประสบความส าเร็จ
ในชีวิตและใช้เป็นวิถีทางในการแก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างชาญฉลาด 
            จากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยได้ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ครู ผลการ
ตอบจากแบบสัมภาษณ์ครูปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พบว่า ด้านเนื้อหา ไม่มีความชัดเจนในโครงสร้าง
หลักสูตร การเรียนรู้และเนื้อหาหลักสูตรไม่เหมาะสมกับในยุคปัจจุบัน ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
ขาดการเตรียมการสอนเนื่องจากมีภาระงานมาก เน้นการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในห้องเรียนมาก
เกินไป ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย เน้นครูเป็นศูนย์กลาง การโต้ตอบในการเรียนของนักเรียนมีน้อย           
ด้านสื่อการเรียน สื่อไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เน้นหนังสือเรียน เน้นของจ าลอง และด้าน
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีวัดที่ยังไม่หลากหลาย มักใช้การสนทนาโต้ตอบ การท าแบบฝึกหัด การท า
ใบงาน 
            ดังนั้นจากสิ่งที่กล่าวมานี้จะเห็นว่า สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นและการไม่ให้
ความส าคัญของการสอนของครูผู้สอน ประกอบกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ยังยึด
รูปแบบการสอนที่เป็นแบบดั้งเดิมกล่าวคือเน้นการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้
นักเรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์ได้ซึ่งเป็นการคิดขั้นสูง  และควรส่งเสริมรูปแบบการ
เรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  เรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วย  
และมีการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่เน้นทั้งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทั้งนี้เพ่ือให้ มี
ความเหมาะสมกับพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2551  ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการเรียนสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าพาให้นักเรียนได้มีทัศนคติ  และตระหนักในปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยการน ารูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ อันจะส่งผลต่อพหุปัญญาของนักเรียนจัดเป็นนวัตกรรมการเรียนที่
จะส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ ความตระหนักและมีพฤติกรรมการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับ
โรงเรียน บ้าน ชุมชน สังคม และประเทศสืบต่อไป ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าวิจัยเรื่อง ผลการเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญาที่มีต่อมีความรู้ ความตระหนัก 
และพฤติกรรมการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
  1.2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี    
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            1.2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น   
ที่ใช้พหุปัญญามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
            1.2.3 เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบ    
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา 
            1.2.4 เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หลังการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญาของนักเรียน              
และจ าแนกตามเพศ และผลการเรียนของนักเรียน   
  1.2.5 เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน 
 
1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย 
  1.3.1 นักเรียนจ าแนกตามเพศ และผลการเรียนกลุ่มที่เรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
โดยใช้พหุปัญญามีความรู้  ความตระหนักและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นจาก       
ก่อนเรียน 
  1.3.2 นักเรียนจ าแนกตามเพศ  และผลการเรียนที่เรียนแบบปกติมีความรู้ ความตระหนัก
และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน 
  1.3.3 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนต่างกันมีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังเรียนแตกต่างกัน 
  1.3.4 นักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกัน และเรียนด้วยรูปแบบการเรียนต่างกันมีความรู้ 
ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังเรียนแตกต่างกัน 
 
1.4 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  รูปแบบการเรียนรู้ กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  
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ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษา ดังนี ้
1. แบบสัมภาษณ์ครู ได้แก่ 
     - เนื้อหา 
     - กระบวนการเรียนการสอน 
ได้แก่ ขั้นตอน กิจกรรม และวธิีการ  
    - สื่อการเรียนการสอน 
    - การวัดและประเมินผล 
2. แบบสอบถามนักเรียน ได้แก ่
    - เนื้อหา 
    - กระบวนการเรียนการสอน  
ได้แก่ ขั้นตอน กิจกรรม และวธิีการ  
   - สื่อการเรียนการสอน 
   - การวัดและประเมินผล 
 

ทฤษฎีพหปุัญญา 
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ 
ทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
รูปแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
วัฎจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 

การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
วัฎจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหปุัญญา 
ดังนี้ 
1. รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ได้แก่ 

1.1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม  
1.2 ขั้นเร้าความสนใจ  
1.3 ขั้นส ารวจและค้นหา  
1.4 ขั้นอธิบาย      
1.5 ขั้นขยายความรู้                           
1.6 ขั้นประเมินผล                                  
1.7 ขั้นน าความรู้ไปใช้                          

 2. พหุปัญญาประกอบด้วย 8 ดา้น 
ได้แก่ กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา  
 2.1 ความสามารถดา้นภาษา 
2.2 ความสามารถด้านตรรกะและ

คณิตศาสตร์  
2.3 ความสามารถทางด้านมิติ

สัมพันธ์  
2.4 ความสามารถทางด้านรา่งกาย    

และการเคลื่อนไหว  
2.5 ความสามารถทางด้านดนตรี 
2.6 ความสามารถทางด้านมนุษยสัมพันธ์  
2.7 ความสามารถทางด้านการเข้าใจ

ตนเอง 
2.8 ความสามารถทางด้านธรรมชาต ิ

 

ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม
ศึกษาตามรูปแบบวฎัจักรการ
เรียนรู ้7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
ดังนี้  
- ความกา้วหน้าในการเรียน 

สิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 

เปรียบเทียบเพศและผลการเรียนรู้
ก่อนและหลังเรียน 
ตัวแปรอิสระ 
- เพศ 
- ผลการเรียน 
ตัวแปรตาม 
- ความรู้ 
- ความตระหนัก 
- พฤติกรรม 

เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
เรียนปกติและรูปแบบวฏัจักรการเรียนรู ้                
7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
ตัวแปรอิสระ 
- รูปแบบการเรียนปกต ิ
- รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช ้              
พหุปัญญา 

ตัวแปรตาม 
- ความรู้ 
- ความตระหนัก 
- พฤติกรรม 
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1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย   
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตดังนี้ 
  1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากร 
    ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 324 คน จาก 7 ห้องเรียน 
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  อ าเภอเมืองสระบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
   2) กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Random Sampling) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ประเภทงานวิจัยเชิงทดลองเป็น
ตัวก าหนดได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 106 คน (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2554) มีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้ 
                       2.1 สุ่มโดยการจับสลากจากรายชื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี จ านวน 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
                       2.2 สุ่มโดยการจับสลากจากรายชื่อกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 
                            2.2.1 กลุ่มพหลโยธิน 
                            2.2.2 กลุ่มพระพุทธฉาย 
                            2.2.3 กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ 1 
                            2.2.4 กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ 2 
                            2.2.5 กลุ่มพระพุทธบาท 1 
                            2.2.6 กลุ่มพระพุทธบาท 2 
                            2.2.7 กลุ่มเสาไห้  
                            2.2.8 กลุ่มพัฒนพงศ์ 
                            2.2.9 กลุ่มบ้านหมอบูรพา 
                            2.2.10 กลุ่มทุ่งรวงทอง 
                            2.2.11 กลุ่มหนองแซง 
                            2.2.12 กลุ่มหนองโดน 
                            2.2.13 กลุ่มดอนพุด    
                       2.3 สุ่มโดยการจับสลากจากรายชื่อโรงเรียนในกลุ่มพหลโยธิน สังกัดส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ านวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 
                            2.3.1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 
                            2.3.2 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 
                            2.3.3 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 
                            2.3.4 โรงเรียนวัดป่าสัก 
                            2.3.5 โรงเรียนปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจ ากัดสงเคราะห์ 2) 



9 

                            2.3.6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
                            2.3.7 โรงเรียนวัดนาร่อง 
                            2.3.8 โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 
                            2.3.9 โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ 
                            2.3.10 โรงเรียนวัดหนองเข่ือนช้าง                    
              จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ปรากฏว่า ได้นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 106 คน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  อ าเภอเมืองสระบุรี  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
            ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพราะ 
              1. เนื้อหาที่ เรียนส าหรับงานวิจัยครั้งนี้อยู่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 
              2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีเวลาเต็มที่ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้เพราะไม่ต้องเป็นตัวแทนใน
การแข่งขันทุกประเภท เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดมีกิจกรรมทางวิชาการ มาก
ได้แก่ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคกลาง การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  การแข่งขัน
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชร       
ยอดมงกุฎ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ       
การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขัน
ประกวดเรียงความ การแข่งขันประกวดค าประพันธ์  การแข่งขันวาดภาพระบายสี การเข้าค่าย         
พักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาด  กีฬาต้านยาเสพติด  การอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด การอบรมความรู้
เรื่องความปลอดภัยในท้องถนน และ การเรียนนักธรรมโทและนักธรรมเอก เป็นต้น 
              3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต้องติวการสอบโอเน็ต (O - NET) 
              4. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการงานวิจัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
              5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อเลื่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
              6. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการงานวิจัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สร้างความรู้  
ความเข้าใจ เจตคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษา   
ปีที ่6 อันจะส่งผลในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสิ่งแวดล้อม  
              กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 
106 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) จากนั้นได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง จ านวน 1 ห้องเรียนและกลุ่มควบคุม จ านวน 1 ห้องเรียน จากนั้นจับฉลาก
ห้องเรียน  7 ห้องเรียน ใช้ในการวิจัย  2 ห้องเรียน และท้ัง 2 ห้องเรียนมีจ านวนนักเรียน ห้องเรียนละ 
53 คน เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีครูผู้สอนคนเดียว 
  1.5.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
   1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
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    1.1) รูปแบบการเรียน คือ รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา   
และรูปแบบการสอนปกติ  
    1.2) ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นักเรียนที่มีผลการเรียนรู้  
ในกลุ่มสูง และนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ในกลุ่มต่ า  
    1.3) เพศ  
   2) ตัวแปรตาม ได้แก ่ 
    2.1) ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
    2.2) ความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
    2.3) พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  1.5.3 เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
   เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื้อหาย่อย คือ การอนุรักษ์น้ า ขยะและการอนุรักษ์     
พืชสมุนไพร ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างสมเหตุสมผลและมี
ความเอาใจใส่ในการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
                  1.5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  
2556 ใช้เวลาในการสอน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง  เป็นเวลา 12 ชั่วโมง 
 
1.6 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  1.6.1 รูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หมายถึง รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้
วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้น ได้แก่  
   1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) เป็นขั้นที่จะต้องด าเนินการก่อนที่
จะถ่ายทอดความรู้ใหม่ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการประเมินความรู้พ้ืนฐานเดิมของนักเรียน เพ่ือทบทวน
เนื้อหาพ้ืนฐานเดิมที่เคยศึกษาผ่านมาแล้ว และเพ่ือเตรียมความพร้อม ในการรับเนื้อหาใหม่ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการดึงความรู้พ้ืนฐานเดิมของนักเรียนในเรื่องที่จะเรียนเพ่ือช่วยให้นักเรียนมีความพร้อม
ในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่ กับความรู้พ้ืนฐานเดิมของตนโดยใช้วิธีการทดสอบในรูปของแบบทดสอบ
ก่อนเรียน  
   2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) เป็นขั้นของการปลุกเร้าให้นักเรียนเกิด
ความสนใจอยากที่จะเรียนและติดตามกิจกรรม โดยตลอด ซึ่งจะใช้วิธีการทางสีหน้า ท่าทางประกอบ 
การใช้ถ้อยค าน้ าเสียงดึงความสนใจ ของนักเรียน การเน้นจุดส าคัญของเรื่อง หรือการเคลื่อนไหวใน
รูปแบบของ สนทนาซักถาม เกม เพลง กิจกรรมเข้าจังหวะ หรือ การเคลื่อนไหวของร่างกาย  
   3) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration  Phase) เป็นขั้นที่นักเรียนท าความเข้าใจกับ
ประเด็นค าถามที่จะศึกษาแล้ว  มีการวางแผนแนวทางการตรวจสอบแล้วลงมือปฏิบัติเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ และมีการตรวจสอบอย่างหลากหลายของประเด็นที่นักเรียนสนใจ   
   4) ขั้นอธิบาย/สร้างแนวความคิด (Explanation Phase) เป็นขั้นน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ    
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   5) ขั้นขยายแนวความคิด (Expansion Phase/Elaboration Phase) เป็นขั้นที่สร้าง
ความรู้ขึ้นมาใหม่แล้วเชื่อมโยงกับความรู้เดิมไปใช้อธิบายประเด็นปัญหาที่นักเรียนสนใจ   
   6) ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นขั้นประเมินความรู้ของนักเรียนด้วย
กระบวนการเทคนิคต่างๆ  
   7) ขั้นน าแนวความคิดไปใช้ (Extension Phase) เป็นขั้นที่นักเรียนน าความรู้ที่ได้
เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  1.6.2 พหุปัญญา (Multiple Intelligences) หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาหรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยใช้ความสามารถหลาย ๆ ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อ
ด้านใดด้านหนึ่งได้รับการพัฒนาจะมีผลให้ด้านอื่นพัฒนาขึ้นได้ และพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 
   1) ความสามารถทางด้านภาษา (Verbal/Linguistic Intelligence) 
   2) ความสามารถทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical/Mathematical Intelligence) 
   3) ความสามารถทางด้านดนตรี (Musical Intelligence) 
   4) ความสามารถทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) 
   5) ความสามารถด้านการเห็นและมิตสิัมพันธ์ (Visual/Spatial Intelligence) 
   6) ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) 
   7) ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
   8) ความสามารถด้านการเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) 
  1.6.3 รูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา หมายถึง การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะและน าพหุปัญญาในแต่ละด้านเข้าไปสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่
ละข้ันของวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
  1.6.4 รูปแบบการสอนแบบปกติ หมายถึง การสอนตามล าดับขั้นของกิจกรรมการเรียน 
การสอนทีก่ าหนดในคู่มือครูกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
   1) ขั้นน า การทบทวนความรู้เดิม 
   2) ขั้นสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามเนื้อหาที่เรียน 
   3) ขั้นสรุป การทบทวนเนื้อหาที่เรียน ทดสอบและมอบหมายงาน 
            1.6.5 แผนการเรียนรู้ หมายถึง การน าวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่ต้องท าการสอน ตลอด
ภาคเรียนมาสร้างเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ อุปกรณ์การสอน การวัดและ
การประเมินผล ส าหรับเนื้อหาสาระและจุดประสงค์การเรียนการสอนย่อยๆ  ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือจุดเน้นของหลักสูตร สภาพผู้เรียน ความพร้อมของโรงเรียนในด้านวัสดุอุปกรณ์ และ
ตรงกับชีวิตจริงในท้องถิ่น 
  1.6.6 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมเหตุสมผล 
เพ่ือการมีใช้ตลอดไปอย่างเอาใจใส่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยให้ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่อย่าง
ยั่งยืนตลอดไป เพ่ือการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
  1.6.7 สิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบทางสิ่งแวดล้อม
ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมเพ่ือให้คนได้เกิดความรู้ เจตคติ ความตระหนักและการมีส่วนร่วม   
  1.6.8 เนื้อหาในการเรียนเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
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   1) การอนุรักษน์้ า 
   2) ขยะ 
   3) การอนุรักษ์พืชสมุนไพร 
  1.6.9 ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง คะแนนผลการสอบกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มสูงและกลุ่มต่ า  โดยใช้คะแนน T-Score  ดังนี้ 
   1) มีคะแนน T-Score เท่ากับหรือมากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป หมายถึง กลุ่มสูง 
   2) มีคะแนน T-Score น้อยกว่า 50 คะแนน หมายถึง กลุ่มต่ า 
            1.6.10 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง การน ารูปแบบการเรียนรู้ที่ สร้างขึ้นมาหา
คุณภาพและประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้       
7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา โดยการหาค่าจากคะแนนทดสอบย่อยระหว่างเรียนกับการทดสอบหลังเรียนให้
ได้ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ E1 / E2 ซึ่งให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
            1.6.11 ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ค่าความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและ
คะแนนการทดสอบหลังเรียน หรือ เป็นการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย   
  1.7.1 เกิดการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนส าหรับ         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
            1.7.2 นักเรียนมีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  
            1.7.3 ใช้เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระอ่ืน ๆ  โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญาเพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การมีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ 
  1.7.4 ได้รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  ที่ใช้          
พหุปัญญา 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง             
ในการท าวิจัย ซึ่งขอน าเสนอตามหัวข้อ ดังนี้ 
             2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
             2.2 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
             2.3 รูปแบบการสอน 
             2.4 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
             2.5 แนวคิดเก่ียวกับแผนการเรียนรู้ 
 2.6  กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 2.7 ทฤษฎีพหุปัญญา  (Theory of Multiple Intelligences) 
             2.8 ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) 
             2.9 ทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญา ( Intellectual Development Theory) 
 2.10 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการเรียนรู้ 
 2.11 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
             2.12 แนวคิดเก่ียวกับความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
             2.13 บริบทโรงเรียนอนุบาลสระบุรีและการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 
  2.14 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
            เพ่ือให้การศึกษาสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของโลก  สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน  ผู้ปกครอง  
สถานศึกษา  และสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กระทรวงศึกษาธิการด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551  แทนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเดิม  เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2551 
 วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้
และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
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 หลักการ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นมีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้   
 1) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 2) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมคีุณภาพ 
 3) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 4) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 
 5) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6) เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
 3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 4) มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมละภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมี
จิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น  จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร  และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล  
และความถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
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 2) ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิด
สร้างสรรค์  การคิดย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสู่ การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3) ความสามารถการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน  และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และการ
รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร 
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 
 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2) ซื่อสัตย์สุจริต 
 3) มีวินัย 
 4) ใฝ่เรียนรู้ 
 5) อยู่อย่างพอเพียง 
 6) มุ่งม่ันในการท างาน 
 7) รักความเป็นไทย 
 7) มีจิตสาธารณะ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  
 1) ภาษาไทย 
 2) คณิตศาสตร์ 
 3) วิทยาศาสตร์  
 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6) ศิลปะ 
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 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8) ภาษาต่างประเทศ 
 ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเร ียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น               
ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการก าหนด
เนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผล            
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน   
 1) ตัวชี้วัดชั้นปี  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)       
 2) ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย               
(มัธยมศึกษาปีที่ 4- 6)  
 การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1) หลักการจัดการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ ต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการที่เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  
 2) กระบวนการเรียนรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่ เป้าหมายของหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้าง
ความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง  กระบวนการจัดการ 
กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
 3) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิค
การสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด   
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ประสบผลส าเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐาน
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การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักใน
การวัดและประเมินผล    การเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
 1) การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
  1.1) การตัดสินผลการเรียน 
   ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน
เป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอน
ซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
   ระดับประถมศึกษา 
   (1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   (2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
   (3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
   (4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  1.2) การให้ระดับผลการเรียน 
   ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษา
สามารถให้ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร   
ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน  
   การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้ 
ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน 
   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
  1.3) การรายงานผลการเรียน 
   การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า             
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครอง
ทราบเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่
สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 2) เกณฑ์การจบการศึกษา 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น 
3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
  2.1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน
ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
  2.2) ผู้ เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
  2.3) ผู้ เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์                   
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2.4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2.5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
2.2 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ท าไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้
และผลผลิตต่าง ๆ  ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของ
ความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้
พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทักษะส าคัญในการ
ค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่
หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ (Knowledge-Based Society) ดังนั้น ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้
อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
  เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยง
ความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท า
กิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้ก าหนดสาระส าคัญไว้
ดังนี้ 
  1) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทาง
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ชีวภาพ  การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การท างานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 
  2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
การใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอด
ของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
  3) สารและสมบัติของสาร ประกอบด้วย สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค การเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี  และการ
แยกสาร     
  4) แรงและการเคลื่อนที่ ประกอบด้วย ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรง
นิวเคลียร์ การออกแรงกระท าต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบ
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
  5) พลังงาน พลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ของ
แสง เสียง และวงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสารและพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
  6) กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทาง
ธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 
  7) ดาราศาสตร์และอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และผล
ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 
  8) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ 
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  สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
ตารางที ่2.1 รายละเอียดการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้      

วิทยาศาสตร์ 
 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการด ารงชีวิต 
 

- มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ใน
การด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

- มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญ
ของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้
เทคโนโลยีชวีภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม - มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต   
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  ในระบบนิเวศ มี
กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

- มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สาระที่  3  สารและสมบัติของสาร - มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจสมบัติของสารความสัมพันธ์
ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคมีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

- มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย  การ
เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่  4 แรงและการเคลื่อนที่ 
 

- มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า 
แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    

- มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 
ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

สาระที่  5 พลังงาน 
 

- มาตรฐาน ว 5.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
กับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่  6 กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

- มาตรฐาน ว 6.1  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบน
ผิวโลก  และภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์  

สาระที่  7 ดาราศาสตร์และอวกาศ - มาตรฐาน ว 7.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ 
กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ  
และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ           
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

- มาตรฐาน ว 7.2  เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยี
อวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตรและ การสื่อสาร มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  และจิตวิทยาศาสตร์   
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมี
คุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่  8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

- มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหารู้ว่า  
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบ 
ที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูล   
และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ 
กัน  

 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
  1) การอนุรักษ์น้ า 
  2) ขยะ 
  3) การอนุรักษ์พืชสมุนไพร 
  โดยน าเนื้อหาสาระตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ตัวชี้วัด ตามสาระที่ 2 ชีวิต
และสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการเรียนรู้ ว 2.1  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และมาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจ
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกน า
ความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  สรุปได้ว่า หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  ผู้วิจัยได้น าเนื้อหาเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นตัวอย่างที่ดี
ต่อบุคคลอื่นทั้งในโรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ 
 
2.3 รูปแบบการสอน 
  ในการเรียนการสอนแต่ละครั้งผู้สอนจะต้องค านึงถึงรูปแบบการสอนที่มีความหลากหลายซึ่ง
จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ตอบสนองต่อผู้เรียนในการที่จะบรรลุตาม
หลักสูตร ที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้   
               2.3.1 ความหมายของรูปแบบ 
                       กู๊ด (1973) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง แบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสร้าง หรือท าซ้ าเป็นตัวอย่างเพ่ือการเลียนแบบ เป็นแผนภูมิ หรือรูปสามมิติ เป็นตัวแทนของสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง หรือหลักการแนวคิด เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
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                       ลองแมน (2009) กล่าวว่า รูปแบบ (Model) หมายถึง แบบจ าลองขนาดเล็กของ
สิ่งก่อสร้าง ยานยนต์ เครื่องจักรหรือสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถแยกส่วนออกจากกันได ้
                        เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2549) ให้ความหมายของค าว่า รูปแบบ คือ วิธีที่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนจินตนาการของคนที่มีต่อปรากฎการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ 
รูปแบบจึงเป็นแบบจ าลองในลักษณะเลียนแบบหรือเป็นตัวแบบที่ใช้เป็นแบบอย่าง 
                       ทิศนา  แขมมณี (2555) ให้ความหมายของค าว่า รูปแบบ คือ รูปธรรมของความคิด
ที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง 
ไดอะแกรม หรือ แผนภาพ เพ่ือช่วยให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัด เจนยิ่งขึ้น รูปแบบเป็น
เครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฎการณ์ทั้งหลาย 
ปกติในการศึกษาวิจัยเรื่องใด ๆ ก็ตาม ผู้ศึกษาต้องตั้งค าถามที่ต้องการค าตอบ ซึ่งในกระบวนการวิจัยมี
การตั้งสมมติฐานหรือชุดของสมมติฐานขึ้นมา ซึ่งก็คือ ค าตอบที่คาดคะเนไว้ล่วงหน้า สมมติฐานเหล่านี้
มักจะได้มาจาก ข้อความรู้หรือข้อค้นพบที่ผ่านมา หรือ อาจเกิดจากประสบการณ์ หรือการหยั่งรู้ ของผู้
ศึกษาวิจัย หรืออาจเกิดจากทฤษฎี หลักการต่าง ๆ สมมติฐานเป็นข้อความที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบ หอตัวแปรต่าง ๆ ของเรื่อง หรือสถานการณ์ปัญหานั้น ๆ ซึ่งยังคงเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาค าตอบเท่านั้น จนกว่าจะได้รับการน าไปพิสูจน์ทดสอบ หากสมมติฐานเป็นจริงข้อความนั้น
ก็จะสามารถน าไปท านายหรืออธิบายปรากฎการณ์นั้น ๆ ได้ รูปแบบก็เช่นเดียวกันกับสมมติฐานที่บุคคล
อาจสร้างขึ้นจากความคิด ประสบการณ์ การใช้อุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎีหรือหลักการต่าง ๆ แต่
รูปแบบไม่ใช่ทฤษฎี 
                    สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง การสร้างหรือพัฒนาสิ่งที่สร้างขึ้นจากแนวคิด หลักการ 
สมมติฐาน ทฤษฎี ที่ได้ศึกษามาจากผู้สร้างเองเพ่ือถ่ายทอดให้ผู้อื่นและตนเองเข้าใจ                           
  2.3.2 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
    จอยส์และเวล (Joyce & Weil, 1996) กล่าวว่า รูปแบบการสอน หมายถึง รูปแบบ
การเรียนรู้ เพราะเป็นการพรรณนาถึงสภาพแวดล้อมในการเรียน ซึ่งรวมทั้งพฤติกรรมของผู้สอนเมื่อน า
รูปแบบไปใช้ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะน าไปสู่การจัดระบบของความสามารถในการศึกษาเพ่ือท าให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ให้การศึกษาแก่ตนเองหลักส าคัญของรูปแบบการเรียนรู้ คือ สอนให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีพลังมากขึ้น มี
ทักษะในการเรียนรู้และเพ่ิมพูนสติปัญญา 
                    ดิ๊กและคาเร่ (Dick and Carey.2005) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง
การจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยค านึงถึงธรรมชาติ ความต้องการและพฤติกรรมและ
ปัญหาของผู้เรียน โดยพิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ วิธีสอนต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินในทุกด้าน 
ตั้งแต่ความรู้เดิมของผู้เรียน การประเมินในขณะเรียนและการประเมินหลังการเรียนการสอนรวมทั้งการ
ประเมินรูปแบบการเรียนรู้ 
    ทิศนา แขมมณี (2541) ให้ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมายถึง 
สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักปรัชญา  
ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด  หรือความเชื่อต่างๆ  โดยอาศัยวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ เข้ามา
ช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ  และได้ให้ข้อสรุปว่ารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน  มีความหมายเหมือนกัน  แต่นิยมใช้ต่างกันในแง่ของระบบย่อย และระบบใหญ่ ระบบ
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การจัดการเรียนการสอนนิยมใช้กับระบบใหญ่  ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญของการเรียนการสอน
โดยส่วนรวม  ส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนิยมใช้กับระบบที่ย่อยกว่า เช่น  ระบบวิธีการสอน
แบบต่างๆ 
    จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของรูปแบบการสอนที่กล่าวมา  สรุปว่า  รูปแบบ                        
การสอน  หมายถึง  แบบ  แผน  หรือโครงสร้างที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ                    
ในการสอน  ได้แก่  หลักการ  วัตถุประสงค์  เนื้อหา  ขั้นตอนการสอนการประเมิน  โดยผ่านขั้นตอน                  
การสร้างอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายก าหนด 
  2.3.3 องค์ประกอบของรูปแบบการสอน 
    รูปแบบของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนมีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่
กับขอบข่ายของโครงการที่ผู้ออกแบบและพัฒนาได้ด าเนินการขึ้นเพ่ือสนองจุดมุ่งหมายของโครงการนั้น
และก็ได้น ามาใช้แพร่หลายในโครงการอ่ืนๆ  ที่คล้ายคลึงกัน  รูปแบบที่ง่ายที่สุดก็คือ  รูปแบบในการ
เลือกใช้สื่อ (Media Selection Model) ซึ่งอธิบายถึงวิธีเลือกสื่อการสอนและใช้สื่อการสอนนั้นอย่าง
เป็นระบบ  ซึ่งการเลือกและใช้สื่อการสอนนั้นต้องให้สอดคล้องกับระบบการเรียนการสอนจึงจะเป็นการ
ออกแบบและพัฒนาระบบการสอนไปด้วยนั้นเอง  รูปแบบอาจแตกต่างกันออกไปตามโครงการที่
ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบการสอนเข้าไปเกี่ยวข้องและแตกต่างตามระยะเวลา  และสื่อการสอนที่เข้า
มาเกี่ยวข้องด้วย (วารินทร์ รัศมีพรหม, 2541) รูปแบบการสอนโดยทั่วไปมีองค์ประกอบร่วมที่ส าคัญ  
ซึ่งผู้พัฒนารูปแบบการสอนควรค านึง  ดังต่อไปนี้ 
   1) หลักการของรูปแบบการสอน  เป็นส่วนที่กล่าวถึงความเชื่อและแนวคิด ทฤษฎี                
ที่ เป็นพ้ืนฐานของรูปแบบการสอน  หลักการของรูปแบบการสอนจะเป็นตัวชี้น า  การก าหนด
จุดประสงค์เนื้อหา  กิจกรรม  และข้ันตอนการด าเนินงานในรูปแบบการสอน 
   2) จุดประสงค์ของรูปแบบการสอนเป็นส่วนที่ระบุถึงความคาดหวังที่ต้องการให้              
เกิดข้ึนจากการใช้รูปแบบการสอน 
   3) เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งที่ระบุถึงเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดการ                
เรียนการสอน  เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของรูปแบบการสอน 
   4) กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นส่วนหนึ่ งที่ ระบุถึ งวิธีการปฏิบัติ              
ในขั้นตอนต่างๆ  เมื่อน ารูปแบบการสอน 
   5) การวัดและการประเมินผลเป็นส่วนที่ประเมินถึงประสิทธิผลของรูปแบบการสอน 
                   สรุปได้ว่า องค์ประกอบของรูปแบบจะประกอบด้วยรูปแบบจะต้องน าไปสู่การท าทาย
ผลที่ตามมาที่พิสูจน์และตรวจสอบได้ โครงสร้างของรูปแบบจะต้องมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุซึ่งอธิบาย
ปรากฎการณ์หรือเรื่องนั้นๆ ได้  รูปแบบช่วยสร้างจินตนาการ ความคิดรวบยอด และความสัมพันธ์
รวมทั้งขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ และรูปแบบจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง 
            2.3.4 ลักษณะของรูปแบบการสอน 
                   ลักษณะของรูปแบบการสอน ที่ใช้กันอยู่ท่ัวไป ได้แก่ 
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                   1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue  Model) มีลักษณะเป็นรูปแบบความคิดที่
แสดงออกในลักษณะของการเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ อย่างน้อย 2 สิ่ง ขึ้นไป รูปแบบลักษณะนี้ใช้กันมาก
ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
                   2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออกผ่านการใช้
ภาษา (พูดและเขียน) รูปแบบลักษณะนี้ใช้กันมากทางด้านศึกษาศาสตร์ 
                   3.  รูปแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์  (Mathematical  Model) เป็นรูปแบบความคิดที่
แสดงออกผ่านทางสูตรคณิตศาสตร์ ซึ่งส่วนมากจะเกิดหลังจากได้รูปแบบเชิงภาษาแล้ว 
                   4. รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออกผ่านทาง
แผนผัง แผนภาพ ไดอะแกรมและ กราฟ เป็นต้น 
                   5.  รูปแบบเชิงสาเหตุ (Casual  Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออกให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของสภาพการณ์หรือปัญหา รูปแบบด้านศึกษาศาสตร์ 
  2.3.5 การพัฒนารูปแบบการสอน 
   วารินทร์  รัศมีพรหม (2541) กล่าวถึงหลักการพ้ืนฐานของการออกแบบและพัฒนา
ระบบการสอนว่ามี  3  ประการ  คือ 
   1) การออกแบบและพัฒนาระบบการสอนจะบอกวิธีการจัดท าให้เป็นรูปแบบ                    
(Model) 
   2) การออกแบบอย่างเป็นระบบจะเป็นห่วงโซ่วงจร (Loop) ที่มีข้อมูลย้อนกลับ                    
เพ่ือการประเมินทุกขั้นตอน (Cybernetic) 
   3) มีลักษณะเป็นการวางแนวทางหรือสั่งการไว้ก่อน (Prescriptive Procedure)   
   รูปแบบ  (Model)  การออกแบบและพัฒนาระบบการสอนจะเป็นรูปแบบที่มีวิธีการ                 
บนจุดประสงค์เดียวกัน  4  อย่าง  คือ 
   1) ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยวิธีการแก้ปัญหาและมีข้อมูลย้อนกลับอย่าง      เป็น
ระบบ 
   2) ปรับปรุงการจัดการด้านการออกแบบและพัฒนาโดยใช้การตรวจตราควบคุม   
อย่างเป็นระบบ 
   3) ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลโดยประเมินการออกแบบส่ วนประกอบ           
และล าดับขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งย้อนข้อมูลกลับและท าการปรับปรุงให้เป็นไปตามการออกแบบอย่าง      
เป็นระบบ 
   4) สร้างหรือทดสอบทฤษฎีการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในรูปแบบ                      
การออกแบบและพัฒนาระบบการสอนนั้น      
   ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบการอาจออกแบบให้ใช้ได้กว้างขวางหรือเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเป็นตัวตั้งและมีการน ารูปแบบ
การสอนไปใช้ควรเลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายรูปแบบนั้น  จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  แต่ก็สามารถน า
รูปแบบการสอนนั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้ถ้าพิจารณาเห็นว่า เหมาะสมแต่ความส าเร็จอาจ
น้อยลง 
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   จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน  สรุปขั้นตอนส าคัญ                  
ในการพัฒนารูปแบบการสอนได้  ดังนี้ 
   การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  เป็นการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และข้อค้นพบจากการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน  หรือปัญหาจากเอกสารผลการวิจัยหรือจาก
การสังเกตสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   การก าหนดหลักการ  เป้าหมาย  และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของรูปแบบการสอน                   
ให้สอดคล้องกับข้อมูลพ้ืนฐาน  และสัมพันธ์กันอย่างเป็นระเบียบ  การก าหนดเป้าหมายของรูปแบบ                
การสอน  จะช่วยให้ผู้สอนสามารถเลือกรูปแบบการสอนไปใช้ให้ตรงจุดมุ่งหมายของการสอนเพ่ือให้                  
การสอนบรรลุผลสูงสุด 
   การก าหนดแนวทางในการน ารูปแบบการสอนไปใช้  ประกอบด้วยรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ  เช่น  ใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่  หรือกลุ่มย่อย  เพ่ือให้การใช้รูปแบบ                   
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   การประเมินรูปแบบการสอน  เป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบ                   
ที่สร้างขึ้น  โดยทั่วไปจะใช้วิธีการต่อไป 
   ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีโดยคณะผู้ เชี่ยวชาญ  ซึ่งจะประเมินความ
สอดคล้องภายในระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 
   ประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติการ  โดยการน ารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นไป
ทดลองใช้ในสถานการณ์จริง  ในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลองการปรับปรุงแบบ             
การสอนมี  2  ระยะ  คือ 1) ระยะก่อนน ารูปแบบการสอนไปทดลองใช้ การปรับปรุงรูปแบบการสอน                       
ในระยะนี้  ใช้ผลจากการประเมินความเป็นไปได้เชิงทฤษฎีเป็นข้อมูลในการปรับปรุง  2) ระยะหลังการ
น ารูปแบบการสอนไปทดลองใช้  การปรับปรุงรูปแบบการสอนในระยะนี้อาศัยข้อมูลจากการทดลองใช้
เป็นตัวชี้น าในการปรับปรุง  และอาจมีการน ารูปแบบการสอนไปทดลองใช้และปรับปรุงซ้ าจนกว่าจะ
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 
           2.3.6 การหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน 
                 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ครูอาศัยสื่อ นวัตกรรม
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน การวัดและการประเมินผลอาศัยวิธีวัดจากสภาพจริง ซึ่งเป็นการวัดและ
ประเมินผลกระบวนการ การท างานด้านสมอง หรือการคิดและจิตใจของผู้เรียนอย่างตรงไปตรงมา
ตามท่ีผู้เรียนกระท า ศึกษาในแนวลึก ถึงการระท าที่ปรากฏการจัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนการเรียนรู้ 
หรือแผนการสอน วิธีการและสื่อต่าง ๆ เหล่านี้ เรียกว่า นวัตกรรม เมื่อใช้กับนักเรียนแล้วเป็นหน้าที่ของ
ครูผู้สอนที่จะประเมินการสอนของตนเองเพ่ือน าไปพัฒนา และหาทางเลือกอ่ืนๆ ในการพัฒนาการสอน
ของตนเอง การประเมินการสอน หรือที่เรียกว่า การหาประสิทธิภาพของการสอน มี 2 แนวทาง ดังนี้ 
                   1. การทดสอบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน 
                   2. การใช้เกณฑ์มาตรฐาน  E1 / E2  (E1  หมายถึง คะแนนระหว่างเรียน และ  E2  
หมายถึง คะแนนหลังเรียน) 
                            การหาประสิทธิภาพโดยทั่วไปก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
                   1. เนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้ ความจ า ควรตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 80/80 , 85/85 , 90/90 
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                   2. เนื้อหาวิชาที่เป็นทักษะหรือเจตคติ ควรตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 70/70 , 75/75 
                   3. ประสิทธิภาพที่ค านวณได้ต่ ากว่าเกณฑ์ไม่เกิน 5 %  
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน 
  2.4.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ 
   การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ตามข้ันตอนโดยไม่วิเคราะห์ก่อนใช้อาจก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งที่ควรตระหนักก็คือ รูปแบบเป็นสิ่งที่คงที่ (Static) ขาดพลวัตและรายละเอียด  ขาดปฏิสัมพันธ์  
ซึ่งในขณะน าไปใช้จริงนั้นระบบต่าง ๆ จะมีปฏิสัมพันธ์ มีพลวัต มีปัญหาต่าง ๆ ตามมา นักออกแบบ            
จึงควรวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวและปรับปรุงรูปแบบที่น ามาแก้ปัญหาทางการเรียนการสอนให้ได้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง (วารินทร์  รัศมีพรหม, 2541) การออกแบบและพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนจะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ และแสดงความต่อเนื่องของ
ขั้นตอนหลักหรือเรียกว่า  Generic Model ขั้นตอนหลักในการพัฒนาระบบการสอนประกอบด้วยขั้น
การวิเคราะห์  การออกแบบ  การพัฒนา  การทดลองใช้และการประเมินผล ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ อยู่ใน
กรอบและลูกศรเชื่อมโยงต่อเนื่องแสดงความสัมพันธ์แต่ละขั้นตอนจะก าหนดไว้ในล าดับขั้นที่แน่นอนแต่
บางรูปแบบอาจยืดหยุ่นได้  ดังภาพประกอบ  2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 รูปแบบขั้นตอนหลักการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน 
ที่มา: วารินทร์  รัศมีพรหม (2541) 
 
 

การวิเคราะห ์
- วิเคราะห์ความต้องการ 

(Needs Assessment) 
- วิเคราะห์งานและ

กิจกรรม  
- วิเคราะห์ผู้เรียน/ผู้รับ

การอบรม 
- วิเคราะห์ทรพัยากร 

(Resources) 

การออกแบบ 
- วัตถปุระสงค์ 

(Objective) 
- ก าหนดเนื้อหา 

บทเรียน/บททดสอบ 
(Subject Matter/ 
Text) 

- เลือกออกแบบสื่อ 
(Media Selection 
Design) 

การพัฒนาความคิด 
- สร้างบทเรียน/

กิจกรรมการเรียน
(Lesson/ Tasks) 

- ผลิตสื่อ/วัสดุการเรียน
การสอน (Media 
Material 
Production) 

 

การน าไปใช ้
- การสอน 

(Instruction) 
- การบริหารการสอน 

(Administration) 
 

- การประเมินผลเพื่อปรับปรุง (Formative) 
- การประเมินผลสมัฤทธ์ิ (Summative) 
- การประเมินทุน/ประโยชน์ (Cost/Benefit) 
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   2.4.1.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ 
    การสืบเสาะ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ (Herron, 1971) การค้นหาค าตอบ             
โดยอาศัยการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (Nagalski, 1980) ที่เป็นกระบวนการทางสติปัญญาในด้าน
ต่างๆ เช่น การแก้ปัญหา การใช้หลักฐาน การใช้ตรรกศาสตร์ การท าความกระจ่างในคุณค่าหรือค่านิยม
ต่างๆ การตัดสินใจอย่างเหมาะสม (Harms, 1981) เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ต่างๆ ทางธรรมชาติ โดยอาศัยความเชื่อ กรอบความคิด และข้อตกลงเบื้องต้น ซึ่งมีกิจกรรมที่
หลากหลายเช่น การสังเกต การตั้งค าถาม การตรวจสอบหนังสือ-เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่
น่าสนใจ การวางแผนการสืบค้น การทบทวนความรู้ที่มีอยู่เมื่อได้รับหลักฐานใหม่จากการทดลอง การใช้
เครื่องมือ-อุปกรณ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล การเสนอ
ค าตอบ การอธิบายการพยากรณ์ตลอดจนการถ่ายทอด เผยแพร่ผลการศึกษา ซึ่งในการสืบเสาะต้องการ
วินิจฉัยข้อตกลงเบื้องต้น การใช้ความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ และความคิดเชิงเหตุผลหรือตรรกะ ตลอดจน
การพิจารณาตรวจค าตอบค าอธิบายเลือก (Welch, 1981) ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาและ
เป็นผลให้เกิดความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ได้  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2521) 
    สรุปได้ว่า การสืบเสาะ (Inquiry) หมายถึง กระบวนการค้นหาค าตอบจากปัญหา 
โดยผ่านกระบวนการท า (Process of Doing) และกระบวนการคิด (Process of Thinking) ค าตอบที่
ได้จะเป็นค าตอบที่สมเหตุสมผล 
    ประเภทของการสืบเสาะ 
    รูปแบบการสอนสืบเสาะที่เน้นการปฏิบัติการทดลอง และการคิด โดยให้นักเรียน
ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูล แปลความหมายและลงข้อสรุป ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีทั้งทักษะ
ในด้านปฏิบัติการ (Process of Doing หรือ Manual Skills) และด้านกระบวนการคิด (Process of 
Thinking or Thinking Skills)  (Tafoya & et al., 1980) การสืบเสาะ แบบนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
(ไพฑูรย ์สุขศรีงาม, 2531) 
    1) การสืบเสาะส าเร็จรูป (Structured Inquiry) เป็นการสืบเสาะที่ครูเป็นผู้ก าหนด
ปัญหาที่นักเรียน ก าหนดขั้นตอนในการทดลองและการจัดกระท าข้อมูล ตลอดจนการแปลความหมาย
และสรุปด้วยตนเอง 
    2) การสืบเสาะแนะน า (Guided Inquiry) เป็นการสืบเสาะที่ครูให้ค าปรึกษา                        
หารือ หรือแนะน าวิธีการทดลองและการจัดกระท าข้อมูลนักเรียน นักเรียนเป็นผู้แปลความหมาย   และ
สรุปด้วยตนเอง 
    3. การสืบเสาะแบบเปิดกว้าง (Open Inquiry) หรือการค้นพบ  (Discovery)                      
นักเรียนเป็นผู้ก าหนดปัญหา วิธีการแก้ปัญหา การจัดกระท าข้อมูล ตลอดจนการแปลความหมาย และ
สรุปด้วยตนเอง 
    ประโยชน์ของการสืบเสาะ 
    ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนการสอนสืบเสาะมี 4 ประเภทดังนี้ (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 
2531) 
    1. เพ่ิมศักยภาพทางสติปัญญาของผู้เรียน (Intellectual Potency) 
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       2. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) 
    3. เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการเรียน (Heuristics of Learning) 
    4. ส่งเสริมการจดจ าความรู้ (Conservation of Memory) 
  2. รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร ์
   เป็นรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยนักเรียนต้องค้นคว้าหาและตั้งสมมติฐาน
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค าตอบและสรุปผล  รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์             
จึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานที่น าเอาวิธีระบบมาใช้  ดังภาพประกอบ  
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 ระบบการสอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ที่มา: ไพฑูรย ์สุขศรีงาม (2531) 
 
  2.4.1.2 รูปแบบการเรียนการสอนวัฎจักรการเรียนรู้ (Learning Cycle) 
    รูปแบบการเรียนการสอนวัฎจักรการเรียนรู้  (Learning Cycle) เริ่มต้นจากวัฏจักรการ
เรียนรู้ 3 ขั้น (3E-Learning Cycle) ซึ่งเป็นการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้นี้พัฒนาขึ้นโดย ลอร์สัน (Lawson, 
2001) ในโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ (Science Curriculum Improvement Study Program: 
SCIS) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นส ารวจ (Exploration) 2) ขั้นสร้าง (Introduction) 3) ขั้นค้นพบ 
(Discovery)  
    แต่มีครูเป็นจ านวนมากที่ยังไม่เข้าใจ 2 ขั้นตอนหลัง คือ ขั้นสร้างกับขั้นค้นพบ 
ดังนั้น  Barman & Kotar (1989) ได้ปรับปรุงเป็นขั้นส ารวจ  (Exploration) ขั้นแนะน ามโนทัศน์ 
(Concept Introduction) และขั้นประยุกต์มโนทัศน์  (Concept Application) ต่อมานักวิทยาศาสตร์          
ได้ดัดแปลงขั้นแนะน ามโนทัศน์เป็นขั้นแนะน าค าส าคัญ (Term Introduction) ด้วยเหตุผลที่ว่าครูสามารถ
แนะน า หรืออธิบายค าส าคัญ หรือนิยามศัพท์เฉพาะให้กับนักเรียน แต่มิใช่แนะน ามโนทัศน์ให้แก่
นักเรียน เพราะนักเรียนต้องเป็นผู้ค้นพบหรือสร้างมโนทัศน์ด้วยตนเอง (Hewson & Hewson,  1988)  
    แต่อย่างไรก็ตามมีผู้ปรับเปลี่ยนชื่อของขั้นตอนที่  2 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังเช่น 
Carin (1993) ได้ปรับเป็นขั้นสร้างมโนทัศน์ (Concept Formation) ส่วน Abruscato (1996) ได้ปรับ
เป็นขั้นได้มา ซึ่งมโนทัศน์ (Concept Acquisition) จะสังเกตเห็นว่าวัฏจักรการเรียนรู้ที่กล่าวมาทั้ง 3 
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ขั้นตอน มีขั้นตอนที่สองเท่านั้นที่มีชื่อแตกต่างกันแต่ค าอธิบายใกล้เคียงกัน  วัฏจักรการเรียนรู้นี้มี
ลักษณะเหมือนเกลียวสว่าน แต่ละข้ันมีสาระส าคัญดังนี้ (สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531) 
    1) ขั้นส ารวจ (Exploration Phase) เป็นขั้นที่นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมโดย
การสังเกตตั้งค าถามและการคิดวิเคราะห์ ส ารวจหรือทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลจดบันทึก โดยอาจ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็ก ครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก คือ สังเกต ตั้ง
ค าถามเพ่ือกระตุ้นและชี้แนะการเรียนรู้ของนักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนค้นพบหรือสร้างมโนทัศน์ด้วย
ตนเอง 
   2) ขั้นแนะน าค าส าคัญ / ขั้นสร้างมโนทัศน์ / ขั้นได้มาซึ่งมโนทัศน์ (Term Introduction / 
Concept Formation / Concept Acquisition Phase) เป็นขั้นที่ครูมีบทบาทสูงโดยตั้งค าถามกระตุ้น
และชี้แนะให้นักเรียนคิดเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ปฏิบัติในขั้นส ารวจ โดยครูแนะน าและอธิบายค าศัพท์ที่ส าคัญ
ของมโนทัศน์นั้นๆ ขั้นนี้ครูและนักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กันเพ่ือค้นหามโนทัศน์จากข้อมูลและการสังเกต
ในขั้นส ารวจ 
   3) ขั้นประยุกต์ใช้มโนทัศน์ (Concept Application Phase) เป็นขั้นที่ครูกระตุ้นให้
นักเรียนน ามโนทัศน์ที่ค้นพบหรือเกิดการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือปัญหาใหม่  อันจะ
ท าให้นักเรียนขยายความเข้าใจในมโนทัศน์นั้นๆ  มากยิ่งขึ้น ขั้นนี้ เป็นขั้นที่นักเรียนมีบทบาทสูง
เช่นเดียวกับข้ันส ารวจ 
   ต่อมามีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวัฎจักรการเรียนรู้ 3 ขั้น เป็นรูปแบบ             
การเรียนการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น (4E- Learning Cycle) กลุ่มนักศึกษาได้น าวิธีการนี้มาใช้ 
และมีการพัฒนาวิธีการและขั้นตอนในการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ออกเป็น  4 ขั้น 
(Barman & Kotar, 1989)  ดังนี้ 
   1) ขั้นส ารวจ (Exploration Phase) เป็นขั้นที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญกระตุ้นความ ไม่
สมดุลความคิดของผู้เรียน และช่วยให้เกิดการปรับขยายความคิด ครูรับผิดชอบการให้นักเรียนได้รับ
ค าแนะน า ชี้แจง วัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอที่มีปฏิสัมพันธ์ในทางที่สัมพันธ์แนวคิด ค าแนะน าชี้แจงของ
ครูต้องไม่บอกนักเรียนว่า พวกเขาควรเรียนอะไร และต้องไม่อธิบายแนวคิดให้แนวทางและค าแนะน า 
เพ่ือให้การส ารวจด าเนินต่อไปได้ นักเรียนรับผิดชอบต่อการส ารวจวัสดุและการเก็บรวบรวมและ/หรือ
บันทึกข้อมูลของตนเอง ครูอาศัยทักษะการถามเพ่ือแนะแนวทาง การเรียนรู้เด็กต้องมีวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนและประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมด้วย ถ้าครูจะให้เด็กสร้างแนวคิดวิทยาศาสตร์ส าหรับตนเองให้ใช้
ค าถามแนะเพ่ือช่วยเริ่มกระบวนการวางแผน  และค าถามต้องน าตรงไปสู่กิจกรรมเด็ก เสนอแนะ
ประเภทของบันทึกกิจกรรมที่เด็กท า และต้องไม่บอกหรืออธิบายแนวคิดอาจจะกล่าวถึงการสอนย่อๆ 
ได ้บางทีอาจจะเป็นในรูปจุดประสงค์ของการสอน 
   2) ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) เป็นระยะที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญน้อยลง และ
หาทางอ านวยความสะดวกทางจิตใจให้กับผู้เรียน จุดมุ่งหมายในระยะนี้คือ ครูและนักเรียนร่วมกันสร้าง
แนวคิดเกี่ยวกับบทเรียน ครูเลือกและจัดท าสภาพแวดล้อมของชั้นเรียนที่พึงประสงค์ ในระยะนี้จะ
น าไปสู่การขยายโครงสร้างทางความคิดดังที่ทฤษฎีของ เพียเจต์ อธิบายไว้นักเรียนต้องมุ่งเน้นข้อค้นพบ
เบื้องต้นจากการส ารวจของนักเรียน ครูต้องแนะน าภาษาหรือรูปแบบแนวคิดเพ่ือช่วยในการปรับขยาย
โครงสร้างความคิด ครูแนะแนวนักเรียนจนตั้งค าอธิบายตนเองเก่ียวกับแนวความคิด ครูสามารถจะแนะ
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แนวนักเรียนและงดการบอกนักเรียนในสิ่งที่นักเรียนควรจะค้นพบแล้ว ถึงแม้ว่าความเข้าใจของนักเรียน
ยังไม่สมบูรณ์และสามารถช่วยนักเรียนให้ใช้ข้อมูลของตนสร้างแนวคิดที่ถูกต้อง  ซึ่งจะน านักเรียนไปสู่
ระยะต่อไปโดยอัตโนมัติ คือระยะการขยายความคิด 
   3) ขั้นขยายความรู้หรือขยายมโนทัศน์  (Expansion Phase) เป็นระยะที่ควรยึด
นักเรียนเป็นส าคัญให้มากที่สุด และเป็นระยะที่ช่วยกระตุ้นความร่วมมือภายในกลุ่มความมุ่งหมายของ
ระยะนี้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนให้สามารถจัดระเบียบประสบการณ์ทางความคิดที่นักเรียนได้มาจากการค้นพบ
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมที่คล้ายคลึงกันและเพ่ือให้การค้นพบการประยุกต์ใช้สิ่งใหม่ส าหรับสิ่งที่
นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว แนวคิดที่สร้างขึ้นจะต้องเชื่อมโยงกับความคิดอ่ืน หรือประสบการณ์อ่ืนที่
สัมพันธ์กัน ซึ่งครูต้องให้เด็กใช้ภาษาหรือฉลากหรือฉายาต่างๆ ของแนวคิดใหม่ เพ่ือที่พวกเขาจะได้เพ่ิม
ความเข้าใจของพวกตน ตรงนี้เองที่จะช่วยให้นักเรียนให้ประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้ โดยการขยายตัวอย่าง
และการจัดประสบการณ์เชิงส ารวจเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตัวเองของนักเรียน ความสัมพันธ์ภายในระหว่าง
วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-สังคม ความเติบโตทางวิชาการและการตระหนักรู้ด้านอาชีพ ระยะการขยายนี้
สามารถน าไปสู่ระยะการส ารวจบทเรียนต่อไปโดยอัตโนมัติ ดังนั้นวงจรระเบียบความคิดของตนโดยการ
เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้มาเข้ากับความคิดหรือประสบการณ์อ่ืนๆ ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิดที่สร้างขึ้นในระยะนี้
เพ่ือจะเพ่ิมความลุ่มลึกส าหรับความหมายของแนวคิด และเพ่ือขยายขอบเขตความต้องการ 
   4) ขั้นประเมินผล  (Evaluation Phase) ความมุ่งหมายของระยะนี้ เพ่ือ เป็นการ
ทดสอบสมมติฐานการเรียนรู้ การเรียนรู้มักจะเกิดขึ้นในสัดส่วนของการเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าการยกระดับ
ทางความคิดที่มีการหยั่งรู้จริงที่เป็นไปได้ ดังนั้นการประเมินผลควรต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่การสิ้นสุดของ
บทเรียนหรือของวิธีการของหน่วยการเรียน การวัดหลายชนิดมีความจ าเป็นต่อการจัดท าการประเมิน
โดยรวม การประเมินผลรวมถึงในแต่ละระยะของวัฏจักรการเรียนรู้ไม่ใช่จัดท าเฉพาะระยะสุดท้าย 
   ต่อมามีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวัฎจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น เป็นรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น (5E- Learning Cycle) ในปี ค.ศ. 1992 โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา
ของสหรัฐอเมริกา (Biological Science Curriculum Studies: BSCS) ได้ปรับวัฏจักรการเรียนรู้
ออกเป็น 5 ขั้น หรือเรียกย่อว่า 5E เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับใช้ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้น  ดังนี้ (ประภัสสร ผลสินธ์ , 2547) คือ (1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
(Engagement Phase) (2) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) (3) ขั้นการอธิบาย (Explanation 
Phase) (4) ขั้นขยายความรู้หรือประยุกต์ ใช้มโนทัศน์  (Expansion Phase) (5) ขั้นประเมินผล 
(Evaluation Phase) ซ่ึงแต่ละข้ันมีสาระและรายละเอียด ดังนี้ 
   1) การน าเข้าสู่บทเรียน (Engagement) ขั้นนี้จะมีลักษณะเป็นการแนะน าบทเรียน 
กิจกรรมจะประกอบไปด้วยการซักถามปัญหา การทบทวนความรู้เดิม การก าหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
ในการเรียนการสอนและเป้าหมาย 
   2) การส ารวจและค้นหา (Exploration) ขั้นนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้แนวความคิดที่
มีอยู่แล้วมาจัดความสัมพันธ์กับหัวข้อที่ก าลังจะเรียนให้เข้าเป็นหมวดหมู่ถ้ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ทดลอง การส ารวจ การสืบค้นด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเทคนิคและความรู้ทางการปฏิบัติจะ
ด าเนินไปด้วนตัวของนักเรียนเอง โดยมีครูท าหน้าที่เพียงผู้แนะน าหรือผู้เริ่มต้นในกรณีที่นักเรียนไม่
สามารถหาจุดเริ่มต้นได้ 
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   3) การอธิบาย (Explanation) ในขั้นตอนนี้กิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้จะมีการ
น าความรู้ที่รวบรวมมาแล้วในขั้นที่ (2) มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาหัวข้อหรือแนวความคิดที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ กิจกรรมอาจประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการอ่านและน าข้อมูลมาอภิปราย 
   4) ขั้นขยายความรู้หรือประยุกต์ใช้มโนทัศน์ (Expansion) ในขั้นนี้จะเน้นให้นักเรียน
ได้มีการน าความรู้หรือข้อมูลจากขั้นที่ผ่านมาแล้วมาใช้ กิจกรรมส่วนใหญ่อาจเป็นการอภิปรายภายใน
กลุ่มของตนเองเพ่ือลงข้อสรุปเป็นแนวคิดหลักขึ้น นักเรียนจะปรับแนวคิดหลักของตัวเองในกรณีที่ไม่
สอดคล้องหรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 
   5) การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายจากการเรียนรู้โดยครูเปิดโอกาส
ให้นักเรียนโดยการประเมินผลด้วยตนเองถึงแนวความคิดที่ได้สรุปไว้แล้วในขั้นที่  (4) ว่ามีความ
สอดคล้องหรือถูกต้องมากน้อยเพียงใด รวมทั้งมีการยอมรับมากน้อยเพียงใด ข้อสรุปที่ได้จะน ามาใช้เป็น
หลักฐานในการศึกษาครั้งต่อไป รวมทั้งการประเมินผลของครูต่อการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยรูปแบบการ
สอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้จาก 5 ขั้น 
   จนในปี ค.ศ. 2003 Eisenkraft (2003) ได้ขยายรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้จาก 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น ซึ่งเพ่ิมขั้นมา 2 ขั้น คือ (1) ขั้นตรวจสอบพ้ืนความรู้ เดิมของเด็ก 
(Elicitation Phase) ในขั้นนี้เป็นขั้นที่มีความจ าเป็นส าหรับการสอนที่ดี เป้าหมายที่ส าคัญ ในขั้นนี้คือ
การกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจและตื่นเต้นกับการเรียน สามารถสร้างความรู้อย่างมี ความหมาย (2) ขั้น
การน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนมาให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การปรับขยายรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ จาก 5E เป็น 7E 
ดังภาพ 
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                                                                             Elicit 
 
Engage    
 
                                                                             Engage 
 
Explore                                                                    Explore 
 
Explain                                                                    Explain 
 
                                                                             Elaborate 
 
Elaborate 
                                                                             Evaluate 
                                                                              
Evaluate 
                                                                             Extend 
                                                                                                                                                                

 
ภาพที่ 2.3 The Proposed 7-E Learning Cycle and Instructional Model 
ที่มา: Eisenkraft (2003) 
 
 การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (Thorndike, 1923)  มีขั้นตอนการสอนต่าง ๆ และ
สาระส าคัญในแต่ละข้ันดังนี้  
 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) ในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่ครูจะตั้งค าถามเพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความรู้เดิมออกมา เพ่ือครูจะได้รู้ว่า นักเรียนแต่ละคนมีพ้ืนความรู้เดิมเท่าไหร่ 
จะได้วางแผนการสอนได้ถูกต้อง และครูได้รู้ว่านักเรียนเรียนควรจะเรียนเนื้อหาใดก่อนที่จะเรียนใน
เนื้อหานั้น ๆ 
 2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซึ่ง  
อาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปราย
ภายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้นหรือเป็นเรื่องที่
เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่นักเรียนเพ่ิงเรียนรู้มาแล้ว ครูเป็นคนกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถามก าหนด
ประเด็น ที่จะศึกษาในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษาจากสื่อต่าง ๆ หรือเป็นผู้กระตุ้น
ด้วยการเสนอประเด็นขึ้นก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับประเด็นหรือค าถามที่ครูก าลังสนใจ
เป็นเรื่องที่จะใช้ศึกษา 
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 3) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) ในขั้นนี้จะต่อเนื่องจากขั้นเร้าความสนใจ           
ซึ่งเมื่อนักเรียนท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วก็มีการวางแผน
ก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธีเช่น ท าการ
ทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยสร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้
ในขั้นต่อไป 
 4) ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) ในขั้นนี้ เมื่อนักเรียนได้ข้อมูลมาอย่างเพียงพอจากการ
ส ารวจตรวจสอบแล้วจึงน าข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ในรูป
ต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือรูปวาด สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบ 
ในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้โต้แย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ได ้
 5) ขั้นขยายความรู้ (Expansion Phase/Elaboration Phase) เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึ้น
ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวความคิดที่ได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมหรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้
อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่าง ๆ ได้มากก็แสดงว่าข้อจ ากัดน้อย ซึ่งก็จะ
ช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่องราวต่าง ๆ และท าให้เกดิความรู้กว้างขวางขึ้น 
 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ในขั้นนี้เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะน าไปสู่การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ 
 7) ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) ในขั้นนี้เป็นขั้นที่ครูจะต้องมีการจัดเตรียมโอกาส
ให้นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้น าสิ่งที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  ครูจะ
เป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสร้างเป็นความรู้ใหม่ที่เรียกว่า “การถ่ายโอนการ
เรียนรู้”  
            ดังนั้น สรุปได้ว่า รูปแบบการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ประกอบด้วย 
            1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) เป็นขั้นที่จะต้องด าเนินการก่อนที่จะ
ถ่ายทอดความรู้ใหม่ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการประเมินความรู้พ้ืนฐานเดิมของนักเรียน เพ่ือทบทวน
เนื้อหาพ้ืนฐานเดิมที่เคยศึกษาผ่านมาแล้ว และเพ่ือเตรียมความพร้อม ในการรับเนื้อหาใหม่ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการดึงความรู้พ้ืนฐานเดิมของนักเรียนในเรื่องที่จะเรียนเพ่ือช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมใน
การเชื่อมโยงความรู้ใหม่ กับความรู้พ้ืนฐานเดิมของตนโดยใช้วิธีการทดสอบในรูปของแบบทดสอบ       
ก่อนเรียน  
  2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) เป็นขั้นเสนอปัญหาสถานการณ์สิ่งแวดล้อม           
โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบของ สนทนาซักถาม เกม เพลง กิจกรรมเข้าจังหวะ หรือการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายเพ่ือให้นักเรียนเกิดประเด็นค าถามการเสนอปัญหา  
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   3) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) เป็นขั้นที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ ส ารวจ 
เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้ตั้งประเด็นค าถามไว้และมีการบันทึกผล
เพ่ือน าไปรายงานผล 
   4) ขั้นอธิบาย/สร้างแนวความคิด (Explanation Phase) เป็นขั้นน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ แปลผล สรุปผล   
   5) ขั้นขยายแนวความคิด (Expansion Phase/Elaboration Phase) เป็นขั้นที่สร้าง
ความรู้ขึ้นมาใหม่แล้วเชื่อมโยงกับความรู้เดิมไปใช้อธิบายประเด็นปัญหาที่นักเรียนสนใจในรูปแบบ
โครงงานและชิ้นงาน   
   6) ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นขั้นประเมินความรู้ของนักเรียนด้วยการ
ประเมินตามสภาพจริง 
   7) ขั้นน าแนวความคิดไปใช้ (Extension Phase) เป็นขั้นที่นักเรียนน าความรู้ที่ได้
เรียนมาไปปฏิบัติที่โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน  
 จากขั้นตอนต่างๆ ในรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น จะเห็นได้ว่ารูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้           
7 ขั้น จะเน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และให้ความส าคัญกับการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน         
ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูไม่ควรจะละเลย หรือละทิ้ง เนื่องจาก การตรวจสอบพ้ืนความรู้เดิมของนักเรียนจะท าให้
ครูได้ค้นพบว่านักเรียนจะต้องเรียนรู้อะไรก่อนที่จะเรียนในเนื้อหานั้น ๆ นักเรียนจะสร้างความรู้จากพ้ืน
ความรู้เดิมทีนักเรียนมี ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและไม่เกิดแนวความคิดที่ผิดพลาด 
การละเลยหรือเพิกเฉยในขั้นนี้จะท าให้ยากแก่การพัฒนาแนวความคิดของนักเรียน ซึ่งจะไม่เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่ครูวางไว้ (Bransford, Brown & Cocking, 2000) นอกจากนี้ยังเน้นให้นักเรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับแผนการเรียนรู้ 
            จากการศึกษาเรื่อง ความหมายของแผนการเรียนรู้ จะพบว่ามีนักวิชาการหลายท่านให้
ความหมายค าว่า แผนการเรียนรู้ ไว้อย่างหลากหลาย ได้แก่ 
  2.5.1 ความหมายของแผนการเรียนรู้     
   นิคม ชมภูหลง (2545) ให้ความหมายของแผนการเรียนรู้ว่า แผนการเรียนรู้ หมายถึง 
แผนการหรือโครงการที่จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
เป็นการเตรียมการสอนอย่างมีระบบและเป็นเครื่องมือช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่
จุดประสงค์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
   สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า (2545) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ว่า
เป็นแผนงานหรือโครงการที่ครูผู้สอนได้เตรียมการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้
ปฏิบัติการเรียนรู้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งอย่างเป็นระบบระเบียบ  โดยใช้เป็นเครื่องมือส าหรับจัดการ
เรียนรู้เพื่อนาผู้เรียนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
   เอกรินทร์ สี่มหาศาล (2545) กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) เป็น
วัสดุหลักสูตรที่ควรพัฒนามาจากหน่วยการเรียนรู้ (UNIT PLAN) ที่ก าหนด ไว้ เพ่ือให้การจัดการสอบ
บรรลุเป้าประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนโครงร่าง หรือ
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พิมพ์เขียวที่กล่าวถึงประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อการจัดการเรียนรู้และกระบวนการวัดผลที่
สอดคล้องสัมพันธ์กัน  
   กรมวิชาการ (2546) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้ หมายถึง แผนซึ่งครูเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการใช้สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ แผนการวัดผลประเมินผลโดยการวิเคราะห์จากค าอธิบาย
รายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งยึดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้ที่ก าหนด อันสอดคล้อง 
กับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  
   สุวิทย์ มูลค า (2549) ได้ให้ค าจ ากัดความของแผนการจัดการเรียนรู้  คือ แผนการ
เตรียมการสอนหรือการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบและจัดท าเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยเริ่มจากการก าหนดวัตถุประสงค์จะให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใด 
(สติปัญญา เจตคติ / ทักษะ) จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีใด ใช้สื่อการสอนหรือแหล่งการเรียนรู้
ใด และจะประเมินผลอย่างไร 
   ดังนั้น สรุปว่าแผนการเรียนรู้ หมายถึง การน าวิชาในกลุ่มสาระที่ต้องการสอน ตลอด
ภาคเรียนมาสร้างเป็นแผนการเรียนรู้ ประกอบด้วย เนื้อหาสาระและจุดประสงค์การเรียนการสอนย่อย ๆ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือจุดเน้นของหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผล   
  2.5.2 ลักษณะที่ดีของแผนการจัดการเรียนรู้  
   แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้สอน
จะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษา
ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ผู้สอนจะต้องหากลยุทธ์และวิธีการในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ครบถ้วนตามองค์ประกอบส าคัญว่าจัดท าแผนอย่างไร เพ่ือใคร มีเทคนิคและวิธีการอย่างไร ผลที่ได้รับ
จะเป็นอย่างไร ดังนั้น แผนการจัดการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนเป้าหมายความส าเร็จที่ผู้สอนคาดหวังไว้ 
   ขั้นตอนการจัดการท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
   1) วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดหน่วยการเรียนรู้และ
รายละเอียดของแต่ละหัวข้อของแผนกการจัดเรียนรู้ 
   2) วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา เพ่ือน ามาเขียนเป็นจุดประสงค์
การเรียนรู้ โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ / กระบวนการ เจตคติและค่านิยม 
   3) วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
   4) วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนรู้) โดยเลือกรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   5) วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   6) วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ทั้งใน
และนอกห้องเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 
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   องค์ประกอบส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ต้องมีสิ่งต่อไปนี้ 
   1) สาระส าคัญ 
   2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   3) สาระการเรียนรู้ 
   4) กิจกรรมการเรียนรู้ 
   5) สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู้ 
   6) การวัดและประเมินผล 
   7) บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
   ดังแผนภูมิแสดงล าดับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 ล าดับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้  หวัข้อการเรียนรู้  และเวลาที่จะใช้ 

วิเคราะห์จุดประสงค์ราวชิา 
และมาตรฐานรายวิชา 

เพื่อก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ทั้งด้าน ความรู้ทักษะกระบวนการ 
เจตคติและพฤติกรรมลักษณะนิสัย ที่พึงประสงค์ โดยการเขยีนในรูปจุดประสงค์ทั่วไปและ
เชิงพฤติกรรม 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู ้
จากผลการเรียนรู ้

-  เลือกและขยายสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
-  สาระการเรียนรู้ต้องมีความเท่ียงตรง ปฏิบัติได้จริง ทันสมัยและ เป็นตัว แทนของความรู้   
-  มีความส าคัญทั้งในแนวกว้างและแนวลึก 
-  จัดสาระการเรียนรู้ให้เรียงล าดับจากง่ายไปหายากและต่อเนื่อง 
-  จัดสาระที่เรียนรู้ให้สัมพันธก์ับรายวิชา / กลุ่มวิชาอื่น ๆ 

วิเคราะห์กระบวน 
จัดการเรยีนรู้ 

-  เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ว่ามุ่งไปในทิศทางใด 
-  มีความสนใจส าหรับผู้เรียน 
-  สามารถเรียนรู้ได้ง่าย เหมาะสมกับวยั ธรรมชาติของผู้เรียนและสถานที่ 
-  เลือกวิธกีารน าเขา้สู่การเรียน 
-  ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้ ผู้เรียนที่มี 
   ความสามารถแตกต่างกันไม่จ าเป็นต้องท ากิจกรรมเหมือนกัน 
-  ควรเน้นกิจกรรมที่ท างานเป็นทีมมากว่ารายบุคคล 
-  กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติต้องน าเทคนิคและวิธกีารต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือ    
-  กิจกรรมที่ปฏิบัติควรสอดคล้องกับชีวติประจ าวันและชีวิตจริง 
-  กิจกรรมที่ปฏิบัติมีทั้งในห้องเรียนและนอกหอ้งเรียน 
-  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝกึฝนและถา่ยทอดการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์ 
-  ใหม่ ๆ พรอ้มทั้งท าให้เกิดความจ าระยะยาว 
-  ตรวจสอบความเขา้ใจโดยให้ผู้เรียนสรุป รวมทั้งส่งเสริมให้เชื่อมโยงสิ่งที่จะเรียนรู้ต่อไป 

วิเคราะห์กระบวน 
ประเมินผล 

-  วิธกีารวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
-  ใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย 
-  เลือกใช้เครื่องมือวัดที่มีความเชื่อมั่น 
-  แปลผลการวัดและการประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง 

วิเคราะห์แหลง่การเรยีนรู ้ ให้เรียนรู้จากแหล่งความรู้หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน 
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  ลักษณะของแผนการเรียนรู้ที่ดีควรมี ดังนี้ 
  1) มีความละเอียด ชัดเจนมีหัวข้อและส่วนประกอบต่าง ๆ ครอบคลุมตามศาสตร์ของ
การสอนโดยสามารถตอบค าถาม ต่อไปนี้ 
   1.1) สอนอะไร (หน่วย หัวเรื่อง ความคิดรวบยอดหรือสาระส าคัญ) 
   1.2) เพ่ือจุดประสงค์อะไร (จุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งควรเขียนเป็นจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม) 
   1.3) ด้วยสาระอะไร (เนื้อหา / โครงร่างเนื้อหา) 
   1.4) ใช้วิธีการใด (กิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ) 
   1.5) ใช้เครื่องมืออะไร (วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งการเรียนรู้) 
   1.6) ทราบได้อย่างไรว่าประสบความส าเร็จ (การวัดผลและประเมินผล) 
  2) แผนการเรียนรู้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
  3) ส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผนการเรียนรู้มีความสอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
เช่น 
   3.1) จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุมสาระ / เนื้อหา และเป็นจุดที่พัฒนาผู้เรียน
ในด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการและเจตคติ 
   3.2) กิจกรรมการเรียนรู้ ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา / สาระ 
   3.3) วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ ควรสอดคล้องสัมพันธ์กับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
   3.4) การวัดผลและประเมินผล ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  รูปแบบของแผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้สามารถเขียนได้ทั้งแบบความเรียงและ
แบบตาราง โดยมีส่วนประกอบส าคัญ ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ส่วนน า ประกอบด้วยรายละเอียดทั่วไป ได้แก่ ชื่อหลักสูตร ประเภทวิชา  
สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา  
และค าอธิบายรายวิชา 
  ส่วนที่ 2 โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ตารางวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา
และการก าหนดหน่วยการเรียนรู้และเวลาที่ใช้ 
  ส่วนที่ 3 แผนการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  และบันทึกผลหลัง
การเรียนรู้ 
  ใบช่วยสอน (Instruction Sheet) คือ สื่อประเภทสิ่งพิมพ์เฉพาะเรื่องที่ช่วยสอนหรือ
ใช้เสริมให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ 
  1) ใบความรู้ (Information Sheet) คือ ประเภทสิ่งพิมพ์เฉพาะเรื่องที่ช่วยหรือใช้
เสริมให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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  2) ใบงาน (Job Sheet) เอกสารที่ระบุชนิดของงาน ซึ่งจะต้องน าไปปฏิบัติตาม
รูปแบบที่ก าหนด โดยมีล าดับขั้นการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ส่วนใหญ่จะใช้กับการปฏิบัติงานด้าน
วิชาชีพ ส่วนการปฏิบัติงานทางด้านวิชาการอาจใช้ใบกิจกรรม (Activity Sheet) 
  3) ใบปฏิบัติงาน (Operation Sheet) เอกสารที่ให้รายละเอียดในขั้นตอนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
  4) ใบมอบหมายงาน (Assignment Sheet) เอกสารที่มอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
หรือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 
2.6 กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  จากการศึกษาเรื่อง ความหมายของสิ่งแวดล้อม จะพบว่ามีนักวิชาการหลายท่านให้
ความหมายค าว่า สิ่งแวดล้อม ไว้อย่างหลากหลาย ได้แก่ 
  2.6.1 ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
   สิ่งแวดล้อมมาจากค าภาษาอังกฤษว่า “Environment” ซึ่งมีความหมายกว้างขวางมาก
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  ได้ให้ค าจ ากัดความและให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมในแต่ละท่าน ดังนี้ 
   สวัสดิ์  โนนสูง (2543) ให้ความหมายว่าสิ่งแวดล้อม คือ สิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ อาจ
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต มีรูปธรรมหรือนามธรรม และมีความ
เหมาะสมหรืออาจไม่เหมาะสมก็ได้  เช่น  แสงแดด  แม่น้ า  ถนน  บ้านเรือน  โบราณสถาน  ประเพณี  
และวัฒนธรรม   
   สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์ (2546) สิ่งแวดล้อม  (Environment) คือ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา  ซึ่งสิ่งต่าง ๆ หมายถึง  สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิต ส่วน  “ตัวเรา” หมายถึง มนุษย์ สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ และสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้   
   บุญรับ  ศักดิ์มณี  (2546)  ให้ความหมายว่า สิ่งแวดล้อม (Environment)  หมายถึง  
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต  ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มีมนุษย์สร้าง
ขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรม  และนามธรรม  เช่น  แสงแดด  อากาศ  ตัวเรา  ป่าไม้  สัตว์ป่า  อาคารบ้านเรือน  
รถยนต์  โทรศัพท์  วัฒนธรรมต่าง ๆ   
   วศิน  อิงคพัฒนากุล (2548) ให้ความหมายว่า สิ่งแวดล้อม คือ ความรวมถึงทุกสิ่งทุก
อย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ที่เป็นสิ่งที่มีชีวิต  และไม่มีชีวิต  เห็นได้ด้วยตาเปล่า  และไม่สามารถเห็นได้ด้วย
ตาเปล่า  รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ  และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  ครอบคลุมถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรม  
หรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  เช่น  พืช  สัตว์  มนุษย์  ดิน  น้ า  อากาศ  เมือง  ชุมชน  อาคาร  และ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  เป็นต้น  และสิ่งที่เป็นนามธรรม  เช่น  ศาสนา  ความเชื่อ  จารีต  ขนบธรรมเนียม  
ประเพณ ี
   ประยูร  วงศ์จันทรา (2553) ให้ความหมายว่า สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสรรพสิ่งในสากล
โลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม  เป็นสิ่งแวดล้อมท้ังนั้น  สิ่งแวดล้อมแบ่งเป็นสองประเภท  ได้แก่สิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งทาง
ชีวภาพ-กายภาพ และทางสังคมวัฒนธรรม 
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   ดังนั้นสรุปว่า  สิ่งแวดล้อม  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและ
ไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องและมองเห็นได้ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ดิน น้ าและนามธรรม   
ที่ไม่สามารถจับต้องและมองเห็นได้ เช่น วัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อซึ่งส่งผลให้มีความ
เกี่ยวโยงถึงกันและเป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้าง
หรือท าลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมจึงเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้ง
ระบบ  
  2.6.2 ความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 
   จากการศึกษาเรื่อง ความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา จะพบว่ามีนักวิชาการหลายท่าน
ให้ความหมายค าว่า สิ่งแวดล้อมศึกษาไว้อย่างหลากหลาย ได้แก่ 
   ผลจากการประชุมที่ทบิลิซี  ไดสรุปความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาวาเปนสวน               
บูรณาการของการศึกษา ซึ่งเนนปญหาและสหวิทยาการมีเปาหมายในการสรางคานิยมสงเสริมความ           
เปนอยูที่ดีโดยสวนรวมและส านึกตอสิ่งแวดลอม  โดยควรให้ผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงออกและควร
เปนแนวทางส าหรับการสรางความส านึก ทั้งในปจจุบันและอนาคต (UNESCO, 1977) 
   ฟิน (Fin) ไดใหความหมายวา สิ่งแวดลอมศึกษา คือ การเรียนรูดวยการศึกษาแบบ            
สหวิทยาการรวม  ซึ่งจะชวยใหบุคคลแตละคน  หรือกลุมบุคคล  เกิดความเขาใจในสิ่งแวดลอม                      
โดยมีเปาหมายสูงสุดเพ่ือพัฒนาเจตคติในการระวังรักษา และความผูกพันหวงใยอันจะชวยเสริม                
สรางความปราถนาที่จะปฏิบัติตนอยางมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
        สเตปและคอกซ์ (Stapp & Cox, 1979)  ไดใหความหมายวา  สิ่งแวดลอมศึกษา  คือ  
ขบวนการมุงพัฒนาประชากรโลก  ใหมีความเขาใจตอสิ่งแวดลอมและ ปญหาที่เกิดข้ึนไดแก ความรอบรู
ทัศนคติ  แรงจูงใจ  การยอมรับและทักษะเพ่ือจะไดน าไปแกไขปญหาตอตนเองและ สวนรวม  รวมทั้ง
แนวทางการปองกันปญหาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่จะเกิดข้ึน 
   ศิริพร หงสพันธุ 2542) ไดใหความหมายวา สิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ทางการศึกษาที่จัดขึ้นเพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในเรื่องสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น รวมทั้งความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมจนเกิดความตระหนัก             
คานิยม  เจตคติในการระวังรักษา หวงใยสิ่งแวดลอม  มีทักษะในการตัดสินใจทางสิ่งแวดลอม ตลอดจน
มีสวนรวมในการอนุรักษปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทั้งสวนบุคคลและสวนรวมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 
   ประยูร  วงศ์จันทรา (2553) สิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมให้คนเกิดความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ทัศนคติ  เจตคติและค่านิยมที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อม  ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม  ทักษะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  การมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  และการประเมินผลการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
   ภาสินี  เปี่ยมพงศ์สานต์ (2548) ได้ให้ความหมายของ  สิ่งแวดล้อมศึกษา  หมายถึง  
เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดความตระหนักในค่านิยมและการท าให้เกิดแนวคิดที่ชัดเจน  เพ่ือพัฒนา
ทักษะและทัศนคติที่จ าเป็นที่ท าให้เกิดความเข้าใจและมีความซาบซึ้งถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  
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วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพของตน  สิ่งแวดล้อมศึกษายังช่วยให้ฝึกให้เกิดทักษะในการ
ตัดสินใจและสรุปแนวทางในการปฏิบัติด้วยตนเองในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม  
   จากความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา  สรุปได้ว่า  สิ่งแวดล้อมศึกษา  เป็นกระบวน    
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ  การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เรื่องสิ่งแวดลอม           
ตามธรรมชาติ สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นเกิดความรูสึกเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม ตระหนัก          
และหวงใยในปญหาสิ่งแวดลอม  มีคานิยม  เจตคติ  และแรงจูงใจที่จะเขาไปมีสวนรวมในการปองกัน
และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  และสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการชี้แนะประชาชนให้ได้รับความรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ  และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบประชาชน  เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546) นอกจากนี้  
ศิริพร  หงสพันธุ 2542) กล่าวว่า  สิ่งแวดลอมศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าใหเห็นคุณคา  เกิดความ
ตระหนักและเขาใจถึงการอยูรวมกันของสิ่งแวดลอมดวยการใหโอกาสทุกคนพัฒนาความรู เจตคติ  
ทักษะ การตัดสินใจเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  และพฤติกรรมที่จะปกปองและแกไขสิ่งแวดล้อมให้
ดีขึ้น  และภาสินี  เปี่ยมพงศ์สานต์ (2548) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา  เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิด
ความตระหนักในค่านิยมและการท าให้เกิดแนวคิดที่ชัดเจน  เพ่ือพัฒนาทักษะและทัศนคติที่จ าเป็นที่ท า
ให้เกิดความเข้าใจและมีความซาบซึ้งถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทาง
ชีวภาพของตน  (ประยูร วงศ์จันทรา, 2553)  สิ่งแวดล้อมศึกษาหมายถึงกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้คนเกิดความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ทัศนคติ  เจตคติและค่านิยมที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อม  ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม  ทักษะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  การมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  และการประเมินผลการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
   จากความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาดังกล่าว สรุปไดวา สิ่งแวดล้อมศึกษา  หมายถึง  
กระบวนการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบทางสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเพ่ือให้คนได้
เกิดความรู้ เจตคติ ตระหนักและการมีส่วนร่วม 
  2.6.3 จุดมุงหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 
   จากการศึกษาปฏิญญาสากลเบลเกรด (UNESCO, 1977) และการประชุมสิ่งแวดล้อม
ศึกษาระหวางประเทศที่เมืองทบิลิซี  ประเทศรัสเซีย  ค.ศ. 1977  ไดก าหนดจุดมงุหมายของสิ่งแวดลอม
ศึกษาส าหรับบุคคลและสังคม  ดังนี้ 
   1) ความตระหนัก ใหมีความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดลอมทั้งมวล โดยมีความตื่นตัว
ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น เพราะคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง 
   2) ความรู ใหมีความรู้ความเขาใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางสิ่งแวดลอมทั้งมวลรวมทั้ง              
ปญหา  หนาที่ความรับผิดชอบและบทบาทของมนุษยที่มีตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากมนุษยเปนสวนหนึ่งที่
มิอาจแยกตัวออกมาไดจากระบบอันประกอบดวยตัวมนุษยเอง รวมทั้งสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม      
และสิ่งแวดลอมทางชีวภาพกายภาพ ทั้งใหเขาใจวากิจกรรมของมนุษยนั้น  สงผลกระทบตอระบบความ
สัมพันธในสิ่งแวดลอมไดเสมอ  ให้มองเห็นวิถีทางแกไข  และเขาใจบทบาทความรับผิดชอบของรัฐและ
ประชาชนตอปญหา 
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   3) เจตคติ ใหมีคานิยมและความรูสึกที่ดีในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนอันมากโดยมองเห็น
คุณคาของสิ่งแวดลอมที่ดีมีคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือจะไดเปนแรงกระตุนใหเขามามีสวนรวมในการสรางสรรค
สิ่งแวดลอมให้ดีข้ึนและพรอมที่จะเขามามีสวนรวมในการปองกันและปรับปรุง สิ่งแวดลอมดวย 
   4) ทักษะ ใหมีทักษะ ความช านาญการในการแกไขปญหาทางสิ่งแวดลอมต่าง ๆ           
ที่เกิดขึ้น รู้จักแนวทางในการให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   5) ความสามารถในการประเมิน ใหรูจักประเมินมาตรการสิ่งแวดลอม รวมทั้งศึกษา
โครงการในสวนที่เกี่ยวของกับปจจัยทางนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา 
   6) การมีสวนรวม ใหมีการพัฒนาความรูสึกรับผิดชอบตอการหากลวิธีที่เหมาะสมเพ่ือ
แกปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นอยางเรงดวน โดยสนับสนุนใหบุคคลและสังคมไดมีโอกาสเขารวมงาน
เกี่ยวกับการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทุกระดับอยางจริงจัง   
  2.6.4 หลักการของสิ่งแวดลอมศึกษา 
   จากการศึกษาปฏิญญาเบลเกรด (วินัย  วีระวัฒนานนท์, 2546)  การประชุมที่เมือง 
ทบิลิซี ค.ศ. 1977 (UNESCO, 1977) และส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2535) 
ไดกลาวถึงหลักการของสิ่งแวดลอมศึกษาไวดังนี้ 
   1) สิ่งแวดล้อมศึกษาควรพิจารณาถึงสิ่งแวดลอมทั้งมวล ทั้งสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษยสรางขึ้น  ทั้งในแงนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  สังคม 
กฎหมาย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ศีลธรรม และสุนทรียภาพ 
   2) สิ่งแวดล้อมศึกษาควรเปนกระบวนการศึกษาตลอดชีวิต โดยเริ่มตั้งแตวัยเด็กในวัยกอน
เขาโรงเรียนเรื่อยไปทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เนื่องจากประชาชนทุกคนเปนผูที่ตองไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมโดยตรง  และในปจจุบันมักมี   สถานการณ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นอยูเสมอ ประชาชนจึงควรไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยาง           
ตอเนื่องตลอดชีวิต 
   3) สิ่งแวดล้อมศึกษาควรมีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยเอาเนื้อหาแตละวิชามา
รวมกันเพ่ือใหเห็นภาพรวมของสิ่งแวดลอม เปนการบูรณาการเนื้อหาการเรียน ปญหาสิ่งแวดลอม          
ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ลวนมาจากทั้งสวนที่เปนวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และ          
คานิยมการเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม จึงจ าเปนที่จะตองมีความเขาใจเนื้อหาเกี่ยวของทั้งหมดรวมกัน 
โดยมีนิเวศวิทยาเปนพื้นฐานความรูที่ส าคัญ 
   4) สิ่งแวดล้อมศึกษาเปนการศึกษาเพ่ือชีวิต เนื่องจากสิ่งแวดลอมและทรัพยากรเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตแก่มนุษย แต่ปจจุบันกิจกรรมของมนุษยไดกอใหเกิดความเสื่อมโทรมแก
สิ่งแวดลอม  การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมจึงนับเปนความจ าเปนส าหรับชีวิต 
   5) สิ่งแวดล้อมศึกษาควรเนนการเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา            
สิ่งแวดลอมเปนการเรียนรูที่ผูเรียนตองมีสวนรวมในบทเรียน เนื้อหาในการเรียนควรมุงใหผูเรียนไดน า
ไปใชในชีวิตประจ าวัน หรือน าไปปรับปรุงการด ารงชีวิตของตนเอง ผู เรียนจึงจ าเปนตองมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียน และตัดสินใจเลือกวิธีการด ารงชีวิตดวยตนเอง 
   6) สิ่งแวดล้อมศึกษาควรพิจารณาเรื่องราวของสิ่งแวดลอมในวงกวาง จากระดับโลก 
พรอมทั้งค านึงถึงความแตกตางของแตละภูมิภาคดวยเพราะเปนการเรียนในเชิงระบบเนื่องจากสิ่งต่าง ๆ 
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ที่อยูในโลกมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน หรือระบบทั้งหลายจะอยูไดก็ ดวยองคประกอบย่อยหลาย ๆ 
ชนิด การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมจะชวยสงเสริมความคิดที่เปนระบบยิ่งขึ้น 
   7) สิ่งแวดล้อมศึกษาควรเนนสถานการณสิ่งแวดลอมในอดีต ปจจุบันและอนาคต  
เนื่องจากเป็นการเรียนสิ่งแวดลอมนั้น  ผูเรียนตองติดตามเหตุการณปจจุบันอยางกวางขวางและเขาใจ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับตนเองและสิ่งแวดลอมในอนาคต 
   8) สิ่งแวดล้อมศึกษาควรสงเสริมใหเห็นคุณคา และความจ าเปนในการที่จะรวมมือกัน
แกปญหาสิ่งแวดลอม โดยใหมองเห็นสิ่งแวดลอมตั้งแตระดับทองถิ่น ประเทศ จนถึงระดับภูมิภาค เพ่ือ
ผู้เรียนจะไดมีความเขาใจในสภาพแวดลอมสวนอื่นของโลกไดอยางลึกซึ้ง 
   9) สิ่งแวดล้อมศึกษาควรท าใหผูเรียนไดมีบทบาทในการวางแผนประสบการณ การ
เรียนพรอมใหโอกาสตัดสินใจและยอมรับในผลที่ เกิดขึ้นดวย โดยสรางความสัมพันธดานความรูสึก           
ตอสิ่งแวดลอม ทักษะในการแกปญหา และเลือกสรรคานิยมในบุคคลทุกวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งเนน 
ความรูที่มีตอสิ่งแวดลอมในชุมชนของผู้เรียน 
   10) สิ่งแวดล้อมศึกษาควรชวยใหผูเรียนรูจักคนควาเรื่องราว และสาเหตุที่แทจริง            
ของปญหาสิ่งแวดลอม โดยเนนความซับซอนและปญหาสิ่งแวดลอม อันเป็นการพัฒนาความคิด             
ในเชิงวิพากษและทักษะในการแกปญหา 
   11) สิ่งแวดล้อมศึกษาตองใชสิ่งแวดลอมใหเปนประโยชนในการเรียนรูโดยถือวา              
เปนวิธีการศึกษาวิธีหนึ่งมีการจัดกจิกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และใหผูเรียนมีประสบการณตรง 
   12) สิ่งแวดล้อมศึกษาเปนการสรางจริยธรรม ความส านึก รูจักรับผิดชอบตอ        
การกระท าของตนที่อาจสงผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยสวนรวม หรือคุณภาพชีวิตของผูอ่ืน   
   13) สิ่งแวดล้อมศึกษาเปนการเรียนที่มุงสรางความตระหนัก ทัศนคติ และคานิยม
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เนื่องจากการเรียนสิ่งแวดลอมตองมงุสรางความตระหนักตอปญหา และคุณคาทาง
สิ่งแวดลอม สรางทัศนคติที่ดีตอสิ่งแวดลอม และเพ่ือกอใหเกิดคานิยมตอสังคม เพ่ือธ ารงรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเอาไว กระบวนการเรียนการประเมินผลจึงมุงประเมินผลความตระหนัก ทัศนคติ คานิยม  
และพฤติกรรมทางสิ่งแวดลอมมากกวาการเรียนที่มุงความรูความจ าเพียงอย่างเดียว 
  2.6.5 องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมศึกษา   
   ศาสตร์แห่งสิ่งแวดล้อมศึกษา  มีเอกลักษณ์  คือมีองค์ประกอบส าคัญที่ควรทราบเพ่ือ
ความเข้าใจอยู่  4  ประเด็น  คือ  (ประยูร  วงศ์จันทรา, 2553) 
   1) องค์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ องค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ ทั้ง
สิ่งแวดล้อมทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม 
   2) กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การสื่อสารองค์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมสู่คน  
(ประชาชน) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้ง  6  ประการข้างต้น 
   3) บุคคลกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้รับการถ่ายทอด  หรือการสื่อสารองค์ความรู้ทาง
สิ่งแวดล้อมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมได้ 
   4) การบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้แก่ เพ่ือให้เกิด (1) ความรู้ทาง
สิ่งแวดล้อม (2) ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม (3) ทัศนคติ เจตคติ และค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม              
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(4) ทักษะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (5) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และ         
(6) การประเมินผลการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   โดยองค์ประกอบทั้ง 4 ประเด็นต้องสัมพันธ์สอดคล้องกันว่าองค์ความรู้นี้ใช้กระบวนการ
ถ่ายทอดอย่างไร  กับบุคคลกลุ่มเป้าหมายใด  และจะบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษาข้อใด          
ได้อย่างไร  ดูแผนภูมิจากภาพ  (ประยูร  วงศ์จันทรา, 2553)  ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ที่มา: ประยูร  วงศ์จันทรา (2553)   
 
  2.6.6 การจัดการศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   จากการประชุมที่เมืองทบิลิซี ประเทศสหภาพโซเวียต  ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2520  
ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ว่า  (วินัย  วีระวัฒนานนท์, 2546) 
   1) สถาบันการศึกษาควรสอดแทรกเนื้อหาสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ในหลักสูตรที่มีอยู่และที่
เป็นหลักสูตรใหม่  โดยจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ในหลักสูตรตามความต้องการของบุคคลและตามความ
เหมาะสมแก่ชุมชน  สังคม  การประกอบอาชีพ  และปัจจัยอื่น ๆ   
   2) สถาบันการศึกษาควรมีความร่วมมือกันระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว เพ่ือ
การจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาทั่วไปและเพ่ือการฝึกอาชีพ ซึ่งอยู่ในรูปของหลักสูตรสหวิทยาการตาม
จุดมุ่งหมายและเป้าหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   3) สถาบันการศึกษาควรวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา  
รวมทั้งให้การส่งเสริมสนับสนุนสิ่งแวดล้อมศึกษาอ่ืน ๆ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา          
ในลักษณะต่าง ๆ  เช่น ชุมชนเมือง ชนบท ความส าคัญของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และความต้องการของ

องค์ความรู้ทาง
สิ่งแวดล้อม 

กระบวนการ
ถ่ายทอด 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

1) ความรูเ้กี่ยวกับสิ่งแวดล้อม             2) ทัศนคติ/เจตคต/ิค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม                 
3) ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม  4) ทักษะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม              
5) การมสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม  
6) การประเมินผลการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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กลุ่มคนต่าง ๆ  เน้นเนื้อหาการสอนให้เกิดความคิดรวบยอดทางนิเวศวิทยาและระบบของบรรยากาศพ้ืนโลก  
พ้ืนน้ า  และชีวบริเวณ  และให้แง่มุมทางเศรษฐกิจ  สังคมที่เก่ียวข้อง 
   4) สถาบันการศึกษาควรจัดอบรมครูประจ าการ เพ่ือผลิตสื่อวัสดุอุปกรณ์และเผยแพร่
ข่าวสารโดยให้มีการอบรมบุคลากรในเรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษาให้เหมาะสม
กับสภาพท้องถิ่นนั้น 
   5) สถาบันการศึกษาควรให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยเน้นที่ปัญหา
และการน าไปปฏิบัติ โดยให้มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ ท าการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือพัฒนา
อุปกรณ์การสอน  ร่วมมือกันจัดการศึกษาเพ่ือผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   6) สถาบันการศึกษาควรให้สิ่งแวดล้อมศึกษามีส่วนร่วมส่งเสริมการใช้สถานที่        
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น 
  2.6.7 การเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
   สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้การจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาประสบความส าเร็จ จ าเป็น                  
ต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมศึกษา  ดังนี้  (วินัย  วีระวัฒนานนท์, 2546)   
   1) จัดประชาสัมพันธ์ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมตามระบบของสื่อมวลชนที่มีอยู่ 
   2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรเอกชน 
   3) สนับสนุนและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานและที่แสดงนิทรรศการเพ่ือส่งเสริมความ
ตระหนักในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   4) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมผ่านสื่อหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ และวิทยุ 
   5) สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมนักจัดรายการ นักเขียน บรรณาธิการ ผู้ผลิตรายการ  
และบุคลากรสื่อมวลชน เพ่ือให้สามารถผลิตและจัดท ารายการเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนโครงการที่เก่ียวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม 
   6) สนับสนุนให้มีการใช้สื่อมวลชนเผยแพร่สิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างทั่วถึง 
   7) สนับสนุนให้มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและโครงการสิ่งแวดล้อม 
  2.6.8 การวิจัยและการประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   การวิจัยและประเมินผลเพ่ือการวางแนวทางการศึกษาสิ่งแวดล้อมได้มีการก าหนดไว้  
ดังนี้  (วินัย  วีระวัฒนานนท์, 2546)   
   1) พัฒนานโยบายเพื่อการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   2) ก าหนดขอบข่ายของการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษาให้ชัดเจน คือ เป้าหมาย และจุดประสงค์
ของสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงสร้างเนื้อหาที่เป็นความต้องการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความรู้และเจตคติของ
บุคคลเพ่ือน าไปสู่การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พฤติกรรมของครูและกระบวน การเรียนการสอน  
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการเกิดความคิดรวบยอด  ค่านิยม  และเจตคติท่ีน าไปสู่พฤติกรรมที่ดีด้าน
สิ่งแวดล้อม 
   3) สภาพที่เอ้ือต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา เช่น เนื้อหา วิธีการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมในการเรียนการสอน 
   4) การพัฒนาวิธีการและหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ
การใช้สื่อมวลชนและการประเมินการใช้หลักสูตร 
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   5) สร้างรายวิชาส าหรับครูประจ าการและก่อนประจ าการ ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการ
ออกแบบพัฒนาวิธีสอนและเครื่องมือ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   6) ศึกษาการบูรณาการเนื้อหาส าหรับผู้เรียนโดยพิจารณาถึงโครงสร้างของหลักสูตรใน
ลักษณะสหวิทยาการ โดยสอดแทรกในทุกรายวิชา 
   7) การวิจัยการสอนโดยใช้สื่อราคาถูก  ง่าย  และสามารถผลิตขึ้นได้ด้วยตนเอง 
   8) การแลกเปลี่ยนผลการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่กันและกัน 
   9) วิเคราะห์การใช้วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้สิ่ งแวดล้อมศึกษาจากต่างประเทศ           
และการน ามาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  นิเวศวิทยา  และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 
  2.6.9 กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   1) ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา  ถ้าต้องการจะให้การศึกษาแก่คนต้องรู้ว่าต้องการให้คน
เป็นอะไร หรืออะไรคือเป้าหมายของชีวิต การสอนสิ่งแวดล้อมต้องอยู่บนรากฐานที่ว่ามุ่งให้ผู้เรียนมีชีวิต
อยู่ในโลกหรือสังคมหนึ่งได้อย่างผสมกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นผู้ให้ก าเนิดหรือให้ชีวิตด ารงอยู่ต่อไปได้
และโดยนัยแห่งความหมายนี้ก็พอก าหนดได้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องการด ารงชีวิตอยู่โดยปราศจากโรคภัย    
ไข้เจ็บมาเบียดเบียน โดยมีอาหาร น้ า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค  เป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐาน
ของการด ารงชีวิต  ซึ่งการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์มิได้ถูกก าหนดโดยความต้องการทาง
ร่างกายเท่านั้น  แต่พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่มนุษย์กระท า  มีจริยธรรม  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  และค่านิยม  ซึ่งเรียกว่าเป็น  สิ่งแวดล้อมทางสังคม  เข้ามามีบทบาทเป็นตัวควบคุมการ
กระท าของมนุษย์ด้วย  และเหตุนี้เองจึงท าให้มนุษย์เป็นสัตว์โลกท่ีมีองค์ประกอบทางพฤติกรรมแตกต่าง
ไปจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ดังนั้นการใช้ทรัพยากรจนท าให้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นนั้น  เกิดจากสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมที่ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ฟุ่มเฟือยไม่เอ้ืออ านวยให้สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพปรับความสัมพันธ์ในระบบได้อย่างปกติ การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเป็น
การศึกษาถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต และเพ่ือการมีชีวิตอยู่ในสังคมหรือในโลกได้อย่าง
เป็นสุข  แต่สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมเป็นปัจจัยในการก าหนดชีวิตของมนุษย์มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เกิดภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลกนั้น  เนื่องจากความ
สมดุลของสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจนท าให้ธรรมชาติของระบบต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมเสียไป  จ าเป็นที่
มนุษย์จะต้องติดตามเรียนรู้  โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบนิเวศและการด ารงชีวิต  ของมนุษย์เอง  ดังนั้น ความรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (วินัย วีระวัฒนานนท์, 
2546) 
   หากจะถามว่าจะเรียนรู้ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมได้อย่างไร หรือกระบวนการของ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นอย่างไรนั้น ควรต้องเรียนรู้ พ้ืนฐานความจริงที่ เป็นอยู่ที่ เรียกว่าธรรมชาติ              
ของสรรพสิ่งที่มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ พ้ืนฐานการเรียนรู้ทั้งหลาย จุดมุ่งหมายของการศึกษา พ้ืนฐาน            
ทางเจตคติและค่านิยม  และพ้ืนฐานทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของเนื้อหาที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยมีสาระส าคัญที่ต้องเรียนรู้ดังต่อไปนี้ (วินัย  วีระวัฒนานนท์, 2546) 
   1) ความจริงของสรรพสิ่ง หรืออภิปรัชญา การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมควรมี            
พ้ืนฐานความรู้ตามความเป็นจริงที่เป็นอยู่  ซึ่งเรียกว่า  ธรรมชาติและต้องรู้ถึงกระบวนการของธรรมชาติ
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ที่ปรากฏอยู่ในส่วนที่เป็นรูปธรรม  เป็นส่วนที่เราใช้ประสาทสัมผัสได้โดยตรงหรือรู้ได้  โดยผ่านเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์  การกล่าวถึงปรัชญาในเชิงที่รูปธรรมอย่างนี้เรียกว่าอภิปรัชญา  และอภิปรัชญา
กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นความจริงของสัจจะและเป็นพ้ืนฐานส าคัญของเนื้อหาที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยมีสาระส าคัญที่ต้องเรียนรู้  ดังต่อไปนี้ 
    1.1) จักรวาล  ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องจักรวาลในทางปรัชญา  ได้แบ่งออกเป็น
หลายกลุ่มหลายฝ่ายด้วยกันและในบางเรื่องก็เป็นการยากท่ีจะจินตนาการเอาได้  หรือยากที่จะพิสูจน์ให้
เห็นได้ แต่พอจะสรุปได้ว่าโลกที่เราอาศัยอยู่มีลักษณะกลม มีดวงจันทร์เป็นดวงดาวที่อยู่ใกล้โลกมากท่ีสุด 
โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ นอกจากนี้ ในจักรวาลของเรายังประกอบไปด้วยดวงดาวต่าง  ๆ เป็นจ านวน
มากและไม่มีขอบเขต จักรวาลด ารงอยู่โดยอาศัยแรงที่เกิดขึ้น 3 ชนิด คือ แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็กไฟฟ้า 
และแรงนิวเคลียร์   
    1.2) ธรรมชาติของวัตถุ วัตถุที่ เรามองเห็นประกอบไปด้วยรูปร่างต่าง ๆ นั้น  
ประกอบขึ้นด้วยส่วนย่อยที่สุด  คือ  อะตอมและโมเลกุล  ธาตุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
ออกไป  ซึ่งในโลกนี้มีประมาณ 105 ธาตุ  ที่จ าเป็นส าหรับพืชและสัตว์  ในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า
ธรรมชาติประกอบด้วยธาตุ 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม และธาตุไฟ  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
หรือมีการเกิดขึ้นคงอยู่และสูญสลายไปเป็นวัฏจักรโดยเป็นไปตามกฎ คือ วัตถุธาตุทุกชนิดจะต้อง
สัมพันธ์กับวัตถุอ่ืน จะต้องไปอยู่ที่ใดที่หนึ่ง  มีปริมาณจ ากัด โลกเป็นระบบปิดและสรรพสิ่งทั้งหลายย่อม
เปลี่ยนแปลงเสมอ   
    1.3) ธรรมชาติของชีวิต  ประกอบขึ้นด้วยวัตถุหรือธาตุต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ  
อาศัยแรงและพลังงานที่มีอยู่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธาตุ  ๆ ขึ้น  ซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องการ
ปัจจัยเพ่ือการมีชีวิตอยู่และเจริญเติบโต ในทางพุทธศาสนากล่าวว่าชีวิตประกอบด้วยสิ่ งต่าง ๆ             
5 ประการ  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  ดังนั้นสิ่งมีชีวิตจึงประกอบขึ้นด้วย
สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต  มีสภาพการเกิด  คงอยู่  และดับไปตามกฎธรรมชาติ   
   2) การเรียนรู้ความเป็นจริง  หรือญาณวิทยา  เนื่องจากการเรียนรู้ของมนุษย์ นั้น       
อาจเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ซึ่งเรียนรู้ได้ทุกขณะเมื่อประสาททุกส่วนพร้อมที่จะรับรู้สิ่งภายนอก              
ที่มากระทบ  คือ  การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ตรง  การบอกเล่าจากผู้รู้  วิธีอนุมาน  วิธีอุปมาน            
วิธีทางวิทยาศาสตร์  และการเรียนรู้โดยจิตใต้ส านึก  การเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติได้โดยการฝึกฝน
คือ  การคิดอย่างมีเหตุผล  การแก้ปัญหา  การคิดอย่างเป็นระบบ  การรู้จักวิเคราะห์  และน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต  เพราะความรู้ที่เป็นความจริง  ไม่จริง  ใช้ได้  ใช้ไม่ได้  มักเป็นข้อ
ถกเถียงกันอยู่เสมอเพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นส่วนบุคคลหรือคิดตามแนวความคิด
อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนั้น  จึงมีวิธีพิสูจน์ความจริงแห่งความรู้  ด้วยทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้   
    2.1) การเทียบเคียงกับความจริงตามธรรมชาติ  ความรู้ใดที่จะถือว่าเป็นความจริง
หรือไม่  ก็ด้วยการเทียบเคียงหรือดูจากธรรมชาติ เช่น มนุษย์เกิดมาแล้วต้องตาย เพราะไม่มีใครไม่ตาย  
สิ่งนี้นับว่าเป็นความจริงตามธรรมชาติ 
    2.2) ความเที่ ยงตรง ความรู้ ใดที่ มี อยู่ แล้ ว ไม่ว่ าเวลาหรือส ถานที่ จะเป็ น
เปลี่ยนแปลงอย่างไร ความรู้นั้นก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง หรือไม่ว่าจะมีการพิสูจน์ตัดสินอย่างไร สิ่งนั้นก็ยัง
ได้ผลคงเดิม เช่น การน าเมล็ดพืชชนิดหนึ่งไปปลูกไม่ว่าเวลาใดหรือใครปลูกก็จะได้พืชชนิดนั้นเสมอ 
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    2.3) ความมีประโยชน์  ความรู้ ใดที่ สามารถน าไปใช้ เป็นประโยชน์ต่อชีวิต 
โดยเฉพาะประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมก็ถือได้ว่าเป็นความรู้ที่เป็นจริง เช่น การนอนในที่อากาศสดชื่น           
และถ่ายเทสะดวก ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี แต่อย่างไรก็ตามความรู้ที่มีประโยชน์ ในช่วงเวลาหนึ่ง 
อาจจะไม่เป็นประโยชน์ในเวลาต่อมาก็ได้ ในข้อนี้อาจจะไม่เป็นความจริงตลอดกาล  
   3) ค่านิยมและเจตคติ หรือคุณวิทยา การสอนสิ่งแวดล้อมมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้าง
ค่านิยมและเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอันจะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนในทางที่จะท าให้สิ่งแวดล้อม  
มีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตและเพ่ือให้มนุษย์สามารถด ารงอยู่ได้โดยปกติสุขโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
และมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์  ดังนั้นการสอนสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลดีนั้นจะต้องเข้าใจในเรื่องค่านิยมและ
เจตคติ  ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้  อันเป็นพื้นฐานที่ส าคัญดังนี้   
    3.1) ค่านิยมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอยู่ในสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาหรือเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นใหม่ แต่การเกิดขึ้นของค่านิยมย่อมเป็นไปอย่างมีขั้นตอนในตัวของมันเองจะโดยจงใจหรือ          
ไม่จงใจ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องก าหนดกิจกรรมของชีวิตประจ าวันของบุคคลที่จะด าเนินต่อไปด้วย ซึ่งอาจจะ
ก าหนดได้ตามค่านิยมที่เป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในแต่ละบุคคล  ค่านิยมเป็นมาตรฐานของสั งคมซึ่งจะท าให้
ค่านิยมแตกต่างกันออกไปในลักษณะที่เป็นค่านิยมที่เป็นธรรมชาติ  ค่านิยมที่ถูกปรุงแต่งขึ้นโดยอาศัย
เกณฑ์ในการพิจารณาคือ  ค่านิยมที่อยู่ในตัวเองย่อมดีกว่าคุณค่าที่ก าหนดจากภายนอก  ค่านิยมที่เป็น
ส่วนรวมและถาวรย่อมดีกว่าค่านิยมที่มิใช่ของส่วนรวมและไม่ถาวร  ค่านิยมควรถูกเลือกสรรด้วยตัวเอง
ตามอุดมการณ์  และควรเลือกค่านิยมที่มีความเลวน้อยกว่า 
    3.2) เจตคติเป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็น
รูปธรรมหรือนามธรรมซึ่งเจตคติของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไป แต่องค์ประกอบของเจตคติ ก็
ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นความรู้สึกนึกคิด  ส่วนที่เป็นวิจารญาณ  และส่วนที่เป็นพฤติกรรม  การที่
คนเราจะมีเจตคติอย่างไรนั้นต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยที่จะท าให้เกิดความคิดอย่างนั้นขึ้นมา  ปัจจัยที่
ท าให้เกิดเจตคติอยู่บนพ้ืนฐานของปัจจัย 3 ประการ  คือ ปัจจัยในการปรับตัว  ปัจจัยในการใช้
วิจารณญาณและปัจจัยในการป้องกันตัว  แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ เช่น  วัฒนธรรม  
ประเพณี  ค่านิยม  ความเชื่อทางศาสนาที่เข้ามาเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติอีกด้วย 
   4) จริยธรรมสิ่ งแวดล้อมหรือคุณวิทยา จริยธรรมเป็นสาขาหนึ่ งของปรัชญา               
เป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดความคิด  ทัศนคติ  และการปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  จริยธรรมเป็นหลักปฏิบัติ              
ที่เกี่ยวกับศีลธรรม  หรือคุณธรรมของมนุษย์ในเรื่องความดีงาม  ความถูกต้อง  และความเมตตา                   
เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน  ดังนั้นจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  จึงเป็นหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส าหรับ
มนุษย์โดยยึดเอาความดีงาม  ความถูกต้องตามหลักคุณธรรมและความเมตตาที่ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกัน  โดยหลักจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่พึงทราบนั้นมีดังต่อไปนี้   
    4.1) รากฐานจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง มนุษยนิยมเชื่อว่า
มนุษย์มีอ านาจเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงในสิ่งแวดล้อม และสิ่งต่าง  ๆ ในสิ่งแวดล้อมทั้งพืชและสัตว์            
เป็นสิ่งที่อุบัติขึ้นเพ่ือประโยชน์ของมนุษย์  มนุษย์จึงมีความชอบธรรม  ในการใช้สิ่งมีอยู่ในธรรมชาติ  
โดยไม่มีขีดจ ากัด กลุ่มที่สอง ชีวิตนิยมเชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใด ๆ ที่อุบัติขึ้นในโลกมีความชอบ
ธรรมที่จะด ารงอยู่โดยเท่าเทียมกัน  ไม่มีข้อยกเว้น  มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่   เท่าเทียม           
กับสัตว์หรือแม้กับพืช  มนุษย์จึงไม่พึงท าลายหรือกระท าการอันใดที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตอ่ืน 
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กลุ่มที่สาม สัมพันธภาพนิยมเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การกระท าย่อม
มีผลกระทบต่อสิ่งอ่ืน ๆ ในธรรมชาติ  มนุษย์พึงอยู่อย่างเกื้อกูลต่อชีวิต และสรรพสิ่งทั้งหลาย  มนุษย์ไม่
เพียงเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเท่านั้น  แต่พึงด ารงอยู่อย่างผสมผสานกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม   
    4.2) แนวคิดทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มี 3 ประการ คือ   
     (1) จริยธรรมเพ่ือการพัฒนาเชื่อว่ามนุษย์เป็นนายธรรมชาติ  โลกและ
ทรัพยากรธรรมชาติมีไว้เพ่ือมวลประโยชน์แก่มนุษย์  มนุษย์จึงมีสิทธิ์ที่จะน าทรัพยากรมาใช้ตามที่
ต้องการได้  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อน ามาใช้เท่านั้น   
     (2) จริยธรรมเพ่ือธรรมชาติเชื่อว่าความเชื่อและนับถือความจริง  ความงาม
ของธรรมชาติ  ธรรมชาติจึงมีความชอบที่จะด ารงอยู่และเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และคุณค่าแก่
มนุษย์  มนุษย์จึงต้องรักษาธรรมชาติเหล่านั้นไว้   
     (3) จริยธรรมเพ่ือการอนุรักษ์เชื่อว่ามนุษย์พึงใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพ่ือ
การด ารงชีวิต  แต่การพัฒนาสังคมมนุษย์โดยไม่ระมัดระวังส่งผลเสียต่อธรรมชาติ  มนุษย์จึงควรใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเท่าท่ีจ าเป็นและต้องรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย   
    4.3) การปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  การท าให้คนเกิดความตระหนัก  จิตส านึก 
ที่ดีและการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเอ้ืออาทรควรปลูกฝังหลักการเหล่านี้  คือ  มนุษย์ต้องพ่ึ งพา
สิ่งแวดล้อม  การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีเป้าหมายให้มีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข  ทุกสิ่งทุกอย่างย่อม
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  สรรพสิ่งย่อมอยู่ในโลกใบเดียวกัน  พึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พึงเห็นคุณค่าและ
ความงามของธรรมชาติ  และพึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและชีวิต  โดยอาศัยครอบครัว  
โรงเรียน  ศาสนา  องค์กรและสื่อมวลชนช่วยกันถ่ายทอด 
   5) ความงามของสรรพสิ่ง  หรือ  สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นสาขาหนึ่งของ
ปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสวยความงาม  ความไพเราะของสรรพสิ่งทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ            
และมนุษย์สร้างขึ้น  โดยเฉพาะความงดงามทางศิลปะต่าง ๆ กล่าวได้ว่า  ถ้าหากขาดความงาม  โลกก็
จะไม่น่าอยู่  มีแต่ความแห้งแล้งห่อเหี่ยว  สภาพจิตใจก็จะเหี้ยมโหด  เพราะความงามเป็นความรู้สึกของ
จิตใจ  จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับธรรมชาติ  นิสัยส่วนบุคคลและการฝึกอบรม  ความงามเป็นคุณสมบัติ
ในทางศีลธรรม  พุทธิปัญญาและรูปสมบัติ  โดยการพิจารณาถึงความเหมาะสมมีประโยชน์  มีคุณค่าต่อ
สังคม  สุนทรียะ  สามารถพัฒนาจิตใจและอารมณ์ของคนได้ การที่จะท าให้คนมีความรักความหวงแหน
ในทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  มีค่านิยมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   มีเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมนั้น  
เขาต้องรู้จักความงดงามของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  หากขาดสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม มีแต่มลพิษแล้ว  
สรรพสิ่งในโลกนี้  โดยเฉพาะมนุษย์จะต้องอยู่อย่างเศร้าใจ  การท าความเข้าใจกับความงามของ
ธรรมชาติ  จะท าให้จิตใจมีความเอ้ืออาทร  เข้าใจระบบการเอ้ืออาศัยซึ่งกันและกัน โดยอยู่ในโลกนี้ได้
อย่างงดงาม  และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนจนเกิดความยั่งยืน 
   6) ความมีเหตุมีผล  หรือ  ตรรกวิทยา  (Logics)  เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาว่าด้วย
การใช้เหตุผล  ศึกษาถึงกฎเกณฑ์ของการอ้างเหตุผล  วิธีการต่าง  ๆ ของการอ้างเหตุผล  การคิดหา
เหตุผล  เมื่อเกิดความสงสัย  ไม่รู้จริงก็พยายามแสวงหาความจริง  คือ  ความรู้ที่ประกอบด้วยเหตุผล  
การใช้ความคิดทางตรรกวิทยา  เป็นทั้งกระบวนการและการหาเหตุผล  คือ  กระบวนการสร้างความคิด  
กระบวนการพิจารณาเทียบเคียง  และกระบวนการคิดหาเหตุผล  (สถิต วงศ์สวรรค์, 2543) ดังนั้น ใน
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การเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดหาเหตุและผล  โดยเฉพาะ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจะต้องศึกษาปัญหาที่แท้จริง  สาเหตุต้นต่อของปัญหา  ผลกระทบของ
ปัญหาที่ชัดเจน และคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่ างมีเหตุมีผล  มีความ ถูกต้องและ
เหมาะสมกับปัญหานั้น ๆ หากนักสิ่งแวดล้อมศึกษาปราศจากความเป็นผู้มีเหตุมีผล  ไม่รับฟังความเป็น
จริงของธรรมชาติ  ก็จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ถูกต้อง  และไม่ได้ผล  จึงมีความจ าเป็นต้องหาวิธีการ
แสวงหาองค์ความรู้ที่สมเหตุสมผลมาแก้ไขปัญหาตลอดเวลา 
   ดังนั้นการเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษานั้น  นักสิ่งแวดล้อมศึกษาจ าเป็นต้องเข้าใจ
ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา  อันประกอบด้วยความจริงของสรรพสิ่ง  การเรียนรู้ความจริง  ค่านิยม          
และเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม  จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  ความงดงามของสรรพสิ่ง  และความมีเหตุมีผลจึงจะ
ท าให้เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม  เนื่องจากต้นตอที่จะท าลาย
หรือคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมก็คือตัวมนุษย์นั่งเอง  มนุษย์ต้องหวนคิดว่าไม่เพียงแต่จะต้องรับผิดชอบต่อ
บุคคลอ่ืนและสังคมที่ด ารงชีวิตอยู่เท่านั้น  ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมด้วย  เพราะ
สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งก าเนิดและด ารงชีวิตของมนุษย์เอง  มนุษย์จะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้มีอ านาจ
ทางสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมาเป็นผู้รับภาระในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ด้วยการให้ความรักความหวงแหน  
ใช้ชีวิตอย่างผสมกลมกลืน  ด้วยการด ารงตนอย่างเป็นมิตรและรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง 
   หลักการของการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษานั้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสิ่งแวดล้อม  
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนและสังคมอันเป็นเป้าหมายสูงสุด  ต้องอาศัยกระบวนการทาง
การศึกษาที่อยู่บนความเชื่อที่ว่า  ผู้สอนสามารถปลูกฝังพฤติกรรมของมนุษย์ได้  ถ้าผู้สอนสามารถจัด
กิจกรรมหรือประสบการณ์ในการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับเนื้อหา เหมาะสมกับความรู้
และความสนใจของผู้เรียน  นอกจากนี้กระบวนการเรียนจะมีค่าและมีความหมายแก่ผู้เรียนมากในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน  ส่วนเนื้อหาเป็นเพียงองค์ประกอบย่อย ๆ ส่วนหนึ่งในการเรียน
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น จากการศึกษาแนวคิดนักการศึกษา และนักสิ่งแวดล้อมศึกษา เช่น วินัย วีระวัฒนานนท์  
(2546) ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ (2534) ปราณี  รอดโพธิ์ทอง (2535) บุญลอม  นามบุตร (2543) วราพร  
ศรีสุพรรณ (2536)  และประพันธ สุนทรนนท 2535) จึงพอสรุปได้ว่ากระบวนการสอนสิ่งแวดล้อม
ควรค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้   
   1) เลือกแนวความคิดหลักที่เปนประโยชน์ให้ความรูแกผูเรียนโดยเลือกความรูที่
เกี่ยวข้องและที่เปนปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดขึ้นในสังคมทองถิ่นแลวจัดล าดับแนวความคิดหลักตาม
ระดับของผูเรียน 
   2) เลือกวิธีสอนที่ท าใหบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา โดยควรประกอบด้วย
วิธีการตาง ๆ คือ จัดกิจกรรมเขาไปในลักษณะผสมผสานสิ่งแวดลอมในวิชาตาง ๆ พยายามจัดกิจกรรม
นอกหองเรียน และกิจกรรมภาคสนามใหมากที่สุด โดยใชกิจกรรมในลักษณะของเกม และสถานการณ
จ าลองในโอกาสที่เหมาะสม  พิจารณาว่า  กิจกรรมประเภทนี้เหมาะที่จะใชในการฝึกทักษะการตัดสินใจ
และการจัดการสิ่งแวดลอม  มีการยกประเด็นขอขัดแยงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นทองถิ่นนั้น ๆ 
ขึ้นมาศึกษาและใชกรณีตัวอยาง  ในบางครั้งอาจเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องสิ่งแวดลอม  ซึ่งไมจ าเป็น 
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ตองใชวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทานั้น  แตควรพิจารณาวิทยากรที่เป็นสมาชิกของชุมชนนั้น ๆ ดวยจะ
ท าใหการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมนาสนใจและท าให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
   3) จัดใหผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมส ารวจสิ่งแวดล้อมตาง ๆ ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
ความเหมาะสม  โดยสงเสริมและกระตุนผู้เรียนใหฝกแกปญหา และตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว  โดยยกตัวอยางปญหาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน จะช่วยในการฝกฝนผู้เรียนใหส ารวจปญหา
และชวยกันคิดวาจะท าอยางไรโรงเรียนของเราจึงจะมีสภาพแวดลอมที่ดี มีการสงเสริมและกระตุนให
ผู้เรียนลงมือกระท าการแกปญหา และปองกันปญหาสิ่งแวดลอม จริง ๆ แมแตจะเปน การกระท าเล็ก ๆ 
นอย ๆ ก็ตาม สงเสริมและกระตุนใหผู้เรียนไดตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตและพฤติกรรมที่เหมาะอันจะท าใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เชน ใหผู้เรียนตัดสินใจ และตกลงใจดวยตัวของเขาเองวาตอไปนี้จะประหยัด จะซื้อของ
เท่าท่ีจ าเปน จะไมทิ้งขยะไมเปนที ่จะเลือกใชถุงพลาสติกเท่าที่จ าเป็น เปนตน 
   4) น าปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในระดับทองถิ่น ชุมชน ประเทศ และโลกมาจัดการ
เรียนการสอนและรณรงค โดยเนนใหเห็นภาพรวมของความสัมพันธและผลกระทบซึ่งกัน และกันของ
แตละปญหา  คือ  น าเหตุการณจริงหรือสภาพปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากสื่อมวลชนตาง ๆ เชน  
หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ และภาพยนต เปนตน มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและรณรงค์ให
ผู้เรียนไปส ารวจและศึกษาสภาพแวดลอมที่เปนปญหาในทองถิ่นในสภาพจริง ๆ   
   5) ปลูกฝงนิสัย  ความตระหนัก  และการปฏิบัติตนที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมของ            
ผูเรียนโดยเนนกระบวนการแกปญหา เริ่มจากปญหาใกลตัวไปสูปญหาที่ไกลตัว เนนบทบาทของผูเรียน           
เปนส าคัญ เนนใหผูเรียนปฏิบัติตนอยางถูกตองตอสิ่งแวดลอมในชีวิตประจ าวันดวยตนเองกอน  เชน 
การประหยัดน้ า ไฟฟา ทิ้งขยะใหถูกที่ การไมรังแกสัตว ไมตัดตนไม ใหผูเรียนวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
พฤติกรรมของตนเองใหเอ้ือตอการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมใหผูเรียนรณรงค์ผูเกี่ยวของ ไดแก
เพ่ือน  สมาชิกครอบครัวและชุมชนใหมีจิตส านึก และพฤติกรรมที่เอ้ือตอการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
เชน การปลูกตนไม ใชทรัพยากรอยางคุมคา จัดสภาพแวดลอมในบาน  สถานศึกษา ชุมชนใหสะอาด  
รมรื่น  เพ่ือใหเอ้ือตอการปลูกฝงจริยธรรม สิ่งแวดลอม  ผลิตสื่อเพ่ือชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม และสรรหาตัวแบบที่ดีในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมใหผูเรียนยึดถือ          
เปนแนวทางในการปฏิบัติตนทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ 
   6) ใชศักยภาพของผูเรียน รวมคิดรวมท า รวมตัดสินใจในการอนุรักษและพัฒนา             
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม โดยใหผูเรียนศึกษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ          
และศิลปวัฒนธรรมในโรงเรียนและทองถิ่นดวยวิธีการตาง ๆ  เชน  ส ารวจ  สัมภาษณ และสัมผัส          
กับสถานการณจริง  ใหผูเรียนคิดวิเคราะหหาทางเลือกหลากหลาย ในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและทองถิ่น ประเมินผลทางเลือกในการอนุรักษและพัฒนา  ปฏิบัติตาม
ทางเลือกดวยความชื่นชม และท าอยูเสมอจนกลายเปนกิจนิสัย ปรับปรุงแกไขวิธีการปฏิบัติที่เลือกมา
และประเมินผล 
   7) สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน โดยจัดตั้งชมรมหรือกลุ่ม
สนใจ  เพ่ือการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม จัดปายนิเทศขอมูลขาวสารทางสิ่งแวดลอมสรางกิจกรรม
ในโรงเรียนและชุมชน เพ่ือรณรงคดานสิ่งแวดลอมโดยสวนรวม เชน จัดกิจกรรมวันส าคัญ ๆ ทางสิ่งแวดลอม 
จัดวันปลูกตนไม หรือรวมกับชุมชนพัฒนาสิ่งแวดลอมตาง ๆ ของโรงเรียน  และชุมชน  จัดบรรยากาศ
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และสิ่งแวดลอมที่ดีในโรงเรียน  ซึ่งบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีเปรียบเสมือนครูที่พูดไมได แตมี
บทบาทอยางลึกซ้ึงในการสงเสริมความคิดและเอ้ือใหนักเรียนพัฒนาไดเต็มความรูความสามารถ  กลอม
เกลาจิตใจใหเปนคนละเอียดออน รักธรรมชาติ รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  จัดโอกาสใหครู ผู้เรียน ได
พบปะกับผูปกครอง  ผูน าชุมชนหรือกลุมสนใจตาง ๆ ในทองถิ่น เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดและสนับสนุน
ผู้เรียนในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมในชุมชน และขอความรวมมือจากบุคคลส าคัญในชุมชน และเจ
าหนาทีข่องรัฐ  ตลอดจนองค์กรเอกชนตาง ๆ   ในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาใหผู้เรียน   
   วิธีการจัดการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษารูปแบบต่าง ๆ 
   กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษานั้น  มีเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ที่ส าคัญแต่ละ
วิธีก็มีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกัน  ดังนี้  (เสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี, 2544) 
   1) วิธีการสอนสิ่ งแวดล้อมศึกษาแบบการบอกหรือสอน (Lecturing Method)  
วิธีการสอนแบบนี้เป็นลักษณะของการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียน  โดยใช้วิธีของการบอก
หรือการสอนเป็นส าคัญ  มีตัวแสดงหลักที่มีบทบาทมากที่สุด  คือ  ผู้ถ่ายทอดข้อมูล  โดยมีผู้เรียนเป็น
ผู้รับข้อมูลเป็นส าคัญ  ผู้ถ่ายทอดความรู้ที่สร้างสรรค์  อาจมีการใช้  หรือวิธีการถ่ายทอดหลาย ๆ  
รูปแบบ  เช่น  สไลด์  วีดีโอ  หนังสือพิมพ์  เป็นต้น  แต่กระบวนการทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยผู้สอน
เท่านั้น  ข้อเด่นของวิธีการนี้คือ  ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้มากในแต่ละครั้ง  ผู้สอนสามารถ
จัดระบบการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรและครอบคลุมเนื้อหาที่วางไว้ได้ง่าย  อีกทั้งยังควบคุมให้การ
สอนเป็นไปตามล าดับได้  และการสอนหรือบอกนั้นมักจะเหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้เรียนทุกขนาด            
และทุกระดับการศึกษา  แต่ข้อด้อยของวิธีการนี้  คือ  ผู้สอนเป็นผู้สื่อสารแบบข้างเดียว  นั่นคือ  ผู้เรียน
ส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วม  ผู้เรียนต้องอาศัยความตั้งใจอย่างสูงในการที่จะรักษาสมาธิในการฟังตลอด
ระยะเวลาการสอนและมักไม่เหมาะสมกับเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการลงมือปฏิบัติหรือที่ต้องใช้ทักษะ 
   2) วิธีการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบท าให้ดูหรือสาธิต (Demonstration Method) 
วิธีการสอนแบบนี้คล้ายกับการสอนโดยการบอก  ในแง่ที่ว่าเป็นลักษณะของการถ่ายทอดที่เน้น
ความส าคัญอยู่ที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หรือทักษะ  แต่ในการเรียนรู้แบบนี้จะต่างจากแบบการบอก
ตรงที่ว่าเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปในการแสดงหรือท าให้ดู วิธีการนี้เป็นการถ่ายทอดทั้งความรู้และทักษะ 
แต่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความคิดที่ว่า ทักษะนั้นได้มาจากการดูผู้อ่ืนปฏิบัติให้ดู  แล้วลองท าภายใต้การดูแล
ของผู้สอน  ผู้เรียนจะเกิดทักษะได้จากการทดลองปฏิบัติจริง  หลังจากที่ได้เห็นตัวอย่างการปฏิบัติแล้ว  
ข้อเด่นในการจัดการสอนแบบนี้มีหลายประการ  เช่น การแสดงหรือปฏิบัติให้ดูมักจะเรียกความสนใจ
จากผู้เรียนได้เป็นเวลานาน  เป็นวิธีสร้างให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างหลักการที่สอนในห้องเรียน
กับสถานการณ์จริง  เป็นวิธีที่ท้ายทายและสร้างความคิดให้กับผู้เรียนได้มาก  นอกจากนี้  ยังสามารถ
ฝึกหัดให้ปฏิบัติจริงได้ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ก็มีข้อด้อยตรงที่ว่า ผู้เรียนจะต้องตั้งใจฟังหรือดูตลอดเวลา 
มิฉะนั้นอาจจะพลาดขั้นตอนบางอย่างไปได้ และผู้สอนเองก็ต้องเตรียมวิธีการปฏิบัติอย่างรอบคอบ  
เพราะถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลอย่างที่ควรจะเป็น ก็จะท าให้ไม่บรรลุผลที่ต้องการ นอกจากนี้ วิธีการนี้ยัง
ใช้ได้เฉพาะกับกลุ่มผู้เรียนจ านวนน้อยเท่านั้น 
   3) วิธีการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบอาศัยการท าโครงงานหรือกรณีศึกษา (Project 
or Case Study) การจัดการสอนแบบนี้  มักเป็นการให้งานเพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียน  
โดยผู้สอนจะมอบหมายงานให้ผู้เรียนรายบุคคลหรือรายกลุ่มไปค้นคว้า  เรื่องใดเรื่องหนึ่งมา  แล้ว
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รายงานให้ผู้สอนหรือผู้เรียนคนอื่น ๆ ได้ทราบ วัตถุประสงค์ของการเรียนลักษณะนี้  คือ  ผู้เรียนจะได้มี
ส่วนร่วมในการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ น ามารวบรวมและเรียบเรียงตามความคิดของตนเอง  ซึ่งมักจะ
พบว่า  ผู้เรียนที่ได้ท างานที่ได้รับมอบหมายในลักษณะนี้ด้วยตนเอง  จะเกิดความรู้ความเข้าใจหรือ
เรียกว่า  เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าวิธีแรกที่กล่าวมา ข้อเด่นของวิธีการสอนแบบใช้โครงงานหรือ
กรณีศึกษา  คือ  ผู้เรียนจะเรียนตามอัตราการเรียนรู้ของตนเองได้มากกว่าการเรียนแบบการบอกหรือ
การสอน ที่ส าคัญวิธีการนี้เป็นการบังคับให้มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง  มิใช่ผู้สอน  
และเป็นวิธีการที่เน้นกระบวนการการเรียนรู้มากกว่าการบอกให้ท าตาม  ส่วนมากผู้เรียนจะรู้สึกว่า
ตัวเองมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้  และมีความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อท างานส าเร็จ ส่วนข้อด้อยของวิธีการนี้
ก็คือ ถ้าผู้เรียนขาดความรับผิดชอบหรือความกระตือรือร้นในการเรียนแล้ว  จะเกิดปัญหาในการเรียนรู้
เป็นอย่างมาก  ผู้สอนและผู้เรียนท าความตกลงกันว่าจะใช้เวลาในการค้นคว้าเท่าไร  เมื่อเสร็จแล้วให้น า
ผลงานมาน าเสนอในชั้นเรียน  บทบาทของผู้สอนจะเป็นผู้แนะน า  ชี้ทาง  บอกแหล่งทรัพยากร ช่วย
พัฒนาทักษะบางประการที่ต้องการใช้ในการค้นคว้า  รายงาน  และน าเสนอให้กับผู้เรียน 
   4) วิธีการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบอาศัยการสืบเสาะค้นหาค าตอบ (Inquiry-Based 
Method) วิธีการสอนแบบนี้เป็นลักษณะการเรียนรู้โดยอาศัยการค้นหาข้อมูลหรือความจริงต่าง ๆ  โดย
การตั้งค าถามและค้นหาทางที่จะตอบค าถามเหล่านี้  หรืออาจจะค้นหาปัญหาและแนวทางที่จะแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้นก็ได้  การเรียนรู้ในลักษณะนี้พบว่า  ผู้เรียนจะสามารถท างานที่เกี่ยวข้องกับการคิดหรือ
การใช้ปัญญาได้ดี โดยจะเริ่มจากการค้นหาและระบุปัญหาก่อน จากนั้นก็ลองสร้างสมมติฐานและทฤษฎี
ขึ้นมาแล้วจึงลองออกแบบการทดลอง  ซึ่งจะน าไปสู่การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุป
สิ่งที่ได้จากการค้นคว้าซึ่งอาจจะน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ในที่สุด  ถือได้ว่าเป็นวิธีเรียนรู้ที่เ ริ่มจากการตั้ง
ค าถามแล้วหาค าตอบ และเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ ๆ ข้อเด่นของวิธีการสอนแบบนี้ก็คือ ถือเป็นวิธี
เรียนรู้ที่เริ่มจากการตั้งค าถามแล้วหาค าตอบ  และเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่  ๆ แต่ก็มีข้อด้อย คือ  
ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่รู้จักคิดและวิเคราะห์จึงจะช่วยให้เกิดประเด็นในการแสวงหาความรู้ที่เกิดประโยชน์ 
และต้องอาศัยเวลา และแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า   
   5) วิธีการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบการสมมติฐานหรือจ าลองสถานการณ์ (Role  
Playing and Simulation Method) วิธีการสอบแบบนี้จะต่างกันเล็กน้อยตรงที่การสมมติอาจจะไม่
จ าเป็นต้องมีความเป็นจริงผสมอยู่เลยในขณะที่การจ าลองเหตุการณ์นั้นจะเป็นภาพสะท้อนของความ
จริงที่ปรากฏอยู่ ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองจะต้องแสดงบทบาทในสถานการณ์           
ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความรู้สึกในสถานการณ์ที่จ าลองมาได้  ข้อเด่นของวิธีการสอนแบบนี้ก็คือ
จะช่วยโยงให้ผู้เรียนได้เห็นสถานการณ์ในโลกของความเป็นจริงด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
และเตรียมตนเองในการออกไปพบกับโลกกว้าง แต่ข้อด้อยของวิธีการสอนนี้ก็คือ  ผู้สอนจะต้องมีการ
เตรียมตัววางแผนและจัดหาข้อมูลที่เพียงพอให้กับผู้เรียน และในกระบวนการเรียนการสอนจะต้องใช้
วัสดุอุปกรณ์ และเวลาเป็นอย่างมาก ถึงจะท าให้การสอนบรรลุผล 
   6) วิธีการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบการอภิปราย  (Discussion Method)  วิธีการ
สอนแบบนี้เป็นลักษณะการให้ผู้เรียนได้ถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ถ่ายทอดผ่านการสื่อสารโดยการใช้การพูดหรือที่เรียกว่า การอภิปรายเป็นส าคัญ การอภิปรายอาจจะ
เกิดขึ้นในกลุ่มเล็ก ๆ หรืออาจจะเป็นในลักษณะของการสัมมนา หรือการโต้วาทีก็ได้  ถ้ามีการน า
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อภิปรายที่ดี  ผู้เรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ในการตั้งค าถามที่ดี และอาจค้นหาค าตอบได้เองจากการ
อภิปราย และการอภิปรายค่อนข้างเป็นวิธีที่เน้นตัวผู้เรียนเอง  การอภิปรายมักจะท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  สามารถดึงเอาข้อมูล  ความรู้ความสามารถของผู้เรียนซึ่งมีพ้ืนฐาน
หลากหลายออกมาใช้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมได้ ถ้ามีการวางแผนและการเตรียมการที่ดี การอภิปราย
จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นความสนใจได้มาก  และถ้าหากงานที่มอบหมายเป็นเรื่องของการต้องตัดสินใจ
หรือการแก้ปัญหา  เพราะการอภิปรายด้วยกันมักจะดีกว่าการตัดสินใจคนเดียว  ข้อเด่นของวิธีการนี้ก็
คือ  เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  เพ่ิมศักยภาพการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างกว้างขวาง  
ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย  ส่งเสริมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแต่ข้อด้อยของวิธีการนี้คือ
ใช้เวลามาก  ใช้กระบวนการมาก  ถ้าจัดกลุ่มใหญ่  ผู้เรียนที่ไม่กล้าแสดงออกจะไม่ได้รับประโยชน์  ต้อง
มีความรู้ความสามารถและมีข้อมูลมาก่อนจึงสามารถอภิปรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถ้าด าเนินการไม่
ดีอาจเสียเวลา 
   7) วิธีการสอนสิ่ งแวดล้อมศึกษาแบบการศึกษาในพ้ืนที่  (Community-Based  
Method) วิธีการสอนแบบนี้เป็นลักษณะการเรียนรู้ที่อาศัยปัญหาจริงจากชุมชน  ผู้เรียนจะได้มีโอกาส
ในการสัมผัสกับความต้องการและปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้น  อีกท้ังยังได้ท างานร่วมกับคนในชุมชน ซึ่งจะ
ท าให้ผู้เรียนได้เห็นแง่มุมที่หลากหลาย  และได้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ การเรียนรู้ในชุมชน
มักจะเกี่ยวกับการเรียนรู้ถึงทรัพยากรและความต้องการ  ตลอดจนประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ในชุมชน  ซึ่งอาจน าไปสู่การหาทางแก้ไขปัญหาในชุมชนต่อไปได้  ข้อเด่นของวิธีการสอนแบบนี้ก็คือ  
ผู้เรียนได้สัมผัสปัญหาจริงๆ ในสถานการณ์จริงๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการน าไปแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
และเหมาะสม  และชุมชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  มีส่วนผลักดันในการสร้างความตระหนัก
ต่อปัญหาชุมชน  และเปิดโอกาสให้ชุมชนในการหาหนทางแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วย ส่วนข้อด้อยของการ
สอนแบบนี้ก็คือ  การเรียนรู้ในชุมชนจะต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มคนต่าง ๆ  ในชุมชน ซึ่งการ
เตรียมการให้ชุมชนเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นเรื่องจ าเป็น ผู้สอนมีบทบาทน้อยมากในขณะศึกษาอาจมี
ปัญหาใหม่ ๆ เข้ามาให้แก้ปัญหาตลอดเวลา 
   อย่างไรก็ตาม วิธีการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้ง 7  แบบ  ดังที่กล่าวมา  ยังตอบไม่ได้ว่า
วิธีการสอนแบบใดที่ดีที่สุด แต่ก็มีค าถามว่า  วิธีการสอนแบบใดที่น่าจะน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียน
การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา คือบรรลุจุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา  หากพิจารณาไปแล้วก็พบว่า  
จ าเป็นต้องมีการผสมผสาน หรือบูรณาการวิธีการสอนหลาย ๆ วิธีเข้าด้วยกัน  โดยพิจารณาถึงบริบท
ของสิ่งแวดล้อมของแต่ละแห่งและมีการหารวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ให้เข้ากับบริบทของสังคมและควร
ศึกษาหาวิธีการใหม่ ๆ อืน่เพื่อให้การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
   กิจกรรมเสริมการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   วินัย  วีระวัฒนานนท 2546) ไดกลาววา  กิจกรรมเสริมการสอนเป็นส่วนส าคัญที่จะ
ช่วยให้การสอนสิ่งแวดล้อมได้รับผลดียิ่งขึ้น ช่วยให้การสอนของครูมีความสมบูรณ์  และช่วยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนท าให้บทเรียนมีความน่าสนใจเกิดความสนุกสนานอยากเรียนมากขึ้นกิจกรรม
ดังกล่าว  ได้แก่   
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   1) การศึกษานอกสถานที่ การน าผู้เรียนออกไปศึกษานอกห้องเรียนท าให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งการศึกษานอกสถานที่ไม่จ าเป็นต้องพาผู้เรียนออกไปไกล ๆ อาจน าศึกษา
บริเวณสถานศึกษาหรือในชุมชนของตนเองก็ได้ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท คือ การส ารวจ 
การแสวงหาค าตอบ และการเรียนตามหลักสูตร 
   2) การแสดงบทบาทสมมุติและเกม กิจกรรมนี้เป็นการก าหนดสถานการณ์ขึ้น เพ่ือให้
ผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์ด้วยบทบาทต่าง ๆ หรือด้วยบทบาทของสมาชิกในสังคมเดียวกันได้ช่วยกันคิด
หาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน 
   3) การประกวดภาพโปสเตอร์การ์ตูน กิจกรรมนี้เป็นสิ่งจูงใจผู้อ่านได้ดี ซึ่งจะมีลักษณะ
คล้ายกับป้ายโฆษณาทั่วไปคือต้องมีจุดเน้นชัดเจน ตัวหนังสือต้องอ่านเข้าใจง่ายท า ได้ง่ายอาจก าหนด
หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นแล้วให้ผู้เรียนวาดภาพขึ้นในเวลาที่ก าหนดให้ หลังจากการประกวด
แล้วน าทุกภาพติดไว้ห้องเรียนหรือในสถานศึกษา 
   4) การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์           
ในสถานศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดนิสัยรักและรู้จักการบ ารุงรักษาพืชและสัตว์เมื่อเจริญเติบโตขึ้น            
ทั้งยังท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ปัจจัยที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
   5) การจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวหรือต่อเนื่องกันตลอดปี เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามความสนใจ เช่น การจัด
นิทรรศการในวันสิ่งแวดล้อม การเชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อพิเศษ การท าวารสารและจุลสาร   
การจัดตั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
   6) การท าโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกันศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ เพ่ือท าโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการควรประกอบด้วยหัวข้อคือ         
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ขั้นตอนในการด าเนินการ  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   7) การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้ผู้เรียนท าการส ารวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่
ผู้เรียนอาศัยอยู่  ซึ่งอาจจะท าเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยด าเนินการเป็นขั้นตอน คือ การส ารวจ
ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ การแก้ไขปัญหา และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา โดย
การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แล้วให้ผู้เรียนน าเสนอรายงานเพ่ือให้เพ่ือน ๆ ได้อภิปราย
เพ่ิมเติม 
   8) การจัดกิจกรรมเสริมสิ่งแวดลอมศึกษาที่สงเสริมคุณภาพการประเมินคุณภาพ              
สิ่งแวดลอมของโรงเรียนในดานตาง ๆ ไว ได้แก่ การรณรงคการใชน้ า และไฟฟาอยางประหยัด               
การส ารวจความสะอาด และประโยชนของอาหารที่ขายในโรงเรียน การจัดการขยะ การบ ารุงรักษา    
ตนไมภายในโรงเรียน  และการปลูกเพ่ิม  
   ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมเสริมเปนกิจกรรมที่มุง    
สงเสริมใหผูเรียน มีความคิดริเริ่มในการท ากิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรนี้             
ไมเพียงแตจะเสริมสรางความรูทางเนื้อหาวิชาเทานั้น  แตยังชวยใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดี  เกิดความ
เพลิดเพลิน  และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน กิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบตางๆ ที่ใชในการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในประเทศไทย  ไดแก กิจกรรมเกี่ยวกับการทัศนศึกษา  การจัดตั้งสมาชิก   
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ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบ าเพ็ญประโยชน์ด้วยการตั้งกลุมอาสาปลูกตนไม
การศึกษาคนควาจากหองสมุด  
   สื่อการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
   สื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา  เปนองคประกอบส าคัญที่จะชวยใหผูเรียน          
ไดเรียนรูอันจะน าไปสูจุดหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา สื่อการเรียนการสอนที่จะน ามาใชกับการสอน             
สิ่งแวดลอมศึกษา  ควรเนนในเรื่องของรูปธรรมที่เปนจริง หรือภาพพลิก แผนภาพ ฯลฯ  สื่อการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด  คือ  สิ่งแวดลอมที่มีอยูรอบตัวผูเรียนของจริง          
สถานการณจริง รองลงมาก็คือ ภาพหรือสถานการณจ าลอง  สื่อการเรียนการสอนนี้เปนสื่อที่ชวยจูงใจ        
ใหนักเรียนสนใจบทเรียน  หรือท าใหเรียนรูบทเรียนไดงายขึ้น  หรือ ชวยใหเกิดกระบวนการเรียนรู้       
สิ่งส าคัญที่ควรค านึงถึง  คือ การใชสื่อที่สอดคลองกับสภาพของทองถิ่น (บุญลอม นามบุตร, 2543) อีก
อย่างหนึ่ง สื่อการเรียนการสอนที่ใชประกอบกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมมี
ลักษณะ ดังนี้  (ชนาธิป  พรกุล, 2544)    
   1) เปนสื่อที่มีลักษณะบูรณาการสอดแทรกไดทุกวิชา โดยยึดผลการเรียนหลัก         
หรือยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
   2) เปนสื่อที่มีลักษณะปฏิสัมพันธ ยืดหยุน และสามารถปรับใหสอดคลองกับ            
จุดประสงคการเรียนรูและผูเรียน  มีกระบวนการซับซอน  เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห  
   3) เปนสื่อที่ใหประสบการณตรง  สามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น  
และปญหาในชุมชน  ประเทศ  และโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต  มีรูปแบบหลากหลาย  เชน  หนังสือ
เสริมความรู วีดีทัศน สื่อมัลติมีเดีย เกมแผนภาพสถานการณจ าลอง  แผนที่  แผนภูมิ และคอมพิวเตอร
ชวยสอน  เปนตน 
   การวัดและประเมินผลการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   การวัดและประเมินผล  เปนการตรวจสอบวา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น
บรรลุจุดประสงคการเรียนรูที่ก าหนดไวหรือไม เพ่ือน าผลไปปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมนักเรียนใหบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรู หรือก าหนดสิ่งที่จะประเมินและเครื่องมือ  (บุญลอม  นามบุตร, 2543)        
การวัดผลและประเมินผลการเรียน  นอกจากจะวัดและประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู
ที่ก าหนดไวแลว  ยังมีความจ าเปนที่จะตองวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่ พึงประสงค อ่ืน ๆ              
ที่คาดวาจะไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นอีก  เชน  การท างานรวมกับผูอ่ืน  ความรับผิดชอบ
การไมเห็นแกตัวใฝหาความรูอยูเสมอ ฯลฯ  จะเห็นได้ว่า การวัดและประเมินผลที่ดี  มุงเนนการสังเกต  
การฟงของผู้เรียน  ดูผลงานของผู้เรียน ในสภาวะปกติระหวางการท ากิจกรรม  จึงไมควรมีชั่วโมงสอบ
แยกตางหาก  แตครูควรใชการแสดงออกของผู้เรียนและผลงานมาน าเสนอวา  ผู้เรียนท างานประเภทใด
ไดแลว งานนั้นตองใช้ความสามารถดานใด  ครูก็สรุปวาผู้เรียนมีความสามารถดานนั้นๆ แลวลงสรุปไว
ในสมุดบันทึกจุดประสงคที่ครูจัดท าขึ้นเอง เพ่ือเปนหลักฐาน การทดสอบควรหลีกเลี่ยงการใชกระดาษ 
ดินสอใหมากที่สุด ควรใชสภาพงานและผลงานที่ผู้เรียนผลิต เปนเครื่องแสดงผลงานความสามารถ 
ผลส าเร็จของนักเรียนเพ่ือเนนย้ าการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียน ซึ่งการวัดและประเมินผล ตองอาศัยการ
เรียนรูเปนหลัก  โดยการวัดและประเมินสิ่งตอไปนี้ของผูเรียน (ชนาธิป  พรกุล, 2544) 
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   1) การปฏิบัติจริง โดยดูความรวมมือรวมใจในการท ากิจกรรม การอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดลอมและทักษะการปฏิบัติงาน 
   2) ผลส าเร็จของโครงการ กิจกรรมที่น าไปสูการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม           
อยางยั่งยืน ไดแก การน าความรูไปปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตจนเปนนิสัย 
   3) การติดตามสารสนเทศที่ทันสมัยเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอม 
   4) พัฒนาการในดานมโนทัศนและเจตคติตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 
2.7 ทฤษฎีพหุปัญญา  (Theory of Multiple Intelligences)  
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่อง ทฤษฎีเกี่ยวกับพหุปัญญา และได้ค้นพบนักจิตวิทยาท่าน
หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ให้ก าเนิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพหุปัญญา ขึ้นมา ได้แก่ 
  วิลินดา  พงศ์ธราธิก (2547, อ้างถึงใน Gardner, 1993) นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย           
ฮาวาร์ด  เสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับสติปัญญาของมนุษย์โดยอธิบายว่าความเชื่อในสติปัญญาแรกเริ่มมี
ความสามารถเพียงสองด้านเท่านั้น  คือ ความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกะและความสามารถ           
ทางภาษา  เมื่อได้ท าการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า  มีสติปัญญาด้านต่างๆ อีกหลายด้าน   (ทิศนา  แขมมณี  
และคนอ่ืน ๆ, 2544)  ฮาวาร์ด  การ์ดเนอร์  เรียกทฤษฎีนี้ว่า “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Theory of 
Multiple Intelligences)  และได้แบ่งความสามารถทางพหุปัญญาออกเป็น 8 ด้าน การ์ดเนอร์           
ได้อธิบายถึงลักษณะที่ส าคัญของความสามารถทางพหุปัญญาทั้ง  8  ด้าน  ดังนี้  (วิมล จันทร์เสถียร, 
2548) 
  1) ความสามารถด้านภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ความสามารถสูงในการใช้ภาษา
ไม่ว่าจะเป็น การพูด เช่น นักเล่านิทาน นักพูด นักการเมือง หรือการเขียน เช่น กวี นักเขียนบทละคร
บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ ปัญญาทางด้านนี้ยังรวมถึงความสามารถในการจัดกระท าเกี่ยวกับ
โครงสร้างของภาษา เสียง ความหมาย และเรื่องที่เกี่ยวกับภาษา เช่น สามารถใช้ภาษาในการหว่านล้อม 
อธิบาย และอ่ืนๆ 
  2) ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence) เป็น
ความสามารถสูงในการใช้ตัวเลข เช่น นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ และผู้ให้เหตุผลดี เช่น 
นักวิทยาศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ นักจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปัญญาทางด้านนี้ยังรวมไปถึงความไว
ในการเห็นความสัมพันธ์ แบบแผน ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรมและการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล 
(Cause-Effect) และการคาดการณ์ (If-Then) วิธีการที่ใช้ได้แก่ การจ าแนกประเภท การจัดหมวดหมู่ 
การสันนิษฐาน สรุป คิดค านวณ และตั้งสมมติฐาน 
  3) ความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence) คือ ความสามารถสูงในการ
มองเห็นพ้ืนที่ ได้แก่ นายพราน ลูกเสือ ผู้น าทาง และสามารถปรับปรุงและคิดวิธีการใช้เนื้อที่ได้ดี เช่น 
มัณฑนากร ศิลปิน นักประดิษฐ์ ปัญญาด้านนี้รวมไปถึงความไวต่อสี เส้น รูปร่าง เนื้อที่ และความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้ยังหมายถึง ความสามารถที่จะมองเห็น และแสดงออกเป็นรูปร่างถึงสิ่งที่
เห็นและความคิดเก่ียวกับพ้ืนที่ 
  4) ความสามารถทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) 
คือ ความสามารถสูงในการใช้ร่างกายของตนในการแสดงความคิด ความรู้สึก ได้แก่ นักแสดง นักแสดง
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ท่าใบ้ นักกีฬา นาฏกร นักฟ้อนร า และความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ เช่น นักปั้น ช่างซ่อมรถยนต์ 
ศัลยแพทย์ ปัญญาด้านนี้รวมถึงทักษะทางกาย เช่น ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว 
ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส 
  5) ความสามารถทางด้านดนตรี (Musical Intelligence) คือ ความสามารถสูงทางด้าน
ดนตรี ได้แก่ นักดนตรี นักแต่งเพลง นักวิจารณ์ดนตรี ปัญญาทางด้านนี้รวมถึงความไวในเรื่อง จังหวะ 
ท านอง เสียงตลอดจนความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์ดนตรี 
  6) ความสามารถทางด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) คือ ความสามารถสูงใน
การเข้าใจ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและเจตนาของผู้อ่ืน ทั้งนี้รวมถึงความไวในการสังเกตน้ าเสียง 
ใบหน้า ท่าทาง ทั้งยังมีความสามารถสูงในการรู้ถึงลักษณะต่าง ๆ ของสัมพันธภาพของมนุษย์ และ
สามารถตอบสนองได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติตาม 
  7) ความสามารถทางด้านตนหรือการเข้ าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ 
ความสามารถสูงในการรู้จักตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้จากความรู้จักตนนี้ ความสามารถ
ในการรู้จักตนจะได้แก่ตนเองตามความเป็นจริง เช่น มีจุดอ่อน จุดแข็งเรื่องใด มีความรู้เท่าทันอารมณ์ 
ความคิด ความปรารถนาของตน มีความสามารถท่ีจะฝึกตนเอง และเข้าใจตนเอง 
  8) ความสามารถทางด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) คือ ความสามารถในการ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เข้าใจความส าคัญของตน เองกับ
สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความสามารถของตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึง
พัฒนาการมนุษย์และการด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เข้าใจ จ าแนก ความเหมือนกันของ
สิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร ผู้ที่มีความสามารถสูงทางธรรมชาติ  ได้แก่ 
นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
  สรุปความสามารถทางพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านที่ การ์ดเนอร์ค้นพบ คือ ความสามารถด้านภาษา  
ด้านมิติสัมพันธ์  ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์  ด้านธรรมชาติวิทยา  ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว  
ด้านดนตรี  ด้านมนุษยสัมพันธ์  และด้านเข้าใจตนเอง  เป็นความสามารถที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลมี
ความสุขประสบความส าเร็จในชีวิต  และใช้เป็นวิถีทางในการแก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างชาญฉลาด  
  ลักษณะส าคัญของทฤษฎีความสามารถทางพหุปัญญา  (เยาวพา  เดชะคุปต์, 2544) 
  1) จากการศึกษาเรื่องสมอง ปัญญามีลักษณะเฉพาะด้าน 
  2) ทุกคนมีความสามารถทั้ง 8 ด้าน มากน้อยแตกต่างกันไป บางคนอาจมีปัญญาทั้ง 8 ด้าน
สูงแต่บางคนจะมีปัญญาสูงเพียงหนึ่ง หรือสองด้านส่วนด้านอื่นๆ ไม่สูงนัก 
  3) ทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถในแต่ละด้านให้สูงขึ้นถึงใช้การได้ ถ้ามีการให้ก าลังใจ
ฝึกฝนอบรมมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม เช่น ได้รับการอบรมจากผู้ปกครอง การได้รับประสบการณ์ก็จะ
ส่งเสริมความสามารถในด้านต่าง ๆ ได ้
  4) ความสามารถด้านต่าง ๆ สามารถท างานร่วมกันได้  โดยการ์ดเนอร์กล่าวว่า  การแบ่ง
ลักษณะปัญญาแต่ละด้านเป็นเพียงการอธิบายลักษณะพหุปัญญาแต่ละด้านเท่านั้น  (ยกเว้นในกรณีที่มี
ความพิการทางสมอง  หรือผู้ที่ฉลาดล้ าเฉพาะด้าน)  เช่น  การปรุงอาหารต้องสามารถอ่านวิธีการท า  
(ความสามารถด้านภาษา) คิดค านวณประมาณของส่วนผสม (ความสามารถด้านคณิตศาสต ร์)            
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เมื่อประกอบอาหารเรียบร้อยสมาชิกในครอบครัวมีความพึงพอใจ   (ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์)  
จะท าให้ตนเองมีความสุขภาคภูมิใจ (ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง) เป็นต้น 
  5) ความสามารถแต่ละด้านจะมีการแสดงความสามารถหลายอย่าง เช่น บางคนไม่มี
ความสามารถทางด้านการอ่านก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความสามารถด้านภาษา แต่อาจจะเป็นผู้ที่เล่า
นิทานได้เก่งและใช้ภาษาในการพูดได้อย่างคล่องแคล่ว หรือบางคนที่ไม่มีความสามารถทางกีฬาก็อาจจะ
ใช้ร่างกายได้อย่างดีในการถักทอผ้า หรือเล่นดนตรี จะเห็นได้ว่าแม้แต่ในปัญญาด้านใดด้านหนึ่งจะมี
ความสามารถอ่ืนซ่อนอยู่อย่างหลากหลาย 
  สรุปได้ว่า  ความสามารถในแต่ละด้านเป็นพ้ืนฐานทางสติปัญญาที่อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน     
แต่มากหรือน้อยแตกต่างกันไป  และในความสามารถทางพหุปัญญาแต่ละด้านจะสัมพันธ์กับ
ความสามารถทางพหุปัญญาด้านอื่นๆ ซึ่งความสามารถดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้พัฒนาได้ 
  หลักการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา 
  การ์ดเนอร์ (Gardner, 1993)  ได้กล่าวถึง  ความเชื่อพ้ืนฐานของความสามารถในด้านต่าง ๆ 
ของมนุษย์เราไว้ดังนี้ 
  1) เชื่อว่าความสามารถของมนุษย์เราแต่ละคนมีความที่แตกต่างกันออกไป เช่น บางคน
สามารถอ่านหนังสือได้เก่ง แต่ไม่มีความสามารถในการค านวณ 
  2) เชื่อว่าความสามารถของมนุษย์นั้นเป็นความสามารถพิเศษที่มีลักษณะโดดเด่น หรือ เห็น
ได้ชัดเจน เช่น เรย์มอนจากภาพยนตร์เรื่อง The Rain Man เป็นคนที่มีความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์มาก 
  3) เชื่อว่าความสามารถแต่ละด้านจะมีวิถีทางในการพัฒนาบางด้านจะเห็นได้ชัดเจนใน            
วัยเด็ก หรืออาจจะชัดเจนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ความสามารถต่าง ๆ จะพัฒนาไปจนถึงขั้นสูงสุด  เช่น  
นักดนตรีโมสาร์ท มีความสามารถในการเล่นดนตรีได้ตั้งแต่อายุ 4 ขวบ แต่ความสามารถทางด้านตรรกะ
และคณิตศาสตร์กลับพัฒนาเมื่ออายุ 18 ปี นักประพันธ์ที่มีความสามารถทางด้านภาษาสามารถพัฒนา
ความสามารถได้จนถึงอายุ  40-50 ปี 
  4) เชื่อว่าความสามารถในแต่ละด้านมีวิวัฒนาการที่ยาวนาน  เช่น  ความสามารถทางด้าน
มิติสัมพันธ์  จะเห็นได้จากภาพเขียนในถ้ าก่อนประวัติศาสตร์ 
  5) เชื่อว่าความฉลาดแต่ละด้านจะอยู่ในส่วนต่างๆ ของสมอง ซึ่งการศึกษาของการ์ดเนอร์
พบว่า บุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุสูญเสียสมองซีกซ้ายจะท าให้มีความบกพร่องทางด้านการพูด  การอ่าน  
และการใช้ภาษา  แต่สามารถร้องเพลง  และเต้นร าได้ 
  6) เชื่อว่าความสามารถแต่ละด้านมีชุดความสามารถของตนเอง เช่น ทางด้านร่างกาย           
และการเคลื่อนไหวจะมีชุดความสามารถท่ีจะเลียนแบบการเคลื่อนไหวของผู้อ่ืน  หรือมีความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นต้น 
  7) เชื่อว่าความสามารถในแต่ละด้านจะมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  
เช่น  ด้านมนุษยสัมพันธ์จะเห็นชัด  คือ  การแสดงออกทางสีหน้าท่าทางในการแสดงออก 
  สรุป  การ์ดเนอร์  มีความเชื่อว่า ความสามารถของมนุษย์เราแต่ละคนจะมีลักษณะ         
โดดเด่น และมีวิถีทางในการพัฒนา  บางด้านจะเห็นได้ชัดเจนในวัยเด็ก  บางด้านกลับชัดเจนเมื่อโตเป็น
ผู้ใหญ่ ซึ่งความสามารถแต่ละด้านจะมีสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง 
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  แนวทางการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญา 
  แนวทางในการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญา Gardner (สุรศักดิ์ หลาบมาลา,  2543, 
อ้างถึงใน Gardner, 1993) ได้กล่าวถึงพ้ืนฐานของความสามารถในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่น าไปสู่การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กโดยใช้ทฤษฎีความสามารถทางพหุปัญญาเป็นพ้ืนฐานว่า การ
ส่งเสริมสติปัญญาของเด็กนั้น ควรพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปตามระดับความสามารถและวุฒิภาวะที่
ส าคัญ คือ เด็กแต่ละคนจะมีลักษณะต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน  ดังนั้นควรยึดแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็ก  ดังนี้ 
  1) ส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรมตามความสามารถเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ เพื่อให้เด็กได้
ประสบความส าเร็จในการท างานจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความภาคภูมิใจสามารถปรับ 
ตัวเองไดแ้ละสามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  2) ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความคิดของตนเอง  ให้เด็กได้มีโอกาสได้ท างานตามล าพังจะช่วยให้
เด็กคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  และยังท าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การคิดที่มีเหตุผล 
  3) ส่งเสริมให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามวัยของเด็กควรจะเริ่ม
ตั้งแต่กิจกรรมที่ง่าย ๆ ไปจนถึงกิจกรรมที่ยากข้ึน  เพ่ือให้เกิดการยั่วยุ  ท้าทาย  และท าให้เด็กเกิดความ
สนใจในการท ากิจกรรมโดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย 
  การส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาให้กับเด็กนั้น  ต้องเข้าใจว่าเด็กทุกคนไม่ใช่อัจฉริยะ
แต่พัฒนาความสามารถให้ถึงขีดสูงสุดได้  ซึ่ง  ไผท  สิทธิสุนทร  (2543) ได้กล่าวถึงการเปิดโอกาสให้
เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกของตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับด้วยการสื่อสารด้านต่าง ๆ  เช่น  การ
พูดแสดงความคิดเห็น  การวาดภาพสิ่งที่ตนเองประทับใจเป็นต้น  ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เด็กจะจดจ าได้
ยาวนาน  และได้แสดงความสามารถของตนเองได้อย่างแท้จริง 
  แนวทางในการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็ก เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทุก  ๆ  
ด้านของเด็กในสุรศักดิ์  หลาบมาลา  (2543)  ได้กล่าวถึง  ดังนี้ 
  1) การจัดกิจกรรมควรยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือให้เกิดการค้นพบตัวเองโดยมีครูคอย
แนะน า  และให้การสนับสนุนการเรียนรู้  เน้นการค้นพบ  การคิดไตร่ตรอง  โดยให้เด็กเป็นผู้ปฏิบัติและ
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2) เด็กควรเรียนรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน เช่น  
ภายในชุมชนของตนเองจากการทัศนศึกษา เป็นต้น 
  3) ครูศึกษาหาความรู้อย่างสม่ าเสมอไม่ว่าจะเป็นการค้นหากิจกรรมใหม่  ๆ ให้กับเด็กท าให้
ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในกิจกรรมที่ซ้ าซาก 
  4) จัดกิจกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้ และเพ่ิมทักษะความสามารถของเด็ก โดยส่งเสริม
ศักยภาพของเด็กในทุก ๆ ด้าน 
  5) ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านการอยู่ร่วมกัน  เช่น  การท างานกลุ่ม  การท าโครงงาน  
การอยู่ค่ายพักแรม 
  6) ส่งเสริมการเข้าใจตนเอง  รู้จักส่วนดี  ส่วนที่บกพร่องของตนเอง  และความเข้าใจผู้อ่ืน  
สามารถชื่นชมกับความส าเร็จของผู้อื่น 
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  7) โรงเรียนเป็นสถานที่ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก และเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถของเด็กในด้านต่าง ๆ 
  นอกจากนี้  กุญชรี  ค้าขาย  (2544)  ได้กล่าวว่า  การส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญา 
ให้เกิดผลดีกับพหุปัญญาในแต่ละด้านนั้น  เด็กควรได้รับการส่งเสริมที่ตรงตามความสามารถของตน   
จะช่วยให้เด็กพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้นครูควรจัดการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาให้กับ
เด็กเพ่ือการเรียนรู้  ดังนี้ 
  1) รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กในทุก ๆ ด้าน  เพราะจะช่วยให้การเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
  2) กระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความสามารถทุก ๆ ด้านร่วมกันในการเรียนรู้สิ่งที่อยากเรียน 
  3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ  และเป็นกิจกรรมที่ต้องท าโดยอาศัยการผสมผสานกันของความคิดเหตุผล 
  4) กระตุ้นให้เด็กตอบค าถาม  โดยการให้เหตุผลสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก
ว่าเป็นไปตามล าดับขั้นหรือไม่  เพื่อที่จะได้ทราบถึงจุดบกพร่องในการเรียนรู้ของเด็ก 
  5) หากพบว่าเด็กเรียนรู้  หรือเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ช้ากว่าคนอ่ืนๆ ควรดูแลช่วยเหลือ               
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ส่งเสริมความสามารถในทุก ๆ ด้าน  เช่น 
   5.1) การอ่าน  การเล่น  และการเขียนเรื่อง  (ด้านภาษา) 
   5.2) การเล่านิทาน  และให้เด็กเดาว่าตอนจบจะเป็นอย่างไร  (ด้านตรรกะ) 
   5.3) การเขียนภาพ  ลอกแบบ  หรือวางผังที่จะตกแต่งพ้ืนที่  (ด้านมิติสัมพันธ์) 
   5.4) การฟังเสียงดนตรี หรือเสียงต่าง ๆ (ด้านดนตรี) 
   5.5) การเต้นร า  การละเล่นไทย  เช่น  มอญซ่อนผ้า  งูกินหาง โพงพาง (ด้านการ
เคลื่อนไหวและร่างกาย) 
   5.6) การสวมบทบาทต่าง ๆ การใช้ภาษาท่าทาง  (ด้านมนุษยสัมพันธ์) 
   5.7) การบอกถึงความต้องการของตนเอง  (ด้านการเข้าใจตนเอง) 
   5.8) การปลูกต้นไม้  การเลี้ยงสัตว์  และบันทึกการเจริญเติบโต  (ด้านธรรมชาติวิทยา) 
  สรุปได้ว่า  การส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญานั้น  สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่     
วัยเด็กด้วยการจัดกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของเด็ก ๆ ให้มีความหลากหลาย  เพราะจะเป็นการช่วย
ให้เด็กได้ค้นพบศักยภาพความสามารถที่แท้จริงของตนเองจากประสบการณ์ตรง  ซึ่งผู้ใหญ่จึงควรให้
การสนับสนุนส่งเสริม  โดยค านึงถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กด้วย 
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2.8 ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) 
  2.8.1 แนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้  
   ทฤษฎีที่น ามาเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างความรู้ของผู้ เรียน คือ ทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้  (Constructivism) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ของผู้เรียน ซึ่งถ้าพิจารณา
จากรากศัพท์ “Construct” แปลว่า “สร้าง” โดยในที่นี้หมายถึงการสร้างความรู้โดยผู้เรียนนั่นเอง 
   ทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีพ้ืนฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา และมนุษยวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากจิตวิทยาด้านปัญญา เป็นทฤษฎี ที่อธิบายถึง การได้มาซึ่งความรู้ และน าความรู้นั้นมาเป็นของตนได้
อย่างไร ซึ่งเพอร์กิน ได้อธิบายว่า Constructivism คือ การที่ผู้เรียน ไม่ได้รับเอาข้อมูล และเก็บข้อมูล
ความรู้นั้นมาเป็นของตนทันที แต่จะแปลความหมาย ของข้อมูลความรู้เหล่านั้น โดยประสบการณ์ของ
ตน และเสริมขยาย และทดสอบการแปลความหมายของตนด้วย 
   ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ เชื่อว่า การเรียนรู้ หรือการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ โดยการน าประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นใน
สิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับ ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม มาสร้างเป็น ความ
เข้าใจของตนเอง หรือ เรียกว่า โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive structure) หรือที่เรียกว่า สกีมา 
(Schema) ซึ่งนั่นคือ ความรู้ นั่นเอง ซึ่งอาจมิใช่เป็นเพียงการจดจ าสารสนเทศมาเท่านั้น แต่จะ
ประกอบด้วย โดยที่แต่ละบุคคลน าประสบการณ์เดิม หรือความรู้ความเข้าใจเดิมที่ตนเองมีมาก่อน          
มาสร้างเป็นความรู้ความเข้าใจที่มีความหมายของตนเองเกี่ยวกับสิ่งนั้น  ๆ ซึ่งแต่บุคคลอาจสร้าง
ความหมายที่แตกต่างกัน เพราะมีประสบการณ์ หรือ ความรู้ความเข้าใจเดิมท่ีแตกต่างกัน 
   กลุ่มแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) เชื่อว่า การเรียนรู้ เป็นกระบวนการ
สร้างมากกว่า การรับความรู้ ดังนั้น เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนจะสนับสนุนการสร้าง
มากกว่าความพยายามในการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้น กลุ่มแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้ จะมุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล และเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญในการสร้างความหมาย
ตามความเป็นจริง (Duffy & Cunningham, 1996)  
   Constructionism เป็นทฤษฎีทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดย Professor Seymour 
Papert แห่ง M.I.T. (Massachusette Institute of Technology) ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructionism) 
หรือทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง กล่าวคือ ประสบการณ์ใหม่ / ความรู้ใหม่ รวมกับ ประสบการณ์เดิม / ความรู้เดิมจะได้องค์
ความรู้ใหม ่
   ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ มีสาระส าคัญที่ว่า ความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของครู
หรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็
ต่อเมื่อผู้ เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning by doing) นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการ
พัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนรู้ซึ่งจะมีมากกว่าการได้ลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตัวของผู้เรียนเอง ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอก  หมายความว่า 
ผู้เรียนจะสามารถเก็บข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและเก็บเข้าไปเป็นโครงสร้างของความรู้ภายใน
สมองของตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเอาความรู้ภายในที่ตนเองมีอยู่แล้วแสดงออกมาให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ ซึ่งจะเกิดเป็นวงจรต่อไปเรื่อย ๆ ได้ คือ ผู้เรียนจะเรียนรู้เองจากประสบการณ์ 
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สิ่งแวดล้อมภายนอก แล้วน าข้อมูลเหล่านี้กลับเข้าไปบันทึกในสมองผสมผสานกับความรู้ภายในที่มีอยู่ 
แล้วแสดงความรู้ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้นในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by 
doing) จะได้ผลดีถ้าหากว่าผู้เรียนเข้าใจในตนเอง มองเห็นความส าคัญในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า (รู้ว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้าง) และสร้างเป็นองค์
ความรู้ใหม่ข้ึนมา ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ประสบการณ์และบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้นั่นเอง 
   ซีมัวร์ แพเพิร์ท (Seymour Papert) ได้ให้ความเห็นว่า ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ 
ที่มีพ้ืนฐานอยู่บนกระบวนการการสร้าง 2 กระบวนการด้วยกัน สิ่งแรก คือ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการสร้าง
ความรู้ใหม่ขึ้นด้วยตนเอง ไม่ใช่รับแต่ข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาในสมองของผู้เรียนเท่านั้น โดยความรู้จะ
เกิดขึ้นจากการแปลความหมายของประสบการณ์ที่ได้รับ กล่าวคือ สังเกตว่าในขณะที่เรา สนใจท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอยู่อย่าง ตั้งใจ เราจะไม่ลดละความพยายาม เราจะคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นจนได้ สิ่งที่สอง 
คือ กระบวนการการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากกระบวนการนั้นมีความหมายกับผู้เรียนคนนั้น 
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อได้รับประสบการณ์ตรงหรือลงมือท าด้วยตนเอง (Learning by doing) 
ได้มีส่วนร่วมในการสร้างที่มีความหมายกับตนเอง ท าให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงผสมผสานความรู้
ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ข้ึนมา การลงมือท าด้วยตนเองโดย
การได้ท าสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจ ซึ่งในขณะที่ท าสิ่งที่ตนเองสนใจหรือชอบก็จะได้ความรู้จากกระบวนการ
ที่ท าไปพร้อม ๆ กัน 
   การเรียนรู้ตามทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเริ่มใช้ในประเทศไทยอย่างจริงจังนั้นเริ่ม
แต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมูลนิธิศึกษาพัฒน์ได้พัฒนาโครงการน าร่องคือ Lighthouse Project เพ่ือแสดงให้
เห็นว่าการจัดการศึกษาที่เป็นทางเลือกใหม่ส าหรับพัฒนาคนไทยให้เป็นนักคิด นักส ารวจทดลอง และใช้
เทคโนโลยีเพ่ือแสดงความคิดและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว  
  2.8.2 การพัฒนารูปแบบการสอน 
   การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ มีลักษณะส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) การสอนตามแนว Constructivism เน้นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และความส าคัญของความรู้เดิม 
   2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างความรู้ด้วย
ตนเองได้ ผู้เรียนจะเป็นผู้ออกไปสังเกตสิ่งที่ตนอยากรู้ มาร่วมกันอภิปราย สรุปผลการค้นพบแล้วน าไปศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรู้ที่หาได้ เพ่ือตรวจความรู้ที่ได้มา และเพ่ิมเติมเป็น
องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ต่อไป 
   3) การเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จนค้นพบความรู้
และรู้จักสิ่งที่ค้นพบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้จริงว่า ลึก ๆ แล้วสิ่งนั้ นคืออะไร มีความส าคัญมากน้อย
เพียงไร และศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้งลงไป จนถึงรู้แจ้ง 
  2.8.3 บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่   
   1) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสังเกต ส ารวจเพื่อให้เห็นปัญญา 
   2) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เช่นแนะน า ถามให้คิด หรือสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
   3) ช่วยให้ผู้เรียนคิดค้นต่อ ๆ ไป ให้ท างานเป็นกลุ่ม 
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   4) ประเมินความคิดรวบยอดของผู้เรียน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดต่าง ๆ 
การปฏิบัติการแก้ปัญหาและพัฒนาให้เคารพความคิดและเหตุผลของผู้อ่ืน                 
   5) ผู้สอนต้องให้บริบทการเรียนรู้ที่มีความหมาย เพ่ือสนับสนุน แรงจูงใจภายในของ 
ผู้เรียนและการควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 
   6) สร้างรูปแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากสิ่งที่รู้แล้วไปสู่สิ่งที่ไม่รู้ รูปแบบนี้จะ
คล้ายกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ อย่างมีความหมายของออสซูเบล คือให้เรียนรู้จากสิ่งที่มีประสบการณ์มา
ก่อนไปสู่สิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ 
   7) ให้เกิดความสมดุลระหว่างการเรียนรู้แบบอนุมาน (Deductive) และอุปมาน 
(Inductive) คือ เรียนจากเรื่องทั่วไปไปสู่เรื่อง เฉพาะเจาะจง และเรียนจากเรื่องเฉพาะหรือตัวอย่างต่าง ๆ 
ไปสู่หลักการ ให้มีอย่างสมดุลไม่มากน้อยกว่ากัน เพ่ือให้รู้วิธีการเรียน ในการแก้ปัญหาทั้ง 2 แนวทาง 
   8) เน้นประโยชน์ของความผิดพลาด แต่ทั้งนี้การผิดพลาดนั้นจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อ
เป้าประสงค์ของกิจกรรมนั้น ชัดเจน เพ่ือผู้เรียนจะได้หาวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดไปสู่เป้าประสงค์นั้นได้
ถูกต้อง 
   9) ให้ผู้เรียนคาดการณ์ล่วงหน้า และรักษาไว้ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามโอกาสอ านวย
เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้นี้ไม่ได้มี การก าหนดแนวทาง ความคิดอย่างแน่นอนตายตัว ดังนั้นผู้เรียนอาจ 
แสวงประสบการณ์การเรียนรู้ได้ ตามสภาพแวดล้อม หรือเหตุการณ์ที่อ านวยให้ หลักการนี้เหมาะสม 
ส าหรับการออกแบบ การสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ ผ่านคอมพิวเตอร์ 
  2.8.4 บทบาทของผู้เรียน 
   ในการเรียนตามทฤษฎี Constructionism ผู้เรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ปฎิบัติและสร้าง
ความรู้ไปพร้อม ๆ กันด้วยตัวของเขาเอง (ท าไปและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน) บทบาทที่คาดหวังจาก
ผู้เรียน คือ 
   1) มีความยินดีร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ 
   2) เรียนรู้ได้เอง รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้วยตนเอง 
   3) ตัดสินปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
   4) มีความรู้สึกและความคิดเป็นของตนเอง 
   5) วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อ่ืนได ้
   6) ให้ความช่วยเหลือกันและกัน รู้จักรับผิดชอบงานที่ตนเองท าอยู่และที่ได้รับ
มอบหมาย 
   7) น าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้นั้น 
  2.8.5 การประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 
   1) การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการให้ผู้เรียนสร้างสาระการเรียนรู้และ
ผลงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง  
   2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือก
ตามความสนใจ 
   3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท าในสิ่งที่สนใจ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการคิด การ
ท าและการเรียนรู้ต่อไป 
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   4) จัดสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ เช่น วัย ความถนัด 
ความสามารถ และประสบการณ์ 
   5) สร้างบรรยากาศที่มีความเป็นมิตร 
   6) ครูต้องท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
   7) การประเมินผลการเรียนรู้ต้องประเมินทั้งผลงานและกระบวนการ 
   8) ใช้วิธีการที่หลากหลายในการประเมิน เช่น การประเมินตนเอง การประเมินโดยครู
และเพ่ือน การสังเกต การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน 
   สรุปได้ว่า ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ 
ด้วยตนเอง และริเริ่มลงมือท าโครงการซึ่งตนเองสนใจ พร้อมกับคิดและพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระท า
ไปแล้วให้คนอื่น ๆ รับรู้และน าไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมใน
การสร้างความคิด   
 
2.9 ทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญา (Intellectual Development Theory) 
         2.9.1 แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ เพียเจต์ (Piaget) เป็นผู้คิดขึ้นมีแนวคิดว่า
เด็กเป็นผู้ที่พยายามศึกษาและส ารวจสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของ เหตุการณ์และบุคคล 
จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
แล้วพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ จนสามารถจะเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมได้ เป้าหมายในการพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กตามความคิดของเพียเจท์ คือ การที่สามารถคิดอย่างมีเหตุผลกับสิ่งที่เป็นนามธรรม การคิด
ตั้งสมมติฐานอย่างมีเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาได้  
  การเรียนรู้ของเด็กเกิดจาก กระบวนการใหญ่ ๆ ภายในตัวเด็ก 2 กระบวนการคือ การ
จัดโครงสร้างทางความคิดภายใน (Organization) และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม (Adaptation) 
ซึ่งการปรับตัวประกอบด้วยกระบวนการ 2 กระบวนการ คือ การดูดซึม (Assimilation) และการ
ปรับเปลี่ยน (Accommodation) ในการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งใด ๆ ในเบื้องต้นเด็กจะพยายามท า
ความเข้าใจประสบการณ์ใหม่ด้วยการใช้ความคิดเก่า หรือประสบการณ์เดิม ด้วยกระบวนการดูดซึม 
(Assimilation) แต่เมื่อปรากฏว่าไม่สามารถท าความเข้าใจได้สาเร็จ เด็กจะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ เสียใหม่ ด้วยกระบวนการปรับเปลี่ยน (Accommodation) จนสามารถผสมผสานความคิดใหม่
นั้นให้กลมกลืนเข้ากันได้กับความคิดเก่า สภาพการณ์เช่นนี้ก่อให้เกิดความสมดุล  (Equilibration) 
กระบวนการที่เด็กมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและทาให้เกิดสภาวะที่สมดุลนี้ จะน าไปสู่การพัฒนาการ
ทางสติปัญญาจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง จนถึงขั้นสูงสุด คือขั้นใช้ความสามารถทางสมองในการ
แก้ปัญหา (Operation) จะเรียนรู้โดยการใช้ประสาทสัมผัส ใช้สัญลักษณ์แทนที่วัตถุ  
 2.9.2 กระบวนการพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Process) 
  กระบวนการพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Process) ของเพียเจท์ แบ่งออกเป็น           
4 ขั้น ดังนี้  
  ขั้นที่ 1 Sensory-Motor Stage ช่วงอายุ 0-2 ปี เป็นช่วงวัยของการยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลาง ประกอบด้วย 6 ระยะ คือ  
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  ระยะที่ 1 แรกเกิดถึง 1 เดือน เป็นการแสดงพฤติกรรมที่เป็นลักษณะตอบสนอง
ทางด้านร่างกาย (Reflex) เช่น การดูด การร้อง  
  ระยะที่ 2 อายุประมาณ 1-4 เดือน เด็กจะมีทั้งทางดูดซึม (Assimilation) และการ
ปรับเปลี่ยน (Accommodation) เด็กจะเริ่มฟัง และเริ่มมอง   
  ระยะที่ 3 อายุประมาณ 4-8 เดือน เด็กเริ่มค้นพบกฎแห่งการกระท า เช่น รู้ว่าเคาะ
แล้วจะมีเสียงเด็กจะเคาะช้าแล้วช้าอีก  
  ระยะที่ 4 อายุประมาณ 8-12 เดือน เด็กเริ่มเข้าใจเรื่อง การคงอยู่ของวัตถุ (Object 
Permanent)  
  ระยะที่ 5 อายุประมาณ 12-18 เดือน เริ่มมีการทดลองและเริ่มเลียนแบบผู้ใหญ่  
  ระยะที่ 6 อายุประมาณ 18-24 เดือน เริ่มคิดเกี่ยวกับการกระทาสิ่งต่าง ๆ แทนการกระท า  
  ขั้นที่ 2 Preoperational Stage ช่วงอายุ 2-7 ปี เด็กวัยนี้ยังไม่สามารถคิดย้อนกลับ
ได้เพียงแต่เริ่มที่จะเข้าใจเรื่องการคงตัวของสสารบ้าง และยังไม่สามารถใช้สติปัญญาแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเต็มท่ี วัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  
  ระยะที่ 1 อายุ 2-4 ปี เรียกว่าระยะ Preconcept เพราะเป็นวัยที่เด็กเริ่มมี ความคิด    
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ แต่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่มีเหตุผล ความคิดความเข้าใจขึ้นอยู่กับการรับรู้
จากประสาทสัมผัสเป็นส่วนใหญ่ ยังไมส่ามารถใช้เหตุผลได้  
  ระยะที่ 2 อายุ 4-7 ปี เรียกว่าระยะ Intuitive การคิดของเด็กเริ่มมีเหตุผลขึ้นบ้างแต่
ก็ยังเป็นลักษณะการคิดจากการรับรู้มากกว่าความเข้าใจ เด็กเริ่มมีปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน สนใจ
อยากรู ้ซักถามและเริ่มเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ เริ่มใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการคิด  
  ขั้นที่ 3 Concrete Operational Stage อายุ 7-11 ปี สามารถใช้สมองคิดอย่างมี
เหตุผล รู้จักการแก้ปัญหากับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมได้ เข้าใจเรื่องการคงที่ของสสาร สามารถคิด
ย้อนกลับได้  
  ขั้นที่ 4 Operational Stage อายุ 11-15 ปี สามารถคิดอย่างมีเหตุผลกับปัญหาทุกชนิด
สามารถแก้ปัญหาอย่างมีระบบระเบียบ สามารถนาหลักการไปใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ 
  จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์  (Piaget) พบว่า การพัฒนาทาง
สติปัญญาของเด็กจะเกิดขึ้นตามขั้นตอน มีการใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ และประสบการณ์ที่เด็ก
ได้รับเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาให้เกิดขึ้น เหมาะต่อการปลูกฝังลักษณะ
นิสัยที่ดี ให้เหมาะสมกับพัฒนาการและวัยของเด็ก สิ่งส าคัญต่อการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็ก คือการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นสิ่งสนองต่อเด็กท่ีเรียนรู้แตกต่างกัน 
 2.9.3 การน าทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญาไปใช้ในการเรียนการสอน 
  ทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญาประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ประการส าหรับไปใช้ใน     
การเรียนการสอน ได้แก่     
  1) ทฤษฎีการเรียนรู้ จะประกอบด้วย 
   1.1) พัฒนาทางการสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัย ซ่ึงแบ่งได้ 4 วัย ดังนี้ 1) ขั้นรับรู้
ด้วยประสาทสัมผัส (Sensorimotor Period) มีอายุอยู่ในช่วง 0-2 ปี  2) ขั้นก่อนปฏิบัติการการคิด 
(Preoperational Period) มีอายุอยู่ในช่วง 2-7 ปี 2 ขั้นนี้จะมีการรับรู้และการกระท า 3) ขั้นการคิดแบบ
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รูปธรรม (Concrete Operational Period) มีอายุอยู่ในช่วง 7-11 ปี ขั้นนี้นอกจากเรียนรู้แบบรูปธรรม
ได้ ยังสามารถเรียนรู้และใช้สัญลักษณ์ได้ด้วย  4) ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational 
Period) มีอายุอยู่ ในช่วง 11-15 ปี  ขั้นนี้ คิดเป็นนามธรรม , ตั้ งสมมติฐานและใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได ้ 
   1.2) ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่  
   1.3) กระบวนการทางสติปัญญา มีลักษณะการซึมซับหรือการดูดซึม (Assimilation) 
และการปรับและการจัดระบบ (Accommodation) การซึมซับหรือดูดซับ เป็นกระบวบการทางสมอง
ในการรับประสบการณ์ เรื่องราว และข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป  
   1.4) การปรับและการจัดระบบ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากขั้นของการปรับ 
หากการปรับเป็นไปอย่างผสมผสาน  กลมกลืน จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น หากบุคคล          
ไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุลขึ้น ซึ่ง
จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้นในตัวบุคคล  
  2) การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ จะประกอบด้วย  
   2.1) การพัฒนาเด็กควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก  และจัด
ประสบการณ์ ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเขา ไม่ควรบังคับให้เด็กเรียนในสิ่งที่ยังไม่พร้อมหรือยาก
เกินพัฒนาการตามวัย เพราะจะท าให้เด็กเกิดเจตคติที่ไม่ดีในสิ่งที่เรียน และการจัดประสบการณ์ควร
ค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  1) การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัยของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้
เด็กพัฒนาไปสู่พัฒนาการขั้นสูงขึ้นได้ 2) เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการแตกต่างกัน ถึงแม้อายุจะเท่ากันแต่
ระดับพัฒนาการอาจไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้ และ
พัฒนาความสามารถของเขาไปตามระดับพัฒนาการของเขา 3) ผู้สอนควรสอนสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพ่ือช่วย
ให้เด็กเข้าใจลักษณะต่าง ๆ ได้ดีขึ้น  
   2.2) การให้ความสนใจและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้ได้ทราบลักษณะเฉพาะ
ของเด็ก  
   2.3) ในการสอนเด็กเล็ก ๆ เขาจะรับรู้ส่วนรวม (Whole) ได้ดีกว่าส่วนย่อย (Part) 
ดังนั้น ผู้สอนจึงควรสอนภาพรวมก่อนแล้วจึงแยกสอนทีละส่วน  
   2.4) ในการสอนสิ่งใดให้กับเด็ก ควรเริ่มจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มา
ก่อนแล้วจึงเสนอสิ่งใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเก่า การทาเช่นนี้จะช่วยเด็กซึมซับและจัดระบบความรู้ 
ได้ด ี 
   2.5) การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์แล้วมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมาก ๆ 
จะช่วยให้เด็กซึมซับข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญา และพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กได้ 
  สรุปได้ว่า ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ให้ความส าคัญกับกระบวนการปรับ
โครงสร้างความรู้ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งแวดล้อมมีบทบาทส าคัญต่อการเรียนของมนุษย์ 
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2.10 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการเรียนรู้ 
  จากการศึกษาเรื่อง ความหมายค าว่า บูรณาการจะพบว่ามีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมาย
ค าว่า บูรณาการ ไว้อย่างหลากหลาย ได้แก่ 
  ความหมายบูรณาการ นักการศึกษาให้ความหมายของค าว่า “บูรณาการ” ไว้ดังนี้ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2547) ให้ความหมาย
ของค าว่าบูรณาการ ว่า บูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงผสมผสานรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวมีความสัมพันธ์
กลมเกลียวกันเพ่ือน าไปใช้ให้เกิดในชีวิตจริงได้ 
  สุมน อมรวิวัฒน 2544) กล่าวว่า การบูรณาการ คือความสมบูรณความเต็ม ความพอดีความ
สมดุล ความผสมกลมกลืน มีสัดสวนพอเหมาะ สนองวัตถุประสงคและเปนเอกภาพ 
  บังอร เสรีรัตน์ (2544) ให้ความหมายของการบูรณาการ  คือการด าเนินการอย่างสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันให้เกิดความหมาย ความสมดุล ความสมบูรณ์ของสิ่งต่าง ๆ จุดหลักอยู่ที่การเชื่อมโยงและความ
สมดุลความหมายที่จะเกิดข้ึนจากการเชื่อมโยงนั้น ๆ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน 
  ชัยอนันต สมุทรวณิช (2541) ให้ความหมายของการบูรณาการ คือ กระบวนการเรียนรูที่
เชื่อมโยงทักษะกับการด ารงชีวิตและทักษะกับสาระ (Substance) อยางมีดุลยภาพ 
  สรุปได้ว่า  การบูรณาการ  หมายถึง  การผสมผสานเชื่อมโยงเนื้อหาวิชา  หรือการรวบรวมเนื้อหา
สาระของวิชา และทักษะการเรียนรู้ในหลักสูตรที่มีลักษณะเหมือน หรือคล้ายคลึงมีความสัมพันธ์กัน            
โดยตั้งเป็นหัวเรื่องขึ้นใหม่  และมีหัวข้อย่อยตามเนื้อหาสาระให้เชื่อมโยงกับบริบทการเรียนรู้ ของสังคม
และชีวิตจริงอย่างสมดุลเพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองให้มากท่ีสุด   
  ลักษณะการบูรณาการในหลักสูตร 
  กระทรวงศึกษาธิการ  (2542) อ้างถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 เรื่อง
การจัดรูปแบบการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นว่าควรเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงเรียนรู้
ร่วมกันจากธรรมชาติจากการปฏิบัติจริงในลักษณะองค์รวมแบบบูรณาการ เพ่ือเป็นการก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้วยการน ากระบวนการเรียนรู้จากกลุ่มสาระเดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระ
มาบูรณาการมาจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจัดได้ดังนี้ 
  1) การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว สามารถจัดการเรียนรู้โดยเชื่อมสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กับ
หัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตหรือสาระที่ก าหนดขึ้นมา ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงสาระและกระบวนการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ เช่น การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียนใช้
ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ไปแสวงหาความรู้จริงจากหัวข้อเรื่องที่ก าหนด 
  2) การบูรณาการแบบคู่ขนาน มีผู้สอนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ยึดหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วบูรณาการเชื่อมโยงแบบคู่ขนาน เช่น ผู้สอนวิทยาศาสตร์ เรื่องเงา 
ผู้สอนคณิตศาสตร์สอนเรื่องการวัดระยะทางโดยการวัดเงาคิดค านวณเงาในระยะเวลาต่าง ๆ จัดท า
กราฟของเงา หรืออีกคนอาจให้ผู้เรียนเรียนรู้ศิลปะ เรื่องเทคนิคการวาดรูปที่มีเงา 
  3) การบูรณาการแบบสหวิทยาการการบูรณาการ  ได้น าเนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระมา
เชื่อมโยงเพ่ือจัดการเรียนรู้ ผู้สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชา แต่ในบางเรื่อง
ผู้สอนควรจัดการเรียน การสอนร่วมในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่องวันสิ่งแวดล้อมของชาติ  ผู้สอนภาษาไทย
จัดการเรียนการสอนให้เรียนรู้ภาษาค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค้นคว้า



69 
 

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  และผู้สอนสังคมศึกษาให้ผู้เรียนค้นคว้า  หรือท ากิจกรรมชมรมเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  
ผู้สอนสุขศึกษาอาจจัดให้ท ากิจกรรมเก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  เป็นต้น 
  4) การบูรณาการแบบโครงงาน  ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการเป็นโครงงานโดย
ผู้เรียนผู้สอนร่วมกันสร้างโครงงานขึ้นต่อเนื่องกันหลายชั่วโมง ด้วยการน าชั่วโมงของวิชาต่าง ๆ ที่เคย
สอนแยกกันมารวมเป็นเรื่องเดียวกัน  ในลักษณะการเรียนการสอนเป็นทีม  กรณีที่ต้องการเน้นทักษะ
บางเรื่องเป็นพิเศษผู้สอนสามารถแยกกันสอนได้   
  กล่าวโดยสรุป  การบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มี  4 แบบ  คือ  การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียวที่ผู้สอนจัดการ
เรียนรู้เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กับหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตและสาระที่ก าหนด  การบูรณา
การแบบคู่ขนานมีผู้สอนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยยึดหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งแล้วบูรณาการเชื่อมโยงแบบคู่ขนาน เช่น ผู้สอนวิทยาศาสตร์ และผู้สอนคณิตศาสตร์ตั้งหัวข้อ
ในการสอนเรื่องเดียวกันในสาระของตน  การบูรณาการแบบสหวิทยาการ  เป็นการบูรณาการโดยน า
เนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงเพ่ือจัดการเรียนรู้  ซึ่งผู้สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตาม
รายวิชา หรือกลุ่มวิชา  แต่ในบางเรื่องผู้สอนจัดการเรียนการสอนในเรื่องเดียวกันและการบูรณาการ
แบบโครงงาน  ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนช่วยกันออกแบบบูรณาการโครงงานการเรียนรู้ที่ต้องใช้เวลาหลาย
ชั่วโมง  โดยการน าชั่วโมงของสาระต่าง ๆ ที่สอนแยกมารวมเป็นเรื่องเดียวกัน  แล้วสอนเป็นทีม  หรือ
สอนเดี่ยว 
  จุดมุ่งหมายของการสอนแบบบูรณาการ (ผสมผสานหลากหลายเทคนิคกระบวนการ) 
  ไผท  สิทธิสุนทร  (2543)  กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนแบบบูรณาการ (ผสมผสาน
หลากหลายเทคนิคกระบวนการ) ไว้ดังนี้ 
  1) เพ่ือให้นักเรียนตระหนักว่า  การเรียนรู้ทุกสิ่งในชีวิตมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันท าให้เกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ 
  2) เพ่ือให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง  ซึ่งการแก้ปัญหาเกิดจากการเรียนรู้จากหลาย
สาขาวิชาในเวลาเดียวกัน 
  3) เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตรงอย่างมีจุดหมาย  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้  และสร้างความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเพ่ือตอบสนองต่อความสนใจ
ของนักเรียนแต่ละบุคคลโดยการเรียน 
  4) รู้ตามเอกัตภาพออกแบบกิจกรรมตามความสนใจท าให้บรรยากาศในชั้นเรียนไม่เครียด 
  5) มีการถ่ายโอนความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระ  ความคิด  ทักษะและเจตคติ  ช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจความคิดรวบยอดอย่างลึกซ้ึง  ส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกัน  มีความรู้สึกปลอดภัย
มีความพึงพอใจรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ  ยอมรับผู้อื่นเต็มใจท างาน  และเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
  6) ช่วยพัฒนาค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  มาตรฐานในการท างาน  มีวินัยในตนเอง
ส่งเสริมความสามารถในการท างาน  และส่งเสริมอารมณ์ของผู้เรียน 
  7) ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  พัฒนาการแสดงออกทางศิลปะและดนตรี              
ไปพร้อม ๆ กับทางด้านความรู้เนื้อหาสาระ  และผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมการแสดงของสังคม 
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  สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายในการสอนแบบบูรณาการ (ผสมผสานหลากหลายเทคนิคกระบวนการ)   
จะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนเพ่ือให้มีความรู้ในการแก้ปัญหาและมีด้าน
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันให้เกิดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
(ผสมผสานหลากหลายเทคนิคกระบวนการ) จึงเป็นการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย ์
  วิธีการผสมผสานเนื้อหาวิชาเพ่ือให้เกิดบูรณาการ 
  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  (2547)  ให้หลักการในการผสมผสานเนื้อหาวิชา
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการดังนี้  การผสมผสานวิชาโดยอาศัยวิธีการจัดแกน (Core) ขึ้นมาก่อนแล้วน าเอา
ความรู้หรือเนื้อหาจากวิชาใดก็ได้ที่เหมาะสมมาเสริมให้แกนนั้นเต็ม  หรือสมบูรณ์  แกนที่จะน ามาสร้าง
เป็นหน่วยบูรณาการ  มีทั้งหมด 5 ประเภทด้วยกัน  คือ 
  1) แกนที่เป็นหัวเรื่อง โดยการก าหนดหัวเรื่องแล้วดึงเอาเนื้อหาสาระ หรือความรู้จากหลาย ๆ 
วิชาที่เห็นว่าสัมพันธ์กับเรื่องนี้เข้ามาผนวกรวมกันไว้ เช่น ตั้งหัวเรื่องว่า “ชุมชนของเรา” ในเรื่องนี้จะมี
รายละเอียด  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับที่ตั้งชุมชน สภาพภูมิอากาศของชุมชนการประกอบอาชีพใน
ชุมชน  ฯลฯ 
  2) แกนที่เป็นปัญหา  โดยพิจารณาว่าอะไรบ้างเป็นปัญหาในสภาพแวดล้อมของผู้เรียนที่
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ก าหนดเป็นหัวเรื่อง  เช่น  ปัญหาการคอรัปชั่น  ปัญหาก่อการร้าย  
ปัญหาค่าครองชีพสูง  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ฯลฯ  การที่ผู้เรียนจะแก้ปัญหาได้จะต้องอาศัยความรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ 
  3) แกนที่เป็นกิจกรรมจะต้องพิจารณาว่ากิจกรรมใดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และต่อการ
ด าเนินชีวิตแล้วบรรจุกิจกรรมเหล่านั้นลงในหน่วยจากง่ายไปหายาก 
  4) แกนที่เป็นความคิดรวบยอด  ต้องพิจารณาว่าต้องการให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด           
ในเรื่องใด  เช่น  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ  ความรักชาติ  ความอยู่รอด  อิสรภาพ  การพ่ึงพาตนเอง  
ความเสมอภาค  การปฏิรูป  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
เมื่อได้ความคิดรวบยอดแล้วก็กระจายเนื้อหาจากง่ายไปหายาก  เช่น  การสอนความคิดรวบยอดเรื่อง   
“การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยกระจายเนื้อหาตามล าดับความยากง่าย ดังนี้ การอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มองในระดับชุมชน  ในประเทศ  และระหว่างประเทศไปจนถึงระดับโลก 
  5) แกนที่เป็นค่านิยม  ต้องพิจารณาว่าต้องการเน้นค่านิยมเรื่องใด  เมื่อเลือกได้แล้ว  จะต้อง
ค านึงถึงวัยของผู้เรียนแล้วเอาค่านิยมที่จ าเป็นมาเน้น  หรือสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาตอนใดตอนหนึ่งที่
เห็นว่าเข้ากันได้ในขณะที่ท าการสอน 
  สรุปได้ว่า  วิธีการผสมผสานเนื้อหาวิชาเพ่ือให้เกิดบูรณาการนั้นควรที่จะต้องท าความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในการที่จะน าแกนหัวเรื่อง  ปัญหา  กิจกรรม  ค่านิยมและความคิดรวบยอดมาเชื่อมโยง
ผสมผสานให้เป็นหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  เทคนิคในการผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
  สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์ (2547) ได้กล่าวว่า  การสอนแบบบูรณาการต้องยึดหลักส าคัญที่
ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน  ประสบการณ์ในการเรียนรู้ควรเป็น  “หน่วย” (Unit) ที่มี
ความสมบูรณ์ในตัวครูผู้สอนต้องใช้เทคนิคในการผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้
สัมพันธ์กันในขอบข่ายที่ศึกษามีลักษณะ  ดังนี้ 
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  1) มุ่งเน้นปัญหาที่มีความส าคัญที่จะศึกษา และเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาต่าง ๆ หลายด้าน  
ซึ่งค าตอบของปัญหาจะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจุบันกับอนาคต  หรือผลกระทบของปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อวัฒนธรรมและการเมือง  เป็นต้น 
  2) เหมาะสมกับระดับผู้เรียน การใช้อุปกรณ์ หรือสื่อการเรียน จะต้องไม่ยากเกินไปกว่าที่
ผู้เรียนจะเข้าใจได้ การจัดกิจกรรมจะต้องค านึงถึงประสบการณ์ของผู้เรียน  และท้าทายความสามารถที่
ไม่ง่ายเกินไปนัก 
  3) ส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านของความเจริญงอกงาม และล าดับขั้นตอน
ของประสบการณ์ เช่น กิจกรรมด้านการอ่าน การสังเกต การพูด การฟัง การวาด และการเขียนที่เสริม
ทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งที่ต้องใช้ความสามารถทางสมองในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
  4) เป็นการวางแผนงานร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน ให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกปัญหา         
และแหล่งค้นคว้าวัสดุอุปกรณ์  การเรียนรู้จะต้องวางแผนกิจกรรม และการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ความมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
  สรุปได้ว่า  เทคนิคในการผสมผสานเนื้อหา  และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
ควรที่จะต้องส่งเสริมพัฒนา  วิเคราะห์ปัญหาและจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
ควรออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน  กิจกรรมของผู้เรียนในการสอนแบบบูรณาการ 
  สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์ (2547) ไดก้ล่าวถึงหลักในการจัดกิจกรรมของการสอนแบบบูรณาการ
ว่าควรน าการจัดกระบวนการกลุ่มมาใช้  ดังนี้ 
  1) การแบ่งกลุ่ม  จะต้องจัดให้นักเรียนได้เข้ากลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมที่ถนัด และตามความสนใจครู
ต้องช่วยเหลือในการจัดแบ่งกลุ่มด้วย เพ่ือให้แต่ละกลุ่มมีจ านวนที่พอเหมาะ และมีความสามารถพอ ๆ กัน 
  2) การเลือกคณะกรรมการ ควรประกอบด้วยประธาน รองประธาน คณะกรรมการ            
และเลขานุการ 
  3) มีการประชุมร่วมกันภายในกลุ่ม  เพื่อวางแผนในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
  4) สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการท ากิจกรรมและวางแผนร่วมกัน 
  สรุปได้ว่า  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มของการบูรณาการ  จะต้องมีการแบ่งกลุ่มเพ่ือท า
กิจกรรมที่ผู้เรียนมีความถนัดและสนใจ โดยเลือกคณะกรรมการ ประธาน รองประธาน  คณะกรรมการ  
และเลขานุการ  มีการประชุมวางแผน  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
  ประโยชน์ของการบูรณาการ 
  ทิศนา  แขมมณี  (2545) กล่าวถึงประโยชน์ของการบูรณาการหลักสูตรและการบูรณาการ  
ดังนี้ 
  1) ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในลักษณะองค์รวม  มองเห็นความสัมพันธ์และข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วกระตุ้นผู้เรียนให้มีความรู้ทั้งด้านลึกและกว้าง  มีทัศนะด้านความคิดที่กว้างไกลลดความซับซ้อน
ของเนื้อหาวิชา 
  2) ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานความรู้ คุณธรรม ค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติที่ดีเป็นการเพ่ิมศักยภาพของผู้ เรียนให้เรียนรู้ทักษะชีวิต           
และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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  3) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หลายรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมกระบวนการคิด
การจัดการการเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ และการน าทักษะต่าง ๆ มาใช้เพื่อการแก้ปัญหา  
  4) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน โดยค านึงถึง
ความคิดเห็นและประโยชน์ของส่วนรวม 
  5) ช่วยแก้ปัญหาด้านการขาดครูที่สอนในแต่ละวิชา 
  6) ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพปัญหาในสังคมได้ดี พิจารณาปัญหาอย่างกว้าง ๆ โดยใช้ความรู้
อย่างหลากหลายที่สัมพันธ์กัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหา และส่งเสริม
การค้นคว้าวิจัย 
  7) ช่วยท าให้การศึกษา และการสอนมีคุณค่ามากขึ้นช่วยเน้นการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น             
ให้เกิดความคิดรวบยอดท่ีถูกต้องขึ้น และสามารถปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค ์
  8) ส่งเสริมการพัฒนาค่านิยม และบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นการช่วยพัฒนาวินัยในตนเอง
ส่งเสริมความสามารถในการท างาน และควบคุมอารมณ์ของผู้เรียน 
  9) ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ และเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ที่
หลากหลายสรุป ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอนแบบบูรณาการ  คือ  การที่ครูได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองเพ่ือเป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้าน  การเรียนรู้จากการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาจะท าให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายมีความสุข  สนุกสนาน  เพราะการได้เรียนรู้หลายๆ ด้านท าให้
เกิดความจ าที่ไม่ลืม  สามารถน าไปปฏิบัติ  และแก้ปัญหาในชีวิตจริงให้สอดคล้องกับความต้องการได้ 
  สรุปได้ว่า  การสอนแบบบูรณาการนั้นควรที่จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ผู้เรียนให้เกิด
ความคิดรวบยอดแล้วบูรณาการการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะ โดยให้ผู้เรียนได้เรียน รู้
จุดมุ่งหมายของการสอน  และใช้ทักษะพ้ืนฐานให้เป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการ  เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงในชีวิตประจ าวัน  และควรสอดแทรกคุณสมบัติที่ต้องการเน้นให้เกิดแก่นักเรียนด้วย มีการ
ฝึกให้นักเรียนรู้จักสังเกต วิเคราะห์ วิจารณ์และอภิปราย ถกเถียงปัญหาด้วยเหตุผล และควรจัด
บรรยากาศในห้องเรียน  และนอกห้องเรียนให้น่าสนใจ 
  วิธีการบูรณาการหลักสูตรการเรียนกับความสามารถด้านพหุปัญญา 
  การบูรณาการความสามรถทางพหุปัญญานั้น  มัลลิกา  พงศ์ปริตร (2544)  ได้ตั้งข้อสังเกตไว้
ว่าการบูรณาการหลักสูตร  ผู้สอนสามารถบูรณาการได้หลายรูปแบบ (Model) เช่น การสวมรวม  
(Testing) โยงใย (Webbing)  ท าร่วม (Sharing)  ร้อยเรียง (Threading) และบูรณาการ (Integrating)            
ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายต่อการน ามาปรับใช้เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา  การสวมบทเรียนกับพหุปัญญาเป็นพ้ืนฐาน
ของบทเรียนทุกบท  เพ่ือพัฒนาผู้สอนให้สามารถวิเคราะห์การสอนที่ค านึงถึงความส าคัญของเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  ตามรูปแบบ  ดังนี้ 
  รูปแบบ ก: การสวมรวมบทเรียนกับความสามารถพิเศษหลัก (Chapman, 1993 อ้างถึงใน 
มัลลิกา พงศ์ปริตร, 2544)  
 
 
 
 



73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 การสวมรวมบทเรียนกับความสามารถพิเศษหลัก 
ที่มา: มัลลิกา พงศ์ปริตร (2544) 
 
 การหลอมรวมบทเรียนโดยการบูรณาการกับความสามารถพิเศษหลัก ผู้สอนควรตั้งเป้าหมาย
ของเนื้อหา  เลือกกิจกรรมหลัก  แล้วเลือกทักษะในชีวิต  และแนวคิดที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม  
(เช่นทักษะทางสังคมและทักษะทางความคิด)  น าไปสวมรวมเนื้อหา  นอกจากเนื้อหาและการพัฒนา
ทักษะ  ควรน าความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งเข้าไปสวมในจุดที่ต้องการเน้น  เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการทางพหุปัญญากับการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบ 
 ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นบทเรียนที่ใช้ส าหรับรูปแบบ  ก  ซึ่งมีทักษะหลายด้านที่สวมรวมพร้อมกัน
ในกิจกรรมหลัก 
 1) ก าหนดเป้าหมายของเนื้อหา และกิจกรรมที่เป็นแกนหลัก: หน่วยการเรียนรู้ สุขภาพ/
วิทยาศาสตร์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและกิจกรรมความสามารถหลัก 
 2) ทักษะทางความคิด: การจัดล าดับเหตุการณ์ และการท าตามค าสั่ง 
 3) ทักษะทางสังคม การยอมรับตนเองและผู้อื่น 
 4) ความสามารถพิเศษหลัก: ดนตรี/จังหวะ เป้าหมายทางวิชาการ คือ การให้เรียนรู้ส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย กิจกรรมความสามารถหลักได้วางฐานทักษะความคิดโดยการจัดล าดับเหตุการณ์ และฝึก
ปฏิบัติตามค าสั่งและสอนทักษะทางสังคมเรื่องการยอมรับผู้อ่ืน โดยมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี/
จังหวะเป็นความสามารถหลักในการสวมรวมครั้งนี้ 
 รูปแบบ ข: การสวมรวมความสามารถหลัก บวกความสามารถพิเศษด้านอ่ืน ๆ (Chapman, 
1993 อ้างถึงใน มัลลิกา  พงศ์ปริตร, 2544)  
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ภาพที่ 2.7 การสวมรวมความสามารถหลัก บวกกับความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ 
ที่มา: มัลลิกา พงศ์ปริตร (2544) 
 
 การสอนในหน่วยการเรียนที่ซับซ้อน  ดังที่แสดงในรูปแบบ  ข  จะเห็นว่าเป้าหมายของ
เนื้อหาวิชา  และกิจกรรมเป็นแกนที่รวมทักษะในการใช้ชีวิต  และความสามารถพิเศษในพหุปัญญาจะ
ถูกน ามาสวมไว้เหมือนกับ  รูปแบบ  ก  ความสามารถพิเศษรองด้านอื่น ๆ  จะได้รับการยกระดับและให้
ความส าคัญตามมาด้วย  ดังนี้ 
 1) เป้าหมายของเนื้อหาและกิจกรรมที่เป็นแกนหลัก: หน่วยการเรียน สุขภาพ/วิทยาศาสตร์ 
ส่วนต่างๆ ของร่างกายและกิจกรรมความสามารถหลัก 
 2) ทักษะทางความคิด: การล าดับเหตุการณ์ และการท าตามค าสั่ง 
 3) ทักษะทางสังคม: การยอมรับผู้อื่น 
 4) ความสามารถพิเศษหลัก: ดนตรี/จังหวะ 
 5) ความสามารถพิเศษรอง:  ทัศนสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์ วาจา/ภาษา ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  
การรู้จักตนเองใช้เรื่องส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นจุดเน้น  และสอนทักษะทางความคิดและสังคมไม่ได้
เน้นเฉพาะความสามารถพิเศษด้านดนตรี/จังหวะ แต่ใช้ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ซึ่งการบูรณาการพหุ
ปัญญาในหน่วยการเรียนนี้  สรุปได้ถึงบูรณาการความสามารถพิเศษที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์เพื่อการเรียนรู้
ด้านการเติบโตและพัฒนา 
 รูปแบบ ค: การใช้ผังใยแมงมุมโยงบทเรียนเข้ากับพหุปัญญา  (Chapman, 1993 อ้างถึงใน
มัลลิกา  พงศ์ปริตร, 2544)  
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ภาพที่ 2.8 การใช้ผังใยแมงมุมโยงบทเรียนเข้ากับพหุปัญญา 
ที่มา: มัลลิกา พงศ์ปริตร (2544) 
 
 การใช้ผังใยแมงมุม  เป็นรูปแบบในการบูรณาการที่ได้รับการนิยมมากที่สุด  คือ ครูใช้หัวข้อ
เดียวเป็นแกนเช่น  ความรับผิดชอบ  ความร่วมมือร่วมใจ  อาจเป็นหัวข้อเกี่ยวปัจเจกบุคคลกับสังคม
หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ก าลังเรียน  เพ่ือจะใช้ผังใยแมงมุมให้เข้ากับการพัฒนาพหุปัญญาโดย
ใช้วรรณคดีสักเรื่องเป็นแกนแล้วจึงจัดกิจกรรม  และโครงงานที่จะพัฒนาความสามารถพิเศษแต่ละด้าน  
จากตัวเรื่องที่เป็นแกนกลางการบูรณาการความสามารถทางพหุปัญญา  จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ
องค์รวมที่มีวิธีการเรียนที่เสริมสมองได้ดีกว่าวิธีอ่ืน ๆ (สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์, 2546)  สมองจะจัดการ
ข้อมูลทุกอย่างไปพร้อม ๆ กัน โดยการเรียนรู้จากส่วนที่เป็นความคิดสติปัญญาอารมณ์  และความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว  จากการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบูรณาการเป็นวิธีที่มีประโยชน์และเอ้ือต่อ
กระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์ความแตกต่างในลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับความสามารถทางพหุปัญญานั้น  จะเน้นการบูรณาการกิจกรรมที่พัฒนาความเก่งอย่างครบถ้วน
มากกว่าการบูรณาการเนื้อหาวิชา เพ่ือพัฒนาคนให้เจริญสูงสุด (บังอร  เสรีรัตน์, 2544) 
 สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สมองจะจัดการกับข้อมูลพร้อม ๆ กัน 
ซึ่งเป็นประโยชน์และเอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์  การจัดการเรียนรู้แบบการบูร
ณาการความสามารถทางพหุปัญญาจะเน้นการบูรณาการกิจกรรมที่พัฒนาความเก่งอย่างครบถ้วน
มากกว่าการบูรณาการเรื่องเนื้อหาสาระ  เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เจริญอย่างสูงสุด 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้พหุปัญญาด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือรัก
สิ่งแวดล้อม  ที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเพ่ือส่งเสริมความรู้  เจตคติ  และความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในครั้งนี้  ผู้วิจัยเลือกใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการแบบผู้วิจัยเป็นผู้สอนคนเดียว  โดย

ธรรมชาติ 
ตรรกะ/คณิตศาสตร์ ร่างกาย/การเคลื่อนไหว 

การรู้จักตนเอง ทัศนสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์ 

ดนตรี/จังหวะ 

ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน วาจา/ภาษา 
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เชื่อมโยงกิจกรรมที่เรียกว่า  การเรียนรู้เพ่ือรักสิ่งแวดล้อม  ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการผังใย
แมงมุมโยงบทเรียนเข้ากับพหุปัญญา  ด้วยการตั้งหัวเรื่องให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมแล้วบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  และความสามารถทางพหุปัญญา  จากหลักการและ
ความส าคัญข้างต้นผู้วิจัยมีความเชื่อว่าจะน าไปสู่การท าให้นักศึกษามีความรู้  เจตคติ  และความ
ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
 
2.11 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  2.11.1 ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   จากการศึกษาเรื่อง ความหมายค าว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะพบว่ามีนักวิชาการ
หลายท่านให้ความหมายค าว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไว้อย่างหลากหลาย ได้แก่ 
   กฤษณา  แสงเจริญ  (2542)  กล่าวว่า  การอนุรักษ์  คือ  ยุทธวิธีในการใช้ทรัพยากร
อย่างฉลาดให้คุ้มค่า  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์ให้ยาวนานและสิ้นเปลื้องทรัพยากรน้อยที่สุด 
   ประไพ  ปลายเนตร (2543)  กล่าวว่า  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  หมายถึง การรู้จักใช้
ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ประหยัด มีประโยชน์สูงสุดและยาวนานที่สุด โดยเอ้ือประโยชน์                 
ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือด ารงทรัพยากรธรรมชาติ                
และสิ่งแวดล้อมไว้ให้มนุษย์รุ่นต่อไป 
   สุพรรณี  มีเทศน์ (2544) ได้กล่าวว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้สิ่งแวดล้อม
อย่างชาญฉลาดให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด  โดยค านึงถึงความคงอยู่ของสภาพแวดล้อมและการ
ป้องกันมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
   คณะกรรมการบริหารวิชาบูรณาการ (2545) ได้กล่าวว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
หมายถึง การใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผล เพ่ือที่จะอ านวยให้คุณภาพของการมีชีวิตอยู่อย่างดีตลอดไป
ส าหรับมนุษย์  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผล  
ตามหลักอนุรักษ์วิทยา เพื่อให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในลักษณะที่ดียังผลให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตลอดไป 
เพราะสิ่งแวดล้อมนั้นมีผลต่อสุขภาพและพลานามัยของมนุษย์ อนึ่งหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมี
ความคิดรวบยอดคล้าย ๆ กับหลักการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
   ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ์ (2546) ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์ว่าการอนุรักษ์ หมายถึง 
การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด  ให้เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลายมากท่ีสุดและใช้ได้นานที่สุด ทั้งนี้
ต้องให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด และจะต้องกระจาย  การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรให้ทั่วถึงกัน การอนุรักษ์ไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉย ๆ แต่เป็นการน า
ทรัพยากรนั้นมาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามกาลเทศะด้วย 
   สรุปได้ว่า  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  หมายถึง  การใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
ความ ชาญฉลาดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ให้มากที่สุดและมีระยะเวลาในการใช้งาน
ยาวนานที่สุด 
  2.11.2 หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   การรวมค าสองค าคือการอนุรักษ์ (Conservation) และสิ่งแวดล้อม (Environmental) 
เป็นค าว่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation) เอาไว้ด้วยกัน หมายถึง การใช้
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สิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผล  เพ่ือที่จะอ านวยให้คุณภาพของการมีชีวิตอยู่อย่างดีตลอดไปส าหรับมนุษย์  
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีความหมายรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรทั้งหลายในโลกนี้
อย่างมีเหตุผลและเป็นไปตามหลักอนุรักษวิทยา  ทั้งนี้เพ่ือจะท าให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในลักษณะที่ดี  มนุษย์
ที่อยู่อาศัยจะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพที่ดีตลอดเพราะสิ่งแวดล้อมนั้นมีผลต่อสุขภาพและพลานามัยของ
มนุษย์  อนึ่งหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความคิดรวบยอดคล้าย ๆ กับหลักการจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม และมีหลักการโดยสังเขป ดังนี้ (เกษม  จันทร์แก้ว,  2536) 
   1) ในการที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมแต่ละแห่งนั้น จ าเป็นอย่าง          
ยิ่งที่จะต้องมีความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะให้ต่อมนุษย์ทุกแง่ทุกมุม  กล่าวคือ  ต้องมี            
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม  และจะให้ประโยชน์และโทษ              
ต่อมนุษย์  ซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ อย่างน้อยที่สุด  ต้องค านึงถึงการสูญเปล่า  อันอาจเกิดจากการ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   2) รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นและหายากด้วยความระมัดระวัง  พร้อมทั้ง                  
ประโยชน์และการท าให้อยู่ในสภาพที่เพ่ิมพูน  ทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจเท่าที่จะท าได้  รวมทั้ง                 
ที่จะต้องตระหนักเสมอว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไป  จะไม่เป็นการปลอดภัยต่อ              
ภาวะแวดล้อม 
   3) ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้นั้น โดยให้มีอัตราผลิต (เพ่ิมพูน)                     
เท่ากับอัตราใช้หรืออัตราเกิดเท่ากับอัตราตายเป็นอย่างน้อย 
   4) ประชากรเป็นปัจจัยอันส าคัญที่ท าให้เกิดภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  ดังนั้น                      
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประมาณอัตราเกิดและการเปลี่ยนแปลงของพลเมืองตลอดเวลา  โดย พิจารณา
จากความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคัญ 
   5) หาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ ๆ ในการที่ จะผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกทั้งพยายามค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ เพ่ือให้ประชากรได้มีใช้อย่างพอเพียง 
   6) ให้การศึกษาแก่ประชาชน เพ่ือเข้าใจถึงความส าคัญในการรักษาความสมดุล                
ตามธรรมชาติ ซึ่งจะมีผลต่อการท าให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี การให้การศึกษาอาจเป็นทั้งใน                     
และนอกโรงเรียน ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมในการให้การศึกษาแก่บุคคลเฉพาะถิ่น       
วัยและคุณวุฒิ เพ่ือจะให้ประชาชนเข้าใจในหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  และผล
การให้การศึกษานี้จะเป็นหนทางน าไปสู่ความหวังในอนาคตว่า สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่จะสวยสด
และน่าอยู่ในอนาคต 
   สรุปได้ว่า  หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  คือ การให้ความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่คน
ทุกคนเพ่ือให้รู้และเข้าใจถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ                   
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าและยาวนานที่สุด 
  2.11.3 แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   ถึงแม้ว่ามนุษย์ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดี แต่ถ้าไม่มี
คุณธรรมและจริยธรรมภายในตัวเอง การควบคุมความต้องการก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมนับแต่อดีตจนปัจจุบัน  ส่งผลให้ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ลด
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น้อยลงไป  ดังนั้นวิธีการสุดท้ายในการควบคุมความต้องการของมนุษย์  จึงต้องใช้ กฎหมายเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง 
    อนึ่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะให้ได้ผลอย่างยั่งยืน  จ าเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการ     
และวิธีการอนุรักษ์  มีจริยธรรม  รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  ทั้งในการน าทรัพยากรมาใช้                      
และรู้จักใช้เทคโนโลยีในการบ าบัด/ก าจัดของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้น  ตลอดจนต้องใช้มาตรการทาง
กฎหมายควบคุม ดังนั้น แนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง
ใหญ ่ๆ และต้องด าเนินการควบคู่กันไป ดังอธิบายได้ดังนี้ (คณะกรรมการบริหารวิชาบูรณาการ, 2545) 
   1) การให้การศึกษา (Education) การให้การศึกษา คือ การสอนให้เข้าใจถึงหลักการ/
วิธีการอนุรักษ์  การมีจริยธรรม  เกิดจิตส านึก  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดล้อม   
   2) การใช้เทคโนโลยี (Technology) การใช้เทคโนโลยี คือ การน าทรัพยากร (สิ่งแวดล้อม) 
มาใช้โดยให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (Green Technology) ตลอดจนใช้เทคโนโลยี          
ช่วยในการบ าบัดและก าจัดของเสียและมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ทรัพยากร เช่น การฝังกลบขยะ ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 
   3) การใช้กฎหมาย (Law and Regulation) การใช้กฎหมายควบคุมเป็นแนวทาง
สุดท้ายในการด าเนินการเช่น  การก าหนดมาตรการ  และกฎระเบียบต่าง  ๆ ในการควบคุมการใช้
ทรัพยากร  ได้แก่ 1) การแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 2) การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ 3) การใช้พระราชบัญญัติในการควบคุมมลพิษ ได้แก่ การประกาศเขตควบคุมมลพิษ การก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม  มาตรฐานคุณภาพอากาศ 4) พระราชบัญญัติส่งเสริม             
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535 5) พระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 6) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
2504 และ 7) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535 เป็นต้น 
   จากแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สรุปได้ว่า  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะต้องใช้              
แนวทางหลัก 3 แนวทางด าเนินการควบคู่กันไป  นั่นคือ  การให้การศึกษา  การใช้เทคโนโลยี            
และการใช้กฎหมาย  เพ่ือมุ่งไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 
2.12 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  การฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้  ความตระหนัก  และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการอนุรักษ์  และฟ้ืนฟูป่าไม้  เพ่ือให้บุคคลรู้จักคิด  รู้จักชีวิตเข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อม           
ของตน  การสร้างความรู้ในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียด  ดังนี้ 
  2.12.1 แนวคิดเก่ียวกับความรู้    
   ความหมายความรู้ เป็นพฤติกรรมและสภาพการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเน้นการจ าไม่ว่าจะท า
เป็นการระลึกถึงหรือการระลึกได้ก็ตาม  เป็นสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจาการเรียนรู้โดยเริ่มต้นจาก
การรวมสาระต่าง ๆ เหล่านั้นจนพัฒนาไปสู่ขั้นที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นไปจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร  ซึ่งเกิดจาการประสบการณ์ที่ได้รับ การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  ทางสติปัญญา  ทางสังคม  หรือทางอารมณ์ก็ได้  (Bloom, 1962 อ้างถึงใน 
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อุทุมพร  ทองอุไทย, 2523) กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนื่องจากการเรียนรู้นี้เกิดขึ้นได้ 3 ทาง  
ดังนี้   
   การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้  ความเข้าใจ (Cognitive Domain) การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านทักษะ (Psychomotor Domain) และการเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ (Affective Domain)  
เพ่ือความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นจึงจะแยกเกี่ยวกับการเรียนรู้  และเจตคติ   สอดคล้องกับ  (อักษร  สวัสดี, 
2542) กล่าวว่า การเรียนรู้ เป็นทฤษฎีที่เน้นการเรียนรู้ ในการเปลี่ยนแนวความคิดจะค่อนยาก เพราะ
เป็นพฤติกรรมภายในยากแก่การสังเกตเป็น  และทฤษฎีของกลุ่มเกสตัลท์ ซึ่งได้กล่าวว่า การเรียนรู้ที่
เน้นส่วนร่วมมากกว่าส่วนย่อยนั้นจะต้องเกิดจากประสบการณ์เดิมและการเรียนรู้ย่อมเกิดจากการรับรู้ 
(Perception) หมายถึง  การแปลความหมายจากการสัมผัสด้วยอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 ส่วน  ดังนี้ หู  ตา  
จมูก ลิ้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง และการหยั่งเห็น (Insight) หมายถึง การเกิดความคิดข้ึนมาทันทีทันใดใน
ขณะที่ประสบปัญหาโดยมองเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ตั้งแต่ปัญหาเริ่มแรกจนสามารถแก้ปัญหาได้ 
   สรุปได้ว่า  ความรู้  หมายถึง  ข้อเท็จจริง รายละเอียดของเรื่องราวการกระท าต่าง ๆ 
ที่บุคคลได้ประสบมาและเก็บสะสมไว้เป็นความจ าที่สามารถถ่ายทอดต่อ ๆ ไปได้และสามารถวัดความรู้ได้
แล้วแสดงออกมาจากแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้จะประสบผลส าเร็จได้มากหรือน้อย
เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้านปัญญา ทักษะต่าง ๆ และเจตคติที่ได้รับจากการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ผู้สอนจัดท าขึ้นผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดความรู้ของ บลูม (Bloom, 1962) ซึ่งควรมีการจัดการเรียนรู้
ให้มีการฝึกฝนให้ครบทุกด้านไม่ใช่ด้านความรู้แต่เพียงอย่างเดียว   
  2.12.2 ประเภทความรู้ แบ่งออกได้ดังนี้ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็น
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่ง
ต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย  เช่น  ทักษะ
ในการท างาน  งานฝีมือ  หรือการคิดเชิงวิเคราะห์  บางครั้ง   จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม           
และความรู้ที่ชัดแจ้ง  (Explicit Knowledge)เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม  ถ่ายทอดได้  โดยผ่านวิธี
ต่างๆ  เช่น  การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  ทฤษฎี  คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม 
   โดยที่ความรู้ทั้ง 2 ประเภทนี้มีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน  ความรู้ที่ชัดแจ้งจะเน้นไป
ที่การเข้าถึงแหล่งความรู้  ตรวจสอบ  และตีความได้  เมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่  ส่วนความรู้ที่ฝัง
อยู่ในคนนั้นจะเน้นไปที่การจัดเวทีเพ่ือให้มีการแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวผู้ปฎิบัติท าให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน  อันน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่  ที่แต่ละคนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป ปรากฏ
ดังภาพประกอบ 2.9 (ณพศิษฏ์  จักรพิทักษ์, 2552) 
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ภาพที่ 2.9 ประเภทความรู้ 
ที่มา: ณพศิษฏ์  จักรพิทักษ์ (2552) 
 
 2.12.3 โครงสร้างของความรู้ 
  บันลือ  พฤกษะวัน (2534, อ้างถึงใน Bloom, 1962) ได้แบ่งพฤติกรรมโครงสร้าง
ความรู้ออกได้ดังนี้ ความรู้ที่เกิดจากความจ า (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehend) การประยุกต์  
(Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation)          
วัดได้และตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิด ประกอบการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผลและเกณฑ์ที่แน่ชัดซึ่ง
สอดคล้องกับ (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546) กล่าวว่า ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 6 ขั้นตอน  เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความสามารถในการน าไปประยุกต์ใช้ในการคิดเป็น  ท าเป็นและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 
ดังนี้คือ ขั้นความตระหนัก (Awareness) เพ่ือให้กลุ่มคน และบุคคลเกิดความตระหนักและความรู้สึก 
(Sensitivity) ต่อสิ่งแวดล้อมและเหตุอ่ืนที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขั้นความรู้  (Knowledge)  
เพ่ือให้กลุ่มคนและบุคคลเกิดได้มีความรู้  ประสบการณ์  และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ปัญหาที่เก่ียวข้อง  ขั้นเจตคติ  (Attitude)เพ่ือให้กลุ่มคนและบุคคลเกิดค่านิยมและความรู้สึก (Feeling) 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมป้องกันและปรับปรุงสิ่ งแวดล้อม ขั้นทักษะ 
(Skills) เพ่ือให้กลุ่มคนและบุคคลเกิดทักษะในการมองเห็นและเข้าไปแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  ขั้น
ความสามารถในการประเมินผล (Evaluation Ability) คือ ให้รู้จักประเมินมาตรการทางด้าน
สิ่งแวดล้อม  การศึกษาโครงการในแง่ปัจจัยต่าง ๆ ทางนิเวศวิทยา  ด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  
จริยธรรมและการศึกษา และข้ันการมีส่วนร่วม (Participation) เพื่อให้กลุ่มคนและบุคคลได้มีโอกาสเข้า
ไปร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 2.12.4 การวัดความรู้ 
  การวัดความรู้เป็นการวัดความสามารถในการระลึกเรื่องราวข้อเท็จจริง หรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ หรือเป็นการวัดการระลึกประสบการณ์เดิมที่บุคคลได้รับค าสอน การบอกกล่าวการ
ฝึกฝนของผู้สอนรวมทั้งจากต าราสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ด้วยค าถามวัดความรู้ (ไพศาล หวังพานิช, 2526) 

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน 
Tacit   

knowledge 

เข้าถึง
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รวบรวม 
จัดเก็บ 
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ดังนี้ ถามความรู้ในเนื้อเรื่องเป็นการถามรายละเอียดของเนื้อหา  ถามความรู้ในวิธีการด าเนินการเป็น
การถามวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและถามความรู้รวบยอดเป็นการถาม
ความสามารถในการจดจ าข้อสรุป  ซึ่งสอดคล้องกับ จ านง  พรายแย้มแข (2535) ได้กล่าวไว้  ดังนี้ 
  การวัดความรู้นั้นส่วนมากนิยมใช้แบบทดสอบ  ซึ่งแบบทดสอบนี้เป็นเครื่องมือ
ประเภทข้อเขยีนที่นิยมใช้กันทั่ว ๆ ไป  แบ่งออกดังนี้  คือ  แบบอัตนัย  และแบบปรนัย   
  สรุปได้ว่า  ความรู้  หมายถึง  ข้อเท็จจริง รายละเอียดของเรื่องราวการกระท าต่าง ๆ  
ที่บุคคลได้ประสบมาและเก็บสะสมไว้เป็นความจ าที่สามารถถ่ายทอดต่อ ๆ ไปได้และสามารถวัดความรู้
ได้แล้วแสดงออกมาจากแนวคิดความรู้เป็นความเข้าใจในข้อเท็จจริงและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ สาเหตุของป่าไม้ถูกท าลาย การเกิดไฟป่า และภูมิปัญญาท้องถิ่น          
โดยผู้วิจัยได้ประเมินผลโดยเลือกใช้แบบปรนัย โดยใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Item) 
ในการวัดความรู้ ถือตามทฤษฎีของ Bloom  ซึ่งต้องวัดความจ า การเข้าใจ การน าไปใช้การวิเคราะห์การ
สังเคราะห์  และการประเมินค่า  
 2.12.5 แนวคิดเก่ียวกับความตระหนัก (Awareness) 
  1) ความหมายของความตระหนัก (Awareness) ความตระหนักตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2542 หมายถึง อาการรู้ประจักษ์ชัด  อาการรู้ชัดแจ้ง 
   จันทนี  เกียรติโพธา (2542) ให้ความหมายของความตระหนัก หมายถึง ความ
ตระหนักเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึก  ความคิดเห็น  ความส านึก  เป็นภาวะที่บุคคลเข้าใจ             
และประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับตนเองได้  โดยอาศัยระยะเวลา  เหตุการณ์   
   จรรยา  ซุ้นจ้าย (2546) เห็นว่าความตระหนัก  เป็นสภาวะทางจิตใจที่มี
ความหมายเหมือนกับค าว่าส านึก  ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับเจตคติ  ที่เกิดจากการรับรู้  คิด  และประเมินค่า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งภายในจิต  ซึ่งจัดอยู่ในลักษณะของความรู้สึก  และมีอารมณ์ต่อสิ่งนั้น เช่น เห็นประโยชน์
รักหวงแหน  ปกป้อง  และรับผิดชอบ 
   ลดาวัลย์  พอใจ (2536) ความตระหนักเป็นภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวกับความรู้สึก
ความคิด  และความปรารถนาที่มีต่อบุคคล  สิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง 
   สัมพันธ์  งามสอาด (2536) ประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมในสังคมสิ่งต่าง ๆ  
เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลเกิดความตระหนัก 
   เรบเบอร์ (Reber, 1985) ความตระหนัก หมายถึง สภาพการมีการรับรู้หรือการมี
ความส านึกต่อบางสิ่งบางอย่างท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นของบุคคล 
   กู๊ด (Good, 1973) ความตระหนัก  หมายถึงการกระท าที่แสดงถึงการมีความรับรู้
การมีความรู้  หรือความรู้สึก  ความรับผิดชอบต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
   แครทโวล และคนอ่ืน ๆ (Krathwohl & el at., 1969) ความตระหนักจะเหมือน
พฤติกรรมด้านความจ าคือเป็นความรู้สึกรับผิดชอบของบุคคลที่ส านึกถึงสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ที่เขาอยู่ 
   โวลแมน (Wolman, 1973) ความตระหนักเป็นภาวะที่บุคคลเข้าใจหรือส านึก 
บางสิ่งบางอย่างของเหตุการณ์  หรือเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการรับรู้และพิจารณาใคร่ควร
เหตุการณ์ประสบการณ์  วัตถุ  หรือเหตุการณ์ที่ด าเนินไป 
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   รูเนส (Runes, 1971) ความตระหนักเป็นการกระท าท่ีเกิดจากความส านึก 
   บลูม (Bloom, 1971) หมายถึง ความส านึกในบางสิ่งบางอย่างของบุคคลที่เข้าใจ
สถานการณ์  ปรากฏการณ์  หรือเหตุการณ์ได้  แต่ความตระหนักไม่จ าเป็นต้องเป็นความใฝ่ใจต่อ
ปรากฏการณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดและจะเกิดข้ึนเมื่อมีสิ่งเร้าของเหตุการณ์นั้น ๆ 
   นีลสัน (Nelson, 1965) กล่าวว่าความตระหนักมีความหมายเหมือนกับความ
ส านึก (Consciousness)  ซึ่งเป็นภาวะทางจิตที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดและความปรารถนาต่าง ๆ  
เกิดจากการรับรู้ที่มีความหมาย ความตระหนักจึงเป็นสภาวะที่บุคคลได้รับรู้หรือได้ประสบการณ์ต่าง ๆ  
แล้วมีการประเมินค่า และตระหนักถึงความส าคัญของตนเองที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องของสภาวะ
ตื่นตัวทางจิตใจต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้น ๆ 
   สรุปได้ว่า ความตระหนัก  หมายถึง  การได้รับรู้  เกิดส านึก รับผิดชอบที่เกิด
ความรู้สึกมีความห่วงใยต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยอาศัยระยะเวลา  
ประสบการณ์  หรือสภาพแวดล้อมในสังคม 
  2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความตระหนัก 
   ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความตระหนักของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่
ละบุคคลดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้จึงมีผลต่อความตระหนักด้วย (ทนงศักดิ์ ประสบกิติคุณ, 2534)  
ซึ่งได้แก่ 
   2.1) ประสบการณ์ท่ีมีต่อการรับรู้ 
   2.2) ความเคยชินต่อสภาพแวดล้อมถ้าบุคคลใดที่มีความเคยชินต่อสภาพแวดล้อม 
ก็จะท าให้บุคคลนั้นไม่ตระหนักต่อสิ่งที่เกิดข้ึน 
   2.3) ความใส่ใจและการเห็นคุณค่า ถ้ามนุษย์มีความใส่ใจในเรื่องใดมากก็จะมี
ความตระหนักในเรื่องนั้นมากขึ้น 
   2.4) ลักษณะและรูปแบบของสิ่งเร้า ถ้าสิ่งเร้านั้นสามารถท าให้ผู้พบเห็นเกิดความ
สนใจย่อมท าให้ผู้พบเห็นนั้นเกิดการรับรู้และความตระหนักยิ่งขึ้น 
   2.5) ระยะเวลาและความถี่ในการรับรู้ถ้ามนุษย์ได้รับการรับรู้บ่อยครั้งเท่าใดหรือ
นานเท่าไรก็ยิ่งท าให้มีโอกาสเกิดความตระหนักได้มากขึ้นเท่านั้น 
  3) องค์ประกอบของความตระหนัก 
   องค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความตระหนัก ส าหรับปัจจัยหรือสิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้หรือความตระหนัก แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ ลักษณะของสิ่งเร้า และลักษณะของ
บุคคลที่รับรู้ (จันทนี เกียรติโพธา, 2542) 
   3.1) ลักษณะของสิ่งเร้า หรือคุณสมบัติของสิ่งเร้าจะเป็นปัจจัยภายนอกที่ท าให้
บุคคลเกิดความสนใจที่จะรับรู้ ซึ่งจะน าไปสู่ความตระหนักต่อไป 
   3.2) ลักษณะของบุคคลที่รับรู้ หมายถึง การที่บุคคลจะเกิดความตระหนักต่อ
ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมากน้อยแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านกายภาพ ได้แก่ สมรรถภาพของ
อวัยวะรับสัมผัส หู ตา จมูก ปาก และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความรู้เดิม  การสังเกตพิจารณา  
ความสนใจ ความตั้งใจ ความพร้อมที่จะรับรู้ การเพิ่มคุณค่า ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะมีอิทธิพลท าให้บุคคล
เกิดความตระหนักแตกต่างกัน  ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนักสามารถอธิบายได้ จาก
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ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนักของ กู๊ด (Good, 1973) สามารถเขียนเป็นเป็นแผนภาพได้
ดังภาพที ่2.10   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.10 ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก 
ที่มา: Good (1973) 
 
 จากภาพที่ 2.10 แสดงว่าความตระหนักเป็นผลของกระบวนการทางปัญญา (Cognitive  
Process) กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือรับสัมผัสจากสิ่งเร้าแล้วจะเกิดการรับรู้  
(Perception) ขึ้นเมื่อเกิดการรับรู้แล้วต่อไปก็จะน าไปสู่การเกิดความเข้าใจในสิ่งเร้านั้น  และน าไปสู่
ความตระหนักในที่สุด  และทั้งความรู้  และความตระหนักนี้จะน าไปสู่การกระท าหรือพฤติกรรมของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งเร้านั้น ๆ ต่อไป 
 ลักษณะของความตระหนักท าให้รู้และเข้าใจว่าเป็นภาวะจิตใจและเป็นกลุ่มเดียวกับเจตคติ
เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของความตระหนัก  จึงอาศัยแนวคิดของนักจิตวิทยาที่ได้เสนอ
แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของจิตใจไว้  3  แนว  ดังนี้ 
 1) แนวคิดที่กล่าวถึงจิตใจมีสามองค์ประกอบ พระธรรมปิฏก (2539) กล่าวถึงการแสดงออก  
การเคลื่อนไหวทางร่างกายและวาจาจะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  พฤติกรรมที่แสดงออกทุกครั้งต้องมี
ความตั้งใจที่มีแรงจูงใจเป็นสิ่งที่ก าหนด  เมื่อมีแรงจูงใจอย่างไรก็จะมีความตั้งใจที่จะแสดงออกทาง
พฤติกรรมด้วยกายและวาจา  ส่วนความรู้สึกหรือสภาพอารมณ์รวมทั้งคุณธรรม  เช่น  ความรัก  
ความชอบ  ความเกลียด  ความริษยา  เหล่านี้ก็จะมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังของพฤติกรรม  ความชอบนี้จะ
ถูกกระตุ้นและพัฒนาเป็นความเชื่อในคุณค่าของสิ่งนั้น ๆ และจะพัฒนาเป็นค่านิยมต่อไป  ช่วงเวลาของ
การพัฒนาที่นานพอควรจะไปกระตุ้นให้เกิดสภาวะในใจที่มุ่งมั่นจะกระท าที่เรียกว่าเจตคติ  และเมื่อมี
เจตคติก็ย่อมจะกระตุ้นให้คนนั้นลงมือกระท าปฏิบัติหรือแสดงออกนอกจากพฤติกรรมต้องอาศัยปัญญา
มาเกี่ยวข้องเพราะการที่จะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมานั้นก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมที่
แสดงออกจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของปัญญา  ซึ่งกล่าวว่าได้ว่าปัญญาต้องอาศัยจิตใจ  ถ้าจิตใจมีความ
เพียรมีความขยันอดทน  ใจสู้  เจอปัญหาไม่ถอย  พยายามคิด และแก้ปัญหาก็จะเกิดปัญญา  ความรู้สึก
และปัญญาจึงมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระดับปานกลางและความสัมพันธ์นี้ไม่อาจแยกจากกัน 
  การพัฒนาคนจึงอยู่ในระบบบูรณาการ 3 ด้าน  คือ ปัญญา  จิตใจและพฤติกรรม
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Ferguson (1952)  ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าจิตใจของคนมี 3  องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1.1) องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive Component) การที่บุคคลจะมีความรู้ต่อ         
สิ่งใดนั้นบุคคลนั้นจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นเสียก่อน  เพ่ือรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์หรือโทษอย่างไร  

สภาพแวดล้อม 

การสัมผัส การรับรู้ ความคิดรวบยอด การเรียนรู้ความรู้ ความตระหนัก 

พฤติกรรม 
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เช่น  รู้ว่าต้นไม้มีประโยชน์มากมาย  มีดอกไม้ท าให้ที่ต่าง ๆ สวยงามและน่าอยู่  มีผลใช้เป็นอาหารได้  
ช่วยท าให้อากาศร่มรื่นและช่วยป้องกันน้ าท่วม  เป็นต้น  ความรู้เหล่านี้จะแตกต่างกับความรู้ความจ าที่
จดจ าเรื่องราวต่าง ๆ ไว้อย่างแม่นย า  แต่ความรู้เกิดจากการคิดและการวิเคราะห์มาอย่างดีดังนี้            
ความตระหนักในวันนี้จึงเป็นความเชื่อ  ความรู้  ความคิด และความคิดเห็นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
  1.2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก  (Affective Component)  เมื่อบุคคลมีความรู้มากพอ
ก็จะเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งนั้น  หากรู้ว่าสิ่งนั้นดีมีประโยชน์ก็จะรู้สึกชอบ และรู้สึกว่าสิ่งนั้น
ไม่ดีหรือไม่มีประโยชน์  บุคคลนั้นก็จะเกิดความรู้สึกไม่ชอบเมื่อรู้ว่าต้นไม้มีประโยชน์แล้วก็จะมี
ความรู้สึกชอบ  รักและหวงแหนต้นไม้  และเห็นว่าการท าลายต้นไม้และป่าไม้ท าให้เกิดภัยอันตรายแก่
ชีวิตที่จะรู้สึกไม่ชอบการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ท าลายป่า  ดังนั้นความตระหนักในส่วนนี้จึงเป็น
ความรู้สึกชอบไม่ชอบ หรือมีท่าทีท่ีดีหรือไม่ดีสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
  1.3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) เมื่อบุคคลนั้นรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบ ก็พร้อมที่จะกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือสนับสนุนหรือคัดค้านตามความรู้สึกซึ่งในส่วนนี้
จะยังไม่แสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน แต่จะเป็นส่วนที่มีแนวโน้มหรือความพร้อมที่
บุคคลจะปฏิบัติตามความรู้สึก เช่น เมื่อชอบ รักและหวงแหนต้นไม้ บุคคลนั้นก็จะเห็นด้วยและสนับสนุนกับ
กฎเกณฑ์การอนุรักษ์ป่าไม้ 
 2) แนวคิดที่กล่าวถึงจิตใจที่มีสององค์ประกอบ Rosenberg (1956) และ Katz (1960) เป็น
นักจิตวิทยากลุ่มที่สนับสนุนแนวคิดการแบ่งจิตใจออกเป็น 2 องค์ประกอบคือ ปัญญาและความรู้สึกโดย
ปัญญาจะเป็นตัวส่งเสริมหรือขัดขวางการบรรลุถึงค่านิยมต่างๆ ของบุคคลส่วนความรู้สึกของบุคคลจะ
เกิดขึ้นเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใด  Rosenberg  ได้เสนอทฤษฎีความคล้องจองของปัญญา 
(Cognitive Consistency Theory) ที่กล่าวว่ามนุษย์ต้องการที่จะบรรลุและรักษาไว้ซึ่งความสอดคล้อง
ระหว่างอารมณ์  ความรู้สึกและปัญญา 
 3) แนวคิดที่กล่าวถึงจิตใจมีองค์ประกอบเดียว Fishbein & Ajzen, Thurshone Insko,  
Bem เป็นกลุ่มนักจิตวิทยาที่สนับสนุนว่าจิตใจมีองค์ประกอบเดียว  คือ  อารมณ์ความรู้สึกในทางที่ชอบ
หรือไม่ชอบต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่งใด (ธีระพร  อุวรรณโณ, 2529) ดังนั้น  จึงมีนักจิตวิทยาถือเอานิยาม
องค์ประกอบทางอารมณ์ความรู้สึกเป็นค านิยามเดียวกันกับเจตคติ 
 สรุปได้ว่า  ทุกแนวคิดที่ได้กล่าวมานี้จะพบว่า จิตใจประกอบด้วยความรู้สึก  และหากจิตใจมี
องค์ประกอบอ่ืน ๆ อีก องค์ประกอบเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์กับความรู้สึก  เช่น  ถ้ามีสอง
องค์ประกอบจะพบว่าปัญญามีความสัมพันธ์กับความรู้สึก  และสามองค์ประกอบจะพบว่าปัญญาและ
พฤติกรรมที่เป็นแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงออกจะมีความสัมพันธ์กับความรู้สึก  ดังนั้นความตระหนัก          
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นภาวะในจิตใจด้านความรู้สึกและปัญญาที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม  ส่วนพฤติกรรม             
ให้เห็นและสังเกตได้  จึงจัดเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์หรืออาจกล่าวได้ว่าการที่จะสร้างความตระหนัก          
ต่อสิ่งแวดล้อม  ความพัฒนาในด้านปัญญา  ความคิด  ความรู้สึกและอารมณ์ 
 ความส าคัญของความตระหนัก 
 การที่คนเราจะกระท าสิ่งใดก็ต้องเกิดจากความเชื่อ  รัก  ชอบ  เกลียด  หรือโกรธ  จึงจะ
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งนั้น  คนที่มีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม  มักจะคิดและกระท าแต่สิ่งดี
งามต่อสิ่งแวดล้อม  (มนูญ  พืชสะกะ, 2539)  เพราะความตระหนักจะช่วยให้เกิดการประเมินว่าควรท า
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หรือไม่ควรท า ที่ท าให้บุคคลนั้นเกิดบรรทัดฐาน หรือมาตรฐานทางพฤติกรรมของตนเองขึ้น  ซึ่งจะช่วย
พัฒนาตนเองได้มีจุดยืน  และเป็นตัวของตัวเองมีบุคลิกที่ดีงาม  และมีค่านิยมที่ถูกต้อง ความตระหนัก
จะเป็นแบบแผนให้คนรู้จักคิด  รู้จักเลือก และรู้จักตัดสินใจที่จะแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ เพราะการเลือก
เป็นสิ่งที่ก าหนดให้เกิดการตัดสินใจที่เป็นความรู้สึกนึกคิดความตระหนักเป็นแรงจูงใจที่จะท าให้คนชอบ
หรือไม่ชอบเป็นแรงผลักดันให้บุคคลนั้นท าด้วยความตั้งใจที่จะช่วยให้คนประสบความส าเร็จต่อการงาน 
 ฉะนั้นความตระหนักจึงช่วยให้คนเห็นรับรู้ข้อเท็จจริง  เห็นความส าคัญและรู้จักเลือก          
และตัดสินใจที่จะปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา  ดังนั้นความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อจิตใจ                     
ที่จะจูงใจให้คิด  วิเคราะห์  และตัดสินใจที่จะปกป้องและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสามารถเขียน                
เป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักกับการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมได้                 
ดังภาพประกอบ 2.11 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.11 ความส าคัญระหว่างความตระหนักกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ที่มา: มนูญ  พืชสะกะ (2539)   
 
 การสร้างความตระหนัก 
 เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก  จึงเสนอหลักการและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องดังนี ้
 1) แนวคิดกลุ่มพัฒนาการทางสติปัญญา  นักจิตวิทยากลุ่มพัฒนาการทางสติปัญญาที่ศึกษา
พฤติกรรมของคน  ซึ่งมีอิทธิพลต่อจิตใจและการแสดงออกมีหลายคน  ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะแนวคิด
ของ  Piaget  และแนวคิดของ Kohlberg  โดยสรุปตามแนวคิดของ Kohlberg  มีความเชื่อว่า
สติปัญญาและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนจะค่อย ๆ เพ่ิมขึ้นตามอายุ  มีแนวคิดคล้ายกับ
Piaget  ซึ่งนักเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่จะมีพัฒนาด้านสติปัญญาระดับที่ 2 ที่อยู่ในช่วงใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมในขั้นที่ท าตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ  และขั้นท าตามหน้าที่ของสังคม  แสดงว่านักเรียนวัยนี้ตัดสินใจ
ท าอะไรใช้กฎเกณฑ์จากสังคมเป็นตัวก าหนด  โดยมักจะยึดและท าตามพ่อแม่  ครูและเพ่ือน ๆ เป็นวัยที่
เริ่มเรียนรู้สังคมที่กว้างข้ึน  รู้จักระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของสังคม 
 2) แนวคิดกลุ่มจิตวิทยาสังคม  Bandura (จรรยา ซุ้นจ้าย, 2546 อ้างถึงใน Bandura, 
1997) นักจิตวิทยากลุ่มนี้เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจมากกว่าเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทางสมอง  และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  
ซึ่งคนอาศัยการสังเกตตัวแบบ  โดยให้ความสนใจหรือใส่ใจ  ถ้าเห็นว่าสิ่งที่สังเกตมีประโยชน์หรือมี
ความหมายต่อตนเองก็จะให้ความสนใจ  โดยจดจ าลักษณะต่าง  ๆ ของสิ่งที่สังเกตไว้แล้วจะมีการ
แสดงออกเหมือนตัวแบบนั้น  หากการแสดงออกตามตัวแบบได้รับการเสริมแรง  หรือถูกยับยั้งก็จะท า
ให้คนนั้นแสดงออกหรือหลุดการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ โดยสรุปกลุ่มแบนดูราเชื่อว่า สังคม  สภาพแวดล้อม
และวัฒนธรรมเป็นตัวการและเป็นเงื่อนไขส าคัญของพฤติกรรมของคนที่มีมาตั้งแต่เกิด  พ่อแม่           

ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม การกระท า การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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และบุคคลต่าง ๆ ในสังคมจะเป็นตัวแบบ  การเลียนแบบ ถ้าได้รับการเสริมแรง  และแรงจูงใจทางสังคม  
ท าให้คนนั้นกระท าหรือไม่กระท าตามแบบและกฎเกณฑ์ของสังคม 
 3) แนวคิดของแรทส์  และคนอ่ืน ๆ เป็นนักการศึกษากลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการสอนที่ยัด
เยียดหลักศีลธรรมของผู้ใหญ่ให้กับเด็ก มีความเชื่อว่าไม่มีหลักจริยธรรมสูงสุดอย่างใดอย่างหนึ่ง           
แต่จริยธรรมมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์  ซึ่งได้เสนอวิธีการพัฒนาด้านจริยธรรมโดยควรให้นักเรียนมี
โอกาสเลือก  โดยเลือกอย่างเสรี  มีทางเลือกหลาย ๆ ทางฝึกให้คุณค่าที่ยอมรับ พอใจและเต็มใจและให้
ยืนยันความคิดที่ตัดสินใจที่สามารถอธิบายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้โดยแสดงออก ตามความคิดที่ตัดสินใจ          
และให้ปฏิบัติหลาย ๆ ครั้งจนติดเป็นนิสัย  โดยสรุปความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม  นักเรียนสามารถ
พัฒนาได้ทุกระดับชั้นโดยให้แบบอย่างที่ดี ภายใต้บรรยากาศที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้ ควรจัดให้มีสถานการณ์ 
ปรากฏการณ์ หรือบุคคลที่ใกล้ตัวหรือที่นักเรียนประทับใจมีการจัดกิจกรรมในบรรยากาศที่เป็นกันเอง 
ยอมรับฟังกัน และสนุกสนานโดยครูมีหน้าที่กระตุ้นและส่งเสริมเพ่ือให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมโดยไม่รู้
ว่าตนเองก าลังถูกชักจูงร่วมกันแสดงความรู้สึกแสดงความรักและเห็นคุณค่าระหว่างกัน 
 ผลการศึกษาแนวคิดและหลักการจากนักจิตวิทยาและนักการศึกษา และนักสังคมวิทยา
หลาย ๆ คนสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนซึ่งสรุป
ประเด็นส าคัญได้  ดังนี้ 
 1) ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนเป็นภาวะภายในจิตใจที่ไม่สามารถมองเห็นเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกมาได้  สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้โดยการจัดกิจกรรมฝึกให้กับนักเรียน  และ
สามารถพัฒนาไปสู่ขั้นของการเกิดค่านิยม และการสร้างนิสัยที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
 2) ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมเกิดจากความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางด้านความรู้  
ความคิด  และอารมณ์ความรู้สึกที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียน 
 3) การสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจึงควรจัดกิจกรรที่พัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 
  3.1) พัฒนาด้านความรู้โดยให้นักเรียนรับรู้ข้อมูลและให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีแท้จริง 
  3.2) พัฒนาด้านความคิด  โดยส่งเสริมให้นักเรียนคิด  วิเคราะห์  ตัดสินใจทางเลือก  
และก าหนดแนวทางปฏิบัติของตนเองที่เป็นการสร้างสัญญาของตัวเองหรือกลุ่มของตนเอง    
  3.3) พัฒนาด้านอารมณ์  โดยกระตุ้นความรู้สึกทางอารมณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ตนเอง
คิดอย่างอิสระเสรี  เช่น  วาดภาพ  เขียนค าขวัญและเขียนเรียงความ  ที่จะเป็นการตอกย้ า ให้เป็น
ความรู้สึกท่ีตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงตลอดไป 
 กระบวนการที่ท าให้เกิดความตระหนักจะต้องมีขั้นตอนที่ส าคัญคือ การรับรู้ (Perception) เพ่ือ
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ  ซึ่ง Finnegan (1975)  ให้ความหมายการรับรู้ว่า  การรับรู้  หมายถึง  
การแสดงออกถึงความรู้  ความสนใจ  ความรู้สึก  ที่ เกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง  การรับรู้ เป็น
กระบวนการตีความหมายของสมอง  หรือแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการสัมผัส (Sensation)  ของ
ร่างกาย (ประสาทสัมผัสต่าง ๆ) กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าท าให้เราทราบว่าสิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อมที่เรา
สัมผัสนั้นเป็นอะไร  มีความหมายอย่างไร  และมีลักษณะอย่างไร (Garrison & Magoon, 1972)  การ
รับรู้คือการตอบสนองโดยการแสดงออก  ซึ่งเป็นผลมาจากการสัมผัสและในการแสดงออกนั้นต้องใช้
ความรู้  ความสามารถในการแปลความหมายจากการสัมผัสนั้น (Lindgren  & Harvey, 1981)  การ
รับรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลเลือกใช้จัดประเภท  และแบ่งความหมายของสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมที่มา
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กระตุ้นประสาทสัมผัส  และพาดพิงข้อมูลที่แปลนี้ไปสู่การกระท าที่มีความหมาย ดังนั้นพฤติกรรมของ
บุคคลจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ได้รับอย่างไรขึ้นอยู่กับผลของการท างานของกระบวนการรับรู้  และการ
รับรู้นี้ท าให้บุคคลตระหนักถึงตนเอง  บุคคลอ่ืน  สิ่งของและเหตุการณ์ในสิ่งแวดล้อมในโลกแห่งความ
เป็นจริง   
 การรับรู้ให้ความหมายความส าคัญต่อบุคคลและมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมออกมา   
แต่ละบุคคลมีการรับรู้ต่อสิ่งเร้าในสถานการณ์  เป้าหมาย  สถานภาพ บทบาทของตนเองในครอบครัว  
โลกของงานและสันทนาการส่วนบุคคล  (กรรณิการ์  สุวรรณโคตร, 2528)  ในกระบวนการในการเลือก  
ตั้งรับ  การจัดระเบียบ  และการแปลความหมายของสิ่งเร้าที่บุคคลพบเห็น หรือมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องด้วยในสภาพแวดล้อมหนึ่ง  (เทพนม  เมืองแมน  และคนอ่ืน ๆ, 2529) การรับรู้ เป็น
กระบวนการทางจิตที่มีต่อสิ่งเร้า  เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบประสาทสัมผัสต่าง ๆ ก็จะเกิดกระบวนการทาง
สมองโดยอาศัยความรู้  ความสามารถแปลความหมายของสิ่งเร้านั้น  ๆ ออกมา ซ่ึงอิทธิพลต่อ          
การเกิดความตระหนักจะน าไปสู่พฤติกรรมต่อสิ่งเร้านั้น ๆ ในที่สุด (จันทนี  เกียรติโพธา, 2542) 
 การวัดความตระหนัก 
 ความตระหนักเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับด้านความรู้สึกและอารมณ์  
ดังนั้น  เครื่องมือที่จะน ามาวัดจะต้องมีหลักการ  และวิธีการตลอดจนการมีเทคนิคเฉพาะเพ่ือจะได้ผล
ออกมาอย่างเที่ยงตรง  และเชื่อถือได้  เครื่องมือที่ใช้วัดความตระหนักมีหลายประเภทดังนี้  (จันทนี  
เกียรติโพธา, 2542) 
 1) วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) อาจเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างอย่างแน่นอน  
(Structured Item) คือ มีการสร้างค าถาม และมีค าตอบให้เลือกเหมือน ๆ กันกับแบบสอบถามชนิดที่
เลือกตอบหรืออาจเป็นแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Item) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีไว้แต่หัวข้อ
ใหญ ่ๆ ให้ผู้ตอบมีเสรีภาพในการตอบ  และค าถามเป็นไปตามโอกาสจะอ านวย 
 2) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามอาจเป็นชนิดปลายเปิดหรือชนิดปลายปิด
หรืออาจผสมกันทั้งสองแบบ 
 3) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเครื่องมือที่ให้ตรวจสอบว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย  
หรือมี  ไม่มี  สิ่งที่ก าหนดในรายการ  อาจอยู่ในรูปของการท าเครื่องหมายตอบหรือเลือกว่าใช่  ไม่ใช่ 
 4) มาตราวัดเจตคติตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert’s Scale) เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับการ
ใช้วัดอารมณ์และความรู้สึก 
 5) การใช้วัดความหมายทางภาษา (Semantic Differential Technique) เป็นเครื่องมือวัด
ชนิดหนึ่งที่สามารถวัดเกี่ยวกับการประเมินค่า (Evaluation) ศักยภาพและพวกที่เกี่ยวกับกิจกรรม  
(Activity)  เป็นเทคนิคการวัดที่  ชาลล์  ออสกูด  ได้คิดข้ึนมาใช้วัดความตระหนัก 
        2.11.6 พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  1) ความหมายของพฤติกรรม 
   ประสิทธิ์ ทองอุ่น (2542) ได้กล่าวว่าพฤติกรรม หมายถึง การกระท า การแสดง
อาการหรืออากัปกิริยาของอินทรีย์ ทั้งในส่วนที่เจ้าของพฤติกรรมเองเท่านั้นที่รู้ได้ และในส่วนที่บุคคล
อ่ืนอยู่ในวิสัยที่จะรู้ได้ จึงท าให้จ าแนกพฤติกรรมออกเป็น  2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายใน คือ 
พฤติกรรมที่เจ้าของพฤติกรรมเท่านั้นที่รู้ได้บุคคลอ่ืนที่มิใช่เจ้าของพฤติกรรมไม่สามารถที่จะรับรู้ได้
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โดยตรง ถ้าไม่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก ส่วนพฤติกรรมภายนอก คือ พฤติกรรมที่บุคคลอ่ืน
นอกเหนือจากเจ้าของพฤติกรรม สามารถที่จะรู้ได้ โดยอาศัย “การสังเกต” ไม่ว่าจะใช้ประสาทสัมผัส
โดยตรงหรือการใช้เครื่องมือ (Instrument) ช่วยในการสังเกตเพ่ือให้ได้ข้อมูล   
   ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ (2553) ได้กล่าวว่าพฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือ
การตอบสนองของนักศึกษา ที่มีต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การอนุรักษ์น้ า การดูแลพ้ืนที่สีเขียว การ
จัดการขยะ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแสดงออกมาในรูปของการกระท า หรือตอบสนองต่อ
เครื่องมือที่ผู้ศึกษาค้นคว้า  
   จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของค าว่า พฤติกรรม สรุปว่า พฤติกรรม 
หมายถึง  กิริยาอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์หรือที่มนุษย์ได้แสดงหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์
เมื่อได้เผชิญกับสิ่งเร้าต่าง ๆ 
  2) การวัดพฤติกรรม 
   พฤติกรรมของบุคคลนั้นมีทั้งพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน  การที่จะ
ศึกษาถึงพฤติกรรมนั้นสามารถท าได้หลายวิธี ถ้าเป็นพฤติกรรมภายนอกที่บุคคลแสดงออกมาให้บุคคล
อ่ืนเห็นได้จะท าการศึกษาได้ คือ ใช้การสังเกตโดยตรงและโดยอ้อม แต่ถ้าเป็นพฤติกรรมภายในที่ไม่
สามารถสังเกตได้ต้องใช้วิธีการทางอ้อม เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยแบบทดสอบ หรือการ
ทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการและในชุมชน ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมอาจท าได้โดยการสร้าง
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบส ารวจ แบบศึกษาเป็นรายกรณี แบบทดสอบหรือใช้
เครื่องมืออ่ืนประกอบซึ่งให้ได้มาของพฤติกรรมของบุคคลที่เราต้องการ 
  เจริญจิต ลีภัทรพณิชย์ (2545) ได้กล่าวถึง วิธีการศึกษาพฤติกรรมว่ามี 2 วิธี คือ  
  1) การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง ท าได้โดย  
   1.1) การสังเกตแบบให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว (Direct Observation) เช่น ครูสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนในห้องเรียน โดยบอกให้นักเรียนในชั้นได้ทราบว่าครูจะสังเกตพฤติกรรมดูว่าใคร
ท ากิจกรรมอะไรบ้างในห้องเรียน การสังเกตแบบนี้บางคนอาจไม่แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมาก็ได้  
   1.2) การสังเกตแบบธรรมชาติ (Naturalistic Observations) เช่น การที่บุคคล
ผู้ต้องการสังเกตพฤติกรรมไม่ได้กระทาตน เป็นที่รบกวนพฤติกรรมบุคคลผู้ถูกสังเกต และเป็นไปใน
ลักษณะที่ท าให้ผู้ถูกสังเกตไม่ทราบว่าถูกสังเกตพฤติกรรม การสังเกตแบบนี้จะได้พฤติกรรมที่แท้จริง
มาก และจะท าให้สามารถนาผลที่ได้ไปอธิบายพฤติกรรมที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกัน  ข้อจากัดของวิธี
สังเกตแบบธรรมชาติก็คือ ต้องใช้เวลามากถึงจะสังเกตพฤติกรรมที่ต้องการได้ และการสังเกตต้องท า
เป็นเวลาติดต่อกันเป็นจานวนหลาย ๆ ครั้ง พฤติกรรมบางอย่างอาจต้องใช้เวลาสังเกตถึง 50 ปี  
  2) การศึกษาพฤติกรรมโดยอ้อม ท าได้โดย  
   2.1) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีที่ผู้ศึกษาต้องการซักถามข้อมูลจากบุคคลหรือกลุ่ม
ของบุคคล ซึ่งท าได้โดยการซักถามเผชิญหน้ากันโดยตรง หรือมีคนกลางท าหน้าที่ซักถามให้ก็ได้ เช่น         
ใช้ล่ามสัมภาษณ์คนที่พูดกันคนละภาษา การสัมภาษณ์เพ่ือต้องการทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลแบ่ง
ออกเป็นเรื่อง ๆ ตามที่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ อีกประการหนึ่งคือ การสัมภาษณ์โดยอ้อมหรือไม่เป็น
ทางการ ผู้ถูกสัมภาษณ์จะไม่ทราบว่าผู้สัมภาษณ์ต้องการอะไร ผู้สัมภาษณ์จะคุยไปเรื่อย ๆ โดย
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สอดแทรกเรื่องที่จะสัมภาษณ์เม่ือมีโอกาส ซึ่งผู้ตอบจะไม่รู้ตัวว่าเป็นสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์เจาะจงที่จะทราบถึง
พฤติกรรม การสัมภาษณ์ท าให้ได้ข้อมูลมาก แต่ก็มีข้อจากัดคือบางเรื่องผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ต้องการเปิดเผย  
   2.2) การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการที่เหมาะสมสาหรับการศึกษาพฤติกรรม
ของบุคคลเป็นจ านวนมากและเป็นผู้ที่อ่านออกเขียนได้ หรือสอบถามกับบุคคลที่อยู่ห่างไกลอยู่กระจัด
กระจาย นอกจากนี้ยังสามารถถามพฤติกรรมในอดีต หรือต้องการทราบแนวโน้มพฤติกรรมในอนาคตได้ 
ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ ผู้ถูกศึกษาสามารถท่ีจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปกปิดหรือพฤติกรรมต่าง ๆ         
ที่ ไม่ยอมแสดงให้บุคคลอ่ืนทราบได้โดยวิธี อ่ืน  ซึ่ งผู้ถูกศึกษาแน่ ใจว่าเป็นความลับและการใช้
แบบสอบถามจะใช้เวลาศึกษาเวลาใดก็ได้  
   2.3) การทดลอง เป็นการศึกษาพฤติกรรมโดยผู้ถูกศึกษาจะอยู่ ในสภาพการ
ควบคุมตามที่ผู้ศึกษาต้องการ โดยสภาพแท้จริงการควบคุมจะท าได้ในห้องทดลอง  แต่การศึกษา
พฤติกรรมของคนในชุมชนโดยควบคุมตัวแปรต่าง ๆ คงเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการจะทาให้ข้อมูลได้จ ากัดซึ่งบางครั้งอาจน าไปใช้ในสภาพความเป็นจริงได้ไม่เสมอไปแต่วิธีนี้
มีประโยชน์มากในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลทางการแพทย์  
   2.4) การบันทึก วิธีนี้ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของบุคคล โดยให้บุคคลแต่ละคน
ท าบันทึกพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งอาจเป็นบันทึกประจ าวันหรือศึกษาพฤติกรรมแต่ละประเภท  เช่น 
พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการทางาน พฤตกิรรมทางสุขภาพ พฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อม  
  จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ เป็น
การศึกษาพฤติกรรมโดยตรง ผู้วิจัยจึงได้เลือกแบบสอบถาม แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบบันทึกการ
ตรวจผลงาน ใบงาน ใบความรู้ เป็นเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 
 
2.13 บริบทโรงเรียนอนุบาลสระบุรีและการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  มีพ้ืนที่  23 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา  ตั้งอยู่เลขท่ี 657 ถนนพหลโยธิน 
ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี   
  2.13.1 ประวัติความเป็นมา ดังนี้  
   พ.ศ. 2489 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี เปิดท าการสอนครั้งแรกโดยอาศัยเรียนที่โรงเรียน
สตรีสระบุรี “สหายหญิง” ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
ในพ้ืนที่  3 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา  นางสาวละเอียด อนุกูลเพชรเกษตรเป็นครูใหญ่  เปิดสอนได้  1 ปี  
ยุบเลิกไป 
   พ.ศ. 2496 ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอนชั้นอนุบาล  1 จ านวน  1 ห้องเรียน  
นักเรียน 20 คน  มีครู 2 คน ในสถานที่เดิม โดยมีนางสาวทัศนีย์  นาควานิช  รักษาการในต าแหน่ง
ครูใหญ่ และปีต่อมานางพรถวัลย์  สีลาน  เป็นครูใหญ่  สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา
ต่อมาโรงเรียนสตรีสระบุรี “สหายหญิง” ย้ายไปเรียนที่อ่ืน  ได้โอนอาคารเรียนและสถานที่เป็นสมบัติ
ของโรงเรียนอนุบาลสระบุรี 
   พ.ศ. 2501 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนางสาวดวงภรณ์  
ฟุ่มฟู เป็นครูใหญ่  มีครู 10 คน  นักเรียน  299 คน โรงเรียนได้พัฒนาเจริญรุดหน้ามาตามล าดับ                     
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จ านวนครู  นักเรียนมีจ านวนมากขึ้น  อาคารไม่เพียงพอ  จึงจ าเป็นต้องไปอาศัยอาคารวัดทองพุ่มพวง
เรียนจ านวน  5 ห้องเรียน   
   ต่อมา ปี พ.ศ. 2520 ได้ย้ายห้องเรียนจ านวนหนึ่ง มาอยู่แทนที่โรงเรียนสตรีสระบุรี  
“สหายหญิง”  ซึ่งย้ายไปเรียนรวมกับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
   พ.ศ. 2522 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวน 1,997 คน 
ครู 62 คน  จ านวน 48 ห้องเรียน   
   พ.ศ. 2524 สร้างอาคารห้องสมุด  โดยใช้เงินสมาคมผู้ปกครองและครูอนุบาลสระบุรี 
   พ.ศ. 2525 สร้างอาคารสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์โดยใช้เงินงบประมาณ จ านวน  
3,000,000 บาท  สร้างอาคารขนาด 7  27 เมตร โดยใช้เงินงบประมาณ จ านวน 740,000 บาท สร้าง
อาคารบัวหลวงใช้เป็นห้องพยาบาลโดยใช้เงินสมาคมฯ   
   โรงเรียนได้รับโล่พระราชทานดีเด่น  3 ปีซ้อน ของส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  ใน  พ.ศ. 2523-2524 
   ในปี พ.ศ. 2526 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดจากที่เดิมมาอยู่รวมกันในที่ปัจจุบันตั้งแต่ชั้น
อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  2,002 คน  ครู  61 คน  จ านวน 48 ห้องเรียน 
   พ.ศ. 2527 นางสาวดวงพร  ฟุ่มฟู  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ นางอุทัย
ตรงเมธี  เป็นผู้อ านวยการคนต่อมา  ได้อนุญาตให้ สปจ. สระบุรี  สร้างอาคาร 105 ในพ้ืนที่ท าการได ้
   พ.ศ. 2528 นางสาวเปรมปรีดิ์  นวลมณี  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 โดยใช้งบประมาณ 104,000 บาท เป็นส านักงานการประถมศึกษา
สร้างอาคารเรียนแบบ 2/28 (อาคารบัวขาว) เป็นตึก 3 ชั้น จ านวน 12 ห้องเรียน เป็นเงินงบประมาณ  
2,815,000 บาท   
   พ.ศ. 2530 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 โดยเงินงบประมาณ 1,040,000 บาท ใช้
เป็นส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
   พ.ศ. 2533 สร้างอาคารเรียนแบบ 2/28 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก 3 ชั้น 9 ห้องเรียน  
งบประมาณ  2,853,700  บาท  สมาคมฯ  สมทบอีก 328,200 บาท  
   พ.ศ. 2538  นางชูจิต  เด็ดแก้ว  ย้ายมาด ารงต าแหน่งฯ  น าวิธีการจับฉลากเด็กเข้า
เรียนในชั้นอนุบาล 1   
   พ.ศ. 2542 นายบรรจง  บุญไทย  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการเปิดสอน            
ชั้นอนุบาลปีที่ 1- ระถมศึกษาปีที่  6 จ านวน  56 ห้อง  จ านวนนักเรียน  2,805 คน  ครู 103 คน  
ลูกจ้าง  15 คน  ได้จัดให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน  สร้างสระน้ า  พร้อมเครื่องสูบ  เพ่ือป้องกัน
น้ าท่วม  มีศูนย์ศิลปะ 
   พ.ศ. 2543 นายบรรจง  บุญไทย  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ             
นายบุญสม สายหยุด ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท  มารักษาการใน ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน   ตั้งแต่วันที่  9  พฤศจิกายน  2543  เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ด าเนินการไป
ด้วยดี ประกอบกับ ฯพณฯ บรรหาร   ศิลปอาชา   และนางสาวกัญจนา    ศิลปอาชา  รมช .ศธ.    
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
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   ปี พ.ศ. 2543-2544  โรงเรียนด าเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิม ซึ่งมี
อยู่ 1 ห้องเรียนให้ทันสมัย และสร้างศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ิมอีก 2 ห้องเรียน ราคา 2 ล้านบาท
เศษ  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา  ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  จัดท าที่ระบายอากาศบน
หลังคา   จัดหาพัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็น  เช่น  เครื่องรับโทรทัศน์  โต๊ะ-เก้าอ้ี นักเรียนให้เพียงพอ 
   ในวันที่ 27 มิถุนายน 2544  นายบุญสม  สายหยุด  รักษาการในต าแหน่ง เดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทและนายสมพงษ์  ธูปวงษ์  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนหน้าพระลานฯ  มารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี  จนถึงปัจจุบัน 
   พ.ศ. 2545 นายสมพงษ์  ธูปวงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี  ได้
ปรับปรุงห้องศิลปะเดิม มาเป็นศูนย์ออกก าลังกาย  โดยมีผู้ปกครองและประชาชนได้ร่วมกันบริจาควัสดุ
ก่อสร้าง  ตลอดจนอุปกรณ์ออกก าลังกาย  คิดเป็นมูลค่าในการซ่อมอาคารเป็นเงิน  175,000 บาท              
และอุปกรณ์ออกก าลังกาย  คิดเป็นเงิน  240,000 บาท  
   เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2545  นายทองอยู่  แก้วไทรฮะ  เลขาธิการคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้มาเป็นประธานเปิดศูนย์ออกก าลังกาย 
   ปี พ.ศ. 2545  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28  3 ชั้น            
9 ห้องเรียน  งบประมาณ 3,107,000  บาท  เริ่มท าการก่อสร้างเมื่อ  22  สิงหาคม  2545  แล้วเสร็จ  
18  มีนาคม  2546  โดยชั้นล่างเป็นห้องสมุด  ชั้นที่  2  และ  3  เป็นห้องเรียน 
   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2546  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 
ศูนย์รังสิต ร่วมกับองค์การอนามัยโลก  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  และส านักงานการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้มาศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน   
   เมื่อวันที่  4 มิถุนายน 2546 นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ได้มาเป็นประธานเปิดห้องคลีนิกสุขภาพ   
   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 นายอนันต์ โนจันทึก ได้เข้ามารับต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จนถึงปัจจุบัน  และได้เปิดท าการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทัง้สิ้น 65 ห้องเรียน 
  2.13.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
   ภายในปี 2558 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี มุ่งปฏิรูปการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน             
มีคุณลักษณะตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม 
น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.13.3 พันธกิจ 
   1) ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2) ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
   3) พัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
   4) จัดตั้งศูนย์อาเซียนศกึษาในสถานศึกษา 
   5) จัดท าหลักสูตรอาเซียนและบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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   6) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
และมีทักษะด้านภาษาท่ีจ าเป็นพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   7) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเพิ่มสาระอันเป็นสากล 
   8) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   9) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าการศึกษาอย่างเป็น
ระบบการคิด สร้างสรรค์ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และสรุปความรู้สู่การเขียนรายงานอย่างเป็นระบบ  
   10) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
   11) ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 
   12) พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดสวยงาม ร่มรื่น 
ปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
   13) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   14) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจเอกลักษณ์         
ความเป็นไทย 
   15) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และส่วนรวมอย่าง
สม่ าเสมอ  
   16) ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม            
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   17) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพ้ืนฐาน 
   18) ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
   19) ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.13.4 สีประจ าโรงเรียน  ฟ้า-ขาว 
   บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลสระบุรี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
   1) ฝ่ายบริหารสถานศึกษา มีผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
จ านวน 4 คน   
   2) ฝ่ายปฏิบัติการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูทั้งหมด         
95 คน 
   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระบุรี มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษา          
ปีที่ 6 จ านวนทั้งสิ้น 2,890 คน 
  2.13.5 การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
   โรงเรียนอนุบาลสระบุรีได้จัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีเนื้อหาอยู่ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ 
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มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการ
แก้ปัญหาที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้ก าหนดสาระส าคัญคือ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ของสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิ เวศ ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตใน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ และอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 
   1) มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
กับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้          
และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
   2) มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ         
ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
2.14 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญานั้นการน าเสนองานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง  ผู้วิจัยขอน าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  2.13.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
   1) งานวิจัยในประเทศ 
             ชัยอนันต์  เย็นใจ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ เจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียนที่
เรียนด้วนรูปแบบของแคนสูงกว่าที่เรียนด้วยการสอนปกติตาม๕มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนตามรูปแบบแคนอยู่ในระดับมาก  
                       ประเสริฐ  พลอยบุตร (2550) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านหนองจอกวังก าแพง อ าเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนบ้านหนองจอกวังก าแพง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.25/91.13 นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
                       นิทัศน์ ฝักเจริญ และคนอ่ืน ๆ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบหน่วยใหญ่แล้วมาสรุปรวม แล้วกระตุ้นให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ให้
สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน ผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนรู้สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
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      จิราวรรณ  เก่งกั่ว (2546) ได้ท าการศึกษาโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการ
แยกขยะในโรงเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนบ้านไสยาสน์  ระดับประถมศึกษา 4 - 6  อ าเภอบางขัน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบว่า  มีความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้  เจตคติของนัก เรียน
ก่อนและหลังการสอน  โดยใช้และไม่ใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องการแยกขยะในโรงเรียนและมี
ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้  เจตคติของนักเรียนที่สอนโดยใช้และไม่ใช้โปรแกรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการแยกขยะในโรงเรียน 
      ชูศรี การเกษ (2546) ได้ท าการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า แผนการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งเห็นได้จากการที่นักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 65 นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนว
ทฤษฎี พหุปัญญาในระดับมากและคะแนนทดสอบหลังเรียนกับคะแนนหลังจากการทดสอบเมื่อทิ้ง
ระยะเวลาไปแล้ว 14 วัน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่า การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ช่วยให้
นักเรียน มีความคงทนในการเรียนรู้ 
   ธิดารัตน์  ธนานันท์  (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่องความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ในจังหวัดตรัง  
พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีจ านวนพ่ีน้อง  3-4 คน บิดามารดาอยู่ด้วยกันมีอาชีพ
เกษตรกรรม  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  รายได้รวมของครอบครัวโดยเฉลี่ย  12,198.83 บาท  
นักเรียนมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลผ่าน
สื่อโทรทัศน์มากที่สุด  และนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลของโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล  อยู่ในระดับปานกลางโดยมีคะแนนเฉลี่ย 17.97  จาก
คะแนนเต็ม  30 คะแนน  และมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล
ที่ถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 35.19 จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน 
      เพชรรัตน์  บุณฑริกวงศ์  (2546) ได้ท าการศึกษาสภาพและความส าเร็จในการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนครพนม  พบว่า  สภาพและความส าเร็จในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนประถมศึกษาโดยรวม  และรายมาตรฐานอยู่ในระดับปานกลางผู้บริหารและครูรับผิดชอบ
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและความส าเร็จในการด าเนินงานการจัด
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายมาตรฐานแตกต่างกัน โดยผู้บริหาร
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและความส าเร็จในการด าเนินงานสูงกว่าครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
สิ่งแวดล้อม  และผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนมีขนาด
แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและความส าเร็จในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยรวมและรายมาตรฐานแตกต่างกัน โดยผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและความส าเร็จสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
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      สันติศักดิ์ ผาผาย (2546) ได้ศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ โดยใช้กับเด็กนักเรียนที่มีอายุระหว่าง            
5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 
จังหวัดสระบุรี จ านวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบ           
พหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้มีความสามารถทางพหุปัญญาทุกด้านสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05 ในทุกช่วงของการเปรียบเทียบ และความสามารถทางพหุปัญญามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
สูงขึ้นตลอดช่วงของการจัดกิจกรรม 
                      ชนิดดา ตันไพบูลย์ (2545) ได้ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาบาง
ด้านตามทฤษฎีพหุปัญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบ 
วรรณี พบว่า ความสามารถทางสติปัญญาด้านภาษา ความสามารถทางสติปัญญาด้านเนื้อหามิติสัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางสติปัญญาด้านการเข้าใจตนเองกับความสามารถทางการเรียน
ด้านคณิตศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ความสามารถทางสติปัญญาด้านเหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ความสามารถทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
      พรทิพย์  งามโฉมเฉิน  (2545)  ได้ท าการศึกษาการพัฒนาแผนการสอนสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น เรื่องคลองบางเชือกหนัง ส าหรับนักเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า ได้แผนการสอน
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  เรื่องคลองบางเชือกหนัง  ซึ่งประกอบด้วยคู่มือครู  บทปฏิบัติการ  ใบงานและใบ
ความรู้  ส าหรับการเรียนการสอน 7 หน่วยการเรียนและใช้เวลาการเรียนการสอนประมาณ 10 ชั่วโมง           
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลการประเมินเจตคติด้านสิ่งแวดล้อม  พบว่า  คะแนน
เฉลี่ยของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม  และสูงกว่าก่อนใช้แผนการสอนของกลุ่มทดลอง  และผลการ
ประเมินจากครูผู้สอนพบว่าคะแนนของนักเรียนที่ท ากิจกรรมตามบทปฏิบัติการสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งขึ้น
ตามมาตรฐานทุกด้าน 
      สิทธิเดช  แก้วส าลี  (2545)  ได้ท าการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  เรื่องการ
อนุรักษ์ป่าชายเลน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  พบว่า  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการ
อนุรักษ์ป่าชายเลนก่อนและหลังใช้หลักสูตรแตกต่างกัน  นักเรียนสามารถจัดท าผลงานได้อยู่ในระดับดี  
คือ  ป้ายนิเทศ  ภาพวาด  เรียงความ  และหนังสือนิทานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน มีความถูกต้อง
ตามเนื้อหา  สวยงามและสร้างสรรค์  และนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลนได้  นักเรียนมี
ความคิดเห็นที่ดีต่อหลักสูตร  เพราะท าให้ได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้กิจกรรมกลุ่มบริเวณป่าชายเลนใน
ท้องถิ่น 
      สมพร  สังข์เพ็ง (2545) ได้ท าการศึกษาการศึกษาความตระหนักในการสอนเกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อมของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สังกัด
กรุงเทพมหานคร  พบว่า  ความตระหนักในการสอนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษใน
สิ่งแวดล้อมของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก  และความตระหนักในการสอนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อม  ของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  สังกัดกรุงเทพมหานคร  



96 
 

จ าแนกตามเพศ  วิชาเอกที่เรียน  ประสบการณ์ในการสอน  จ านวนห้องเรียนที่สอนกลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตและเขตการปกครองที่โรงเรียนตั้งอยู่ไม่แตกต่างกัน 
                      ประไพ  ปลายเนตร (2543) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาการรู้จักเข้าใจสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหลังเขา จังหวัดสระบุรี พบว่า นักเรียนที่
ได้รับการฝึกการรู้จักเข้าใจสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  มีการพัฒนาการรู้จักเข้าใจสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติสูงกว่าก่อนฝึก 
                      เพลินพิศ  กลสรร (2542) ได้ท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ผลของการจัดกิจกรรมกลุ่ม  
เพ่ือพัฒนาเจตคติต่อการอนุรักษ์น้ าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ผลการวิจัยด้านการปฏิบัติการวิจัย พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนทุกคนมีคะแนน  ผ่านเกณฑ์
การปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน ส าหรับกิจกรรมที่นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 คือ  การทดสอบ
จุดประสงค์ นักเรียนผ่านร้อยละ  86.62 การเขียนแผนผังมโนคติผ่านร้อยละ 85.14  ด้านเจตคติ  
นักเรียนร้อยละ 84.26 ผ่านเกณฑ์การวาดภาพเกี่ยวกับน้ าและเขียนบรรยายความรู้ สึก  ด้านการ
ทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  นักเรียนมีเจตคติต่อการอนุรักษ์น้ าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน               
  2.14.2 งานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
                  ทอมพิน (Tompkins, 2005) ได้ท าการศึกษากรณีศึกษาสภาพชุมชนระดับล่างเป็น
ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในชุมชนระดับล่างในกรุงนิวยอร์ค ผลการศึกษา  พบว่า 
โครงการในการศึกษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนระดับล่างประสบความส าเร็จ  เนื่องจากการใช้ระบบการ
เรียนรู้แบบคู่คิด  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนร่วมกันนักเรียนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและดินในชุมชนของตนเอง  ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนให้ดีขึ้น 
   ฟิสแมน (Fisman, 2005) ได้วิจัยการศึกษาผลของความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน
การเรียนรู้ท้องถิ่น  โดยใช้โปรแกรมการศึกษาสิ่งแวดล้อม  เพ่ือศึกษาความตระหนักเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม
ทางชีววิทยาของผู้เรียนระดับเกรด 3-5 เป็นโปรแกรมการศึกษาที่เปิดกว้างในคอนเนคติกันผลการวิจัยพบว่า  
ความตระหนักเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนมีนัยส าคัญทางบวกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและความรู้
เกี่ยวกับความหมายของสิ่งแวดล้อม  และการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กันกับ
ระดับเศรษฐกิจและสังคมของผู้เรียน  ขณะที่การพัฒนาความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
ปรากฏเฉพาะระหว่างผู้เรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเศรษฐกิจสังคมสูง 
   พาพาดากิ (Papadaki, 2003) ได้ท าการศึกษาการอบรมสัมมนาให้ความรู้ และการ
รับรองคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  จากการศึกษาวิจัยของ
โรงเรียนจาก 5 ประเทศในทวีปยุโรป พบว่า การศึกษาส ารวจสภาพของสิ่งแวดล้อมและการด าเนินการ
ด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนใน 5 ประเทศ ได้แก่ เยอรมัน กรีซ เนเธอร์แลนด์  
โปรตุเกส  และสเปน  มีเป้าหมายคือให้ความรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างการผลิตผลผลิตทางการเกษตรควบคู่
กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
   เคไฮ (Keighiey, 2000) ได้ท าการศึกษาการศึกษาวิธีการป้องกันรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  พบว่า  หลักสูตรการศึกษามีวิธีการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา  โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
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กิจกรรมของโรงเรียน  ที่เน้นการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้  และการสอดแทรก
สิ่งแวดล้อมศึกษาในการสอนของครู 
   เวน (Whent, 1991) ได้วิจัยการทดลองให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพ่ือศึกษาความรู้ของนักเรียนในด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทัศนคติของครูและ
นักเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  และการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง  จากจ านวนประชากรในโรงเรียน  80  โรงเรียน  จากการ
วิเคราะห์ผลการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความรู้แตกต่างกัน 
   พูลเอด (Pruett, 1985)  ได้ท าการศึกษาการยกระดับความสะอาดของสิ่งแวดล้อมกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้เรียนรู้หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน 6 เดือน ผลการศึกษา
พบว่า  นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมในชุมชน  โดยการรวมกลุ่มเป็นทีมอาสาสมัครในการอนุรักษ์แหล่ง
น้ าในชุมชนของตนเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ความหมาย  
ความคิด  ทักษะทางวิทยาศาสตร์  ในการช่วยเหลือชุมชน  โครงการดังกล่าวสามารถเป็นแบบอย่างใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้  
   จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  พบว่า  สิ่งแวดล้อมมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  มนุษย์ควรใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผล  เพ่ือการคงอยู่
ของสิ่งแวดล้อม  แนวทางหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็คือ  การจัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งการ
จัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ตลอดจนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริง  มีการศึกษาค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้ท าให้
ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  และเกิดความตระหนักในสิ่งแวดล้อม  ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติในการ
ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป 
  2.14.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวัฎจักการเรียนรู้ 7 ขั้น 
   1) งานวิจัยในประเทศ 
    นิดา กิจจินดาโอภาส (2552) ได้วิจัยผลการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้วัฏจักร
การเรียนรู้ (7Es) ที่ใช้พหุปัญญากับการสอนตามคู่มือครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดเชิง
วิพากษ์วิจารณ์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7Es) ที่ใช้พหุ
ปัญญาโดยรวมมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.604 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 
60.4 2)  นักเรียนโดยส่วนรวม นักเรียนชาย และนักเรียนหญิงที่เรียนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ (7Es) ที่
ใช้พหุปัญญา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและรายด้านและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและ รายด้าน จ านวน 4   ด้าน (ยกเว้นด้านการ
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ) เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนที่
เรียนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ (7Es) ที่ใช้พหุปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์
โดยรวมและรายด้านจ านวน 2 ด้านคือ ด้านการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้นและด้านการนิรนัย และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวม  และเป็นรายด้านจ านวน 2 ด้าน คือ การทดลอง และ
การแปลความหมายและการลงข้อสรุปมากกว่านักเรียนที่เรียนตามคู่มือครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 4) นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวม 
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และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันแต่นักเรียน
ชายมีการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ด้านการอนุมาน มากกว่านักเรียนหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 5)  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนกับเพศ เฉพาะต่อการมีการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ 
เป็นรายด้านจ านวน 3 ด้าน คือด้านการอนุมาน ด้านการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้นและด้านการตีความ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   นันทนา ใจอ่อน (2550) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้          
7 ขั้น โดยใช้พหุปัญญากับการสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีต่อแนวความคิดเลือกเก่ียวกับมโนมติฟิสิกส์: งาน 
พลังงานและโมเมนตัม และการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีผลการเรียน
วิทยาศาสตร์ต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนโดยส่วนรวมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง ทั้งในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีการคิดเชิง
วิพากษ์วิจารณ์หลังเรียนโดยรวม และเป็นรายด้าน 5 ด้าน เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แต่นักเรียนกลุ่มทดลองโดยส่วนรวมมีการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด้าน 
4 ด้าน ยกเว้นด้านการนิรนัย มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   ชนิดา ทาทอง (2549) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักร การเรียนรู้          
7 ขั้น และการเรียนสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติชีววิทยาพืชหรือสัตว์ 
การจ าแนกพืช และการจัดจ าแนกสัตว์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นมีความเข้าใจเพียงบาง
ส่วนมากที่สุด รองลงมาคือ ความเข้าใจสมบูรณ์ แต่นักเรียนชายมีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์มากที่สุด 
รองลงมาคือ มีความเข้าใจเพียงบางส่วนเกี่ยวกับมโนมติพืชหรือสัตว์และการจัดจ าแนกพืช และนักเรียน
โดยส่วนรวมและนักเรียนชายที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์มากที่สุด 
แต่มีความเข้าใจเพียงบางส่วนและมีแนวความคิดท่ีผิดพลาดในมโนมติชีววิทยา: พืชหรือสัตว์ การจ าแนก
พืชและการจัดจ าแนกสัตว์น้อยกว่านักเรียนที่เรียนแบบ สสวท. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   วริศรา ศิริมงคล (2549) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้           
7 ขั้น และการเรียนสืบเสาะ สสวท . ที่มีต่อแนวความคิดเลือกมโนมติชีววิทยา : การย่อยอาหาร             
การหมุนเวียนของเลือดและแก๊ส และการก าจัดของเสีย  และความคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนโดยส่วนรวม นักเรียนชาย นักเรียนหญิงที่เรียนการย่อยอาหาร การ
หมุนเวียนของเลือดและแก๊ส และการก าจัดของเสีย โดยใช้การเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มี
ความเข้าใจอย่างสมบูรณ์มากที่สุด รองลงมามีความเข้าใจเพียงบางส่วนส่วนนักเรียนโดยส่วนรวม
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนสืบเสาะแบบ สสวท. มีแนวความคิดที่ผิดพลาดในมโนมติทั้ง 3 มาก
ที่สุด นักเรียนโดยส่วนรวมและนักเรียนชายที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น มีความเข้าใจอย่าง
สมบูรณ์มากกว่า แต่มีความเข้าใจเพียงบางส่วนและแนวความคิด ที่ผิดพลาดน้อยกว่า นักเรียนโดย
ส่วนรวมและนักเรียนชายที่เรียนสืบเสาะแบบ สสวท. และนักเรียนหญิงที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้       
7 ขั้นมีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์มากกว่า แต่มีแนวความคิดที่ผิดพลาดน้อยกว่านักเรียนหญิงที่เรียน
สืบเสาะแบบ สสวท. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  นักเรียนโดยส่วนรวม นักเรียนชายนักเรียน
หญิง ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และเรียนสืบเสาะแบบ สสวท. มีความคิดเชิงเหตุผลเพ่ิมขึ้น
จากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มี
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ความคิดเชิงเหตุผลมากกว่านักเรียนที่เรียนสืบเสาะแบบ สสวท. และนักเรียนหญิงมีความคิดเชิงเหตุผล
มากกว่านักเรียนชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
    รุ่งทิพย์ ร่มจ าปา (2549) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้            
7 ขั้น และการเรียนสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติ  ชีววิทยา: การ
หมุนเวียนของเลือดและก๊าซ  และการก าจัดของเสีย  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์          
ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนโดยส่วนรวมนักเรียนชาย และ
นักเรียนหญิงที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความเข้าใจเพียงบางส่วนมากที่สุด รองลงมา มีความ
เข้าใจอย่างสมบูรณ์ ในมโนมติการหมุนเวียนของเลือดและก๊าซ และการก าจัดของเสียส่วนนักเรียนโดย
ส่วนรวม นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนแบบ  สสวท. มีแนวความคิดที่ผิดพลาดมากที่สุด 
รองลงมามีความเข้าใจเพียงบางส่วนและมีแนวความคิดท่ีผิดพลาดในมโนมติทั้งสองเรื่อง แต่นักเรียนโดย
ส่วนรวมที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์มากกว่า แต่มีแนวความคิดที่
ผิดพลาดน้อยกว่านักเรียนโดยส่วนรวมที่เรียนแบบ สสวท. ส่วนนักเรียนชายที่เรียนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น มีแนวความคิดที่ผิดพลาดน้อยกว่านักเรียนชายที่เรียนแบบสสวท. และนักเรียนหญิงที่
เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์มากกว่านักเรียนหญิงที่เรียนแบบ สสวท. 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   2) งานวิจัยต่างประเทศ 
    ดิลลิฮันท์ (Dillihunt, 2004) ได้ศึกษาผลของการสอนตามทฤษฎีพหุปัญญากับ           
การสอนแบบบรรยาย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การเข้าร่วมกิจกรรมและแรงจูงใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที ่5 ทั้งนี้เนื่องจากงานวิจัยส่วนมาก พบว่านักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อ
การสอบตก ต้องการรูปแบบการสอนที่พิเศษไปจากปกติ โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนตามทฤษฎีพหุ
ปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในชานเมืองที่มีผู้ปกครองรายได้ต่ านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ขาดแรงจูงใจในการเรียนคณิตศาสตร์และไม่ชอบท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ และครูที่สอนนักเรียนพวกนี้มีประสิทธิผลแห่งตนต่ ามาก ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่
เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การบรรยาย แม้ว่า
นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนไม่เพ่ิมขึ้น แต่มีความเข้าใจในกิจกรรมนั้นมากขึ้นและครูมีประสิทธิผล
แห่งตนไม่เพ่ิมข้ึน            
    บิลลิง (Billings, 2002) ได้ศึกษาการประเมินผลการเรียนด้วยแบบสืบเสาะกัน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ในการวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา โดยศึกษาผลเป็นเวลา 5 ปี กับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 28 คน การเก็บข้อมูลใช้การสังเกตและแบบทดสอบและแบบสอบถามผลการศึกษา
พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยวัฏจักรการเรียนรู้เป็นรูปแบบการเรียนที่มีประสิทธิภาพที่ส่งเสริมการเรียนรู้
และท าให้นักเรียนมีความพอใจในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    โบว์แมน (Bowman, 2002) ได้ศึกษาวิธีการของครูผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียน
การสอนได้ประสบผลส าเร็จ  ผลการศึกษา พบว่า ในด้านวิธีสอนครูต้องมีการสร้างมิตรภาพให้ก าลังใจ
พยายามกระตุ้น  และสร้างความสนใจและใช้วิธีการสอนและสื่อการสอนที่หลากหลาย 
    โบราส (Bouras, 2002) ได้ศึกษาการใช้เครื่องมือสื่อผสมส าหรับการอธิบาย                  
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเยาวชน ผลการศึกษา พบว่า มีการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาสื่อผสม การสร้าง                 
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วีดีทัศน์ทางการศึกษา และเครื่องมือสื่อผสมได้พัฒนาเด็กอายุระหว่าง 4 -8 ปี โดยพิจารณาจากผล
สะท้อนจากชีวิตประจ าวัน 
    โรบินสัน (Robinson, 2002) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนในโรงเรียนมัธยม 
ผลการศึกษา พบว่า ในการเรียนรู้ในปัจจุบันนักเรียนต้องการเรียนรู้โดยการค้นพบด้วยตนเองจากสื่อ
การเรียนรู้หลายชนิด  นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้นักเรียนต้องการให้เพ่ิมการเรียนรู้แนวใหม่
ที่มีทักษะหลากหลายและเน้นกระบวนการปฏิบัติให้มากข้ึน 
    เอดเวิร์ส (Edwers, 2002) ได้ศึกษาผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับการเรียน
ปกติที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ต้องการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และประสิทธิภาพของครู
ของนักศึกษาครูสาขาการประถมศึกษา กลุ่มต้องเป็นนักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 
และชั้นปีที่ 4 ที่เรียนรายวิชาวิธีสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยไอดาโฮ ผลจากการทดสอบก่อน
เรียนพบว่า นักเรียนที่ 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันในเรื่องความสามารถในการศึกษาเชิงเหตุผลความชอบ
บรรยากาศของชั้นเรียน ความเชื่อในประสิทธิผลการเรียนและความคาดหวังในผลการเรียน  แต่มีอายุ
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันและผลการทดสอบหลังเรียน พบว่า นักศึกษาครูแต่
ละกลุ่มมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และประสิทธิผลการเรียนเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน แต่
นักศึกษาครูทั้ง 2 กลุ่มมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และประสิทธิผลการเรียนไม่แตกต่างกัน 
   แมคคอย (Mc Coy, 2001) ได้ศึกษาผลของการเรียนรู้โดยใช้การเรียนอย่างเป็น
ระบบเครือข่ายที่เน้นการเรียนแบบสืบเสาะในวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาผล
การศึกษาพบว่านักเรียนส่วนมาก ไม่สามารถน าความรู้ที่ได้มากกว่าการไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้
นักเรียนส่วนมากจะพัฒนายุทธศาสตร์ในการสร้างบรรยากาศของค าถามแบบปลายเปิดหรือค าถามที่ยัง
หาค าตอบที่ยุติแล้วเป็นไปตามสภาพแวดล้อมตามที่ครูสอนเท่านั้น เมื่อใดที่นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหา
หรือหาค าตอบจากปัญหาหนึ่งไม่ได้ พวกเขาจะใช้วิธีหาข้อสนเทศต่าง ๆ จากเครือข่ายที่คล้ายคลึงสิ่งที่
ได้รับมาจากการเรียนของครู นอกจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความหมายของกระบวนการวิจัย 
เหมือนกับแบบฝึกหัดที่ครูก าหนดให้หลังจากการเรียนจบไปแล้วในแต่ละบท 
   เรป (Reap, 2000) ได้ศึกษาความเข้าใจและการน าวัฏจักรการเรียนไปใช้ของครูที่มี
ประสบการณ์ในการเรียนและครูที่เริ่มสอนในกลุ่มละ 1 คน การเก็บข้อมูลใช้การส ารวจการสัมภาษณ์
และการสังเกตในห้องเรียนใช้แบบวัดพฤติกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้และระบบการฝึก
ปฏิสัมพันธ์ทางวาจา ผลจากการส ารวจ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการเรียนกับครูสอนใหม่มีความ
เข้าใจวัฏจักรการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน แต่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตพบว่า ครูทั้ง 2 กลุ่ม     
มีความแตกต่างกันหลายประการ โดยครูที่มีประสบการณ์ในการเรียนมีการสร้างปรัชญาการเรียน           
ไม่ชัดเจน และมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนมากกว่าครูที่สอนใหม่ ซึ่งจะสร้างปรัชญาการเรียนไม่ชัดเจน         
และมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนน้อยมาก ยิ่งไปกว่านนั้ ครูที่มีประสบการณ์ในการเรียนมีการใช้ค าถาม          
และการอภิปรายมากกว่า โดยใช้ค าถามแบบความจ าและควบคุมการอภิปรายของนักเรียนตลอดเวลา 
    คาร์สัน (Carson, 1996) ได้ศึกษาผลการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์         
โดยใช้วิธีการของพหุปัญญา ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนแต่ละคนหรือในกลุ่ม
นักเรียนที่มีความหลากหลายด้านความสามารถในการเรียนและวัฒนธรรมรวมกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 จ านวน 4 ห้องเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุมจ านวน 59 คน และกลุ่มทดลอง
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จ านวน 59 คน โดยมีนักเรียนเชื้อสายเอเชียจ านวน 3 % อเมริกันกับแอฟริกันจ านวน 2 % อินเดีย 2 % 
และเป็นละตินอเมริกา 33 % และคนผิวขาวที่ ไม่ ใช่กลุ่มสเปน  60 % กลุ่มทดลอง 2 ห้องเรียน            
วิธีแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการทางพหุปัญญาส่วนกลุ่มควบคุม  2 ห้องเรียน วิธีการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์แบบปกติ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนในกลุ่มทดลองมีการพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารและกระบวนการแก้ปัญหาเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน  และมีความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์หลังเรียนมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ทั้งในด้านความพยายามการแก้โจทย์ปัญหาการ
แก้ปัญหาได้ค าตอบที่ถูกต้อง เหมาะสม และความแม่นย าในการตอบค าถามและการค านวณ    
    จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมวัฏ
จักรการเรียนรู้ (7Es) ที่ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ทุกระดับชั้นท าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีเหตุมีผล รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ศึกษาค้นคว้า            
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบการท ากิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความ
สนใจของตนเองตลอดจนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นกว่าการสอนด้วยรูปแบการสอน
แบบอ่ืน ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะน ารูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  (7Es) ที่ใช้ทฤษฎี         
พหุปัญญามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ซึ่งยังไม่เคยมีผู้ใดน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และเชื่อมั่นว่า ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7Es) ที่ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมี
เหตุมีผล และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
  การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบ  
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา ในการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                
ความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ผู้วิจัยขอน าเสนอ
การด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  3.1 รูปแบบการวิจัย 
  3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.4 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.5 วิธีด าเนินการวิจัย 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
3.1 รูปแบบกำรวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบ   
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา ในการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมความ
ตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรูปแบบการวิจัยจึง
ออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed  Methods)  เพ่ือให้สอดคล้องและสามารถตอบ
สมมติฐานของการวิจัย ได้อย่างครอบคลุมและถูกต้อง 
 
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามระยะของการวิจัย ดังนี้ 
  3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากร 
    ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา จ านวน 37,617 คน  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2556 
   2) กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Random Sampling) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ประเภทงานวิจัยเชิงทดลองเป็น
ตัวก าหนดได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 106 คน (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2554) มีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้ 
    2.1) สุ่มโดยการจับสลากจากรายชื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี จ านวน 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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    2.2) สุ่มโดยการจับสลากจากรายชื่อกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 
     (1) กลุ่มพหลโยธิน 
     (2) กลุ่มพระพุทธฉาย 
     (3) กลุ่มเฉลมิพระเกียรติ 1 
     (4) กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ 2 
     (5) กลุ่มพระพุทธบาท 1 
     (6) กลุ่มพระพุทธบาท 2 
     (7) กลุ่มเสาไห้  
     (8) กลุ่มพัฒนพงศ์ 
     (9) กลุ่มบ้านหมอบูรพา 
     (10) กลุ่มทุ่งรวงทอง 
     (11) กลุ่มหนองแซง 
     (12) กลุ่มหนองโดน 
     (13) กลุม่ดอนพุด    
    2.3) สุ่มโดยการจับสลากจากรายชื่อโรงเรียนในกลุ่มพหลโยธิน สังกัดส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ านวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 
     (1) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 
     (2) โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 
     (3) โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 
     (4) โรงเรียนวัดป่าสัก 
     (5) โรงเรียนปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจ ากัดสงเคราะห์ 2) 
     (6) โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
     (7) โรงเรียนวัดนาร่อง 
     (8) โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 
     (9) โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ 
     (10) โรงเรียนวัดหนองเข่ือนช้าง     
   จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ปรากฏว่าได้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 106 คน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  อ าเภอเมืองสระบุรี  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
   ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 ด้วยเหตุผล ดังนี้ 
   1) เนื้อหาที่เรียนส าหรับงานวิจัยครั้งนี้อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
   2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีเวลาเต็มที่ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ เพราะไม่ต้องเป็น
ตัวแทนในการแข่งขันทุกประเภท เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดมีกิจกรรม           
ทางวิชาการ มากได้แก่ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคกลาง การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
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การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันวิทยาศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ       
การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขัน
ประกวดเรียงความ การแข่งขันประกวดค าประพันธ์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี การเข้าค่าย         
พักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาด กีฬาต้านยาเสพติด การอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด การอบรมความรู้
เรื่องความปลอดภัยในท้องถนน และ การเรียนนักธรรมโทและนักธรรมเอก เป็นต้น 
   3) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต้องติวการสอบโอเน็ต (O-NET) 
   4) หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการงานวิจัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 เป็น
แบบอย่างทีด่ีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   5) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อเลื่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
   6) หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการงานวิจัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เจตคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
อันจะส่งผลในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสิ่งแวดล้อม  
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อ าเภอเมือง
สระบุรีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 106 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้นได้แบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง จ านวน 1 ห้องเรียนและกลุ่มควบคุม จ านวน 1 ห้องเรียน 
จากนั้นจับฉลากห้องเรียน 7 ห้องเรียน ใช้ในการวิจัย 2 ห้องเรียน และทั้ง 2 ห้องเรียนมีจ านวน
นักเรียน ห้องเรียนละ 53 คน เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีครูผู้สอนคนเดียว 
  3.2.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
   1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
    1.1) รูปแบบการเรียน คือ รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา   
และรูปแบบการสอนปกติ  
    1.2) ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ใน
กลุ่มสูง และนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ในกลุ่มต่ า  
    1.3) เพศ  
   2) ตัวแปรตาม ได้แก่  
    2.1) ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
    2.2) ความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
    2.3) พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  3.3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
   เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื้อหาย่อย คือ การอนุรักษ์น้ า ขยะและการอนุรักษ์     
พืชสมุนไพร ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างสมเหตุสมผล            
และมีความเอาใจใส่ในการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
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  3.3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 ใช้เวลาในการสอน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง เวลา 12 ชั่วโมง 
  3.3.5 แผนการทดลอง 
   การวิจัยครั้ งนี้ ใช้แผนการทดลองแบบ a X b  Factorial Experiment ใน CRD       
มี 2 ปัจจัย คือ เพศกับรูปแบบการเรียนและผลการเรียนวิทยาศาสตร์กับรูปแบบการเรียนโดยใช้แบบ
แผนการวิจั ยแบบ  Randomized Control Group Pretest-Posttest Design (ล้ วน   สายยศ           
และคนอ่ืนๆ, 2538)  
 
ตำรำงที ่3.1 แผนการวิจัยแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
ER T1 X12 T12 
CR T2 X11 T11 

 
   สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแผนการวิจัย 
   R  แทน  การก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม (Random Assignment) 
   C   แทน   กลุ่มควบคุม (Control Group) 
   E   แทน   กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
   T1 , T2  แทน   การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
   T11, T22 แทน   การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
   X12   แทน   การเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
                  X11      แทน   การเรียนแบบปกต ิ
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
            3.3.1 แบบสัมภาษณ์ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของคร ู(ส าหรับครู) 
            3.3.2 แบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของคร ู(ส าหรับนักเรียน) 
  3.3.3 แผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้   
พหุปัญญาที่มีเนื้อหาอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจ านวน
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 6 แผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มทดลองซึ่งใช้วิธีเรียนรูปแบบ        
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา และกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบปกต ิ
  3.3.4 แบบทดสอบวัดความรู้เรื่อง การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม จ านวน 35 ข้อ 
  3.3.5 แบบสอบถามวัดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จ านวน 36 ข้อ 
  3.3.6 แบบสอบถามพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 36 ข้อ 
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3.4 กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  การด าเนินการวิจัย  ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย     
โดยจ าแนกเป็นเครื่องมือแต่ละชนิด  ดังนี้ 
            3.4.1 แบบสัมภาษณ์ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู (ส าหรับครู) มีล าดับ
ขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
                   1) แบบสัมภาษณ์ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู จะเป็นค าถาม
ปลายเปิดเพ่ือให้ครูตอบค าถามปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้ อหา        
ด้านกระบวนการสอน  ด้านสื่อการเรียนและด้านการวัดและประเมินผล  
   2) น าแบบสัมภาษณ์ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู ที่สร้างขึ้น
เสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
ถูกต้องเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ในการจัดการเรียนรู้ของครู พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
   3) น าแบบสัมภาษณ์ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ด้านหลักสูตรและการสอน การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและประเมินผล จ านวน 5 ท่าน 
(รายชื่ออยู่ในภาคผนวก ฉ) เพ่ือขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ความถูกต้องเหมาะสมในเรื่องของเนื้อหา 
สาระ วัตถุประสงค์และกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ พร้อมทั้งความเหมาะสมในเรื่องของเวลา 
จากนั้นด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน า และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
   4) น าแบบสัมภาษณ์ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู ที่แก้ไขแล้ว
จากผู้เชี่ยวชาญ  น ากลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้ท าการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้  
ด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  คือแผนการสอนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง  เหมาะสมน้อย  และเหมาะสมน้อยที่สุด  
   5) น าคะแนนประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญมาให้ค่าน้ าหนักเป็นคะแนน
และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (สมนึก ภัททิยธานี, 2546) ดังนี้  
       เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ย        ระดับความเหมาะสม คะแนน 
    4.51-5.00 เหมาะสมมากที่สุด 5 
    3.51-4.50  เหมาะสมมาก 4 
    2.51-3.50  เหมาะสมปานกลาง 3 
    1.51-2.50 เหมาะสมน้อย 2 
    1.00-1.50 เหมาะสมน้อยที่สุด 1 
    โดยก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม  คือ  ถ้าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่  3.51 ขึ้นไป ถือว่าแบบสัมภาษณ์ในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู 
มีคุณภาพเหมาะสมน าไปใช้ในทดลองได้       
   6) ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู ตามผล
การประเมินความเหมาะสมและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง แล้วน าไปรายงานให้ประธาน
และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทราบ 
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   7) น าแบบสัมภาษณ์ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูไปสัมภาษณ์
ครูสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี เพ่ือต้องการทราบปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
   8) รายงานผลจากแบบสัมภาษณ์ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู 
ให้ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทราบ   
            3.4.2 แบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู (ส าหรับนักเรียน) มี
ล าดับขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
                   1) แบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จ านวน  16 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด  มาก         
ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด ซึ่งแบ่งเป็นปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของครูทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา                        
ด้านกระบวนการสอน ด้านสื่อการเรียนและด้านการวัดและประเมินผล  
   2) น าแบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูที่สร้างข้ึนเสนอ
ต่อประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
ถูกต้องเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ในการจัดการเรียนรู้ของครู พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
   3) น าแบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา  
ด้านหลักสูตรและการสอน  การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและประเมินผล จ านวน  5 ท่าน 
(รายชื่ออยู่ในภาคผนวก ฉ) เพ่ือขอค าแนะน า  ข้อเสนอแนะ  ความถูกต้องเหมาะสมในเรื่องของ
เนื้อหา สาระ วัตถุประสงค์และกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ  พร้อมทั้งความเหมาะสมในเรื่องของ
เวลา จากนั้นด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน า  และข้อเสนอแนะ  ของผู้เชี่ยวชาญ 
   4) น าแบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูที่แก้ไขแล้ว
จากผู้เชี่ยวชาญ  น ากลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้ท าการประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความ
เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ของครู  ด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  คือ
แบบสอบถามความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ของครู มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง  เหมาะสมน้อย  และเหมาะสมน้อยที่สุด  
   5) น าคะแนนประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญมาให้ค่าน้ าหนักเป็นคะแนน
และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (สมนึก ภัททิยธานี, 2546) ดังนี้  
      เกณฑ์การแปลคา่เฉลี่ย        ระดับความเหมาะสม คะแนน 
    4.51-5.00 เหมาะสมมากที่สุด 5 
    3.51-4.50  เหมาะสมมาก 4 
    2.51-3.50  เหมาะสมปานกลาง 3 
    1.51-2.50 เหมาะสมน้อย 2 
    1.00-1.50 เหมาะสมน้อยที่สุด 1  
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    โดยก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม คือ ถ้าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ถือว่าแบบสอบถามความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ของครู            
มีคุณภาพเหมาะสม       
   6) ปรับปรุงแบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูตามผล
การประเมินความเหมาะสมและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง แล้วน าไปรายงานให้ประธาน
และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทราบ 
   7) น าแบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูไปให้นักเรียน
จ านวน 175 คน จากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (นคร เสรีรักษ์ และคนอ่ืน ๆ, 2555) 
ของจ านวนทั้งหมด 324 คน ท าแบบสอบถามในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี             
เพ่ือต้องการทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
   8) รายงานผลจากแบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู 
ให้ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทราบ   
  3.4.3 แผนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
มีล าดับขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
   1) ศึกษาเนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ใช้เนื้อหาในกลุ่ มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการเรียนรู้ ว 2.1  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศมี
กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
และมาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ท าความเข้าใจหลักสูตรสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้และการจัดท าหน่วยการเรียน โดยเรียงล าดับและก าหนดขอบข่ายการน าเสนอเนื้อหา       
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 3 เรื่อง ได้แก่ การอนุรักษ์น้ า  ขยะ และการอนุรักษ์พืชสมุนไพร 
   2) วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม  
การเรียน แนวทางการวัดและประเมินผล วางโครงสร้างแนวการสอน กิจกรรม วิธีการสอน สื่อการ
สอน เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   3) ผู้วิจัยสร้างแผนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
ที่ ใช้พหุปัญญา ของกลุ่มทดลอง จ านวน 6 แผน ซึ่งส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) ชื่อ
หน่วยการเรียนรู้ 4) เรื่อง 5) แผนการเรียนรู้ที่ 6) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7) เวลา 8) ปีการศึกษา        
9) สอนวันที่ เดือน ปี 10) สาระส าคัญ 11) จุดประสงค์การเรียนรู้ 12) สาระการเรียนรู้ 13) สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 14) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 15) ความเข้าใจที่คงทน 16) ชิ้นงาน/ภาระงาน  
17) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 18) การจัดบรรยากาศเชิงบวก 19) สื่อการเรียนรู้ 20) แหล่งการ
เรียนรู้ 21) การวัดและประเมินผล ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบ วัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ ทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญา             
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และกระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา มาเป็นหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
คุณลักษณะของผู้เรียนแล้วน ามาปรับให้เหมาะสมกับตัวอย่างประชากร เนื้อหาสาระ จุดประสงค์           
การเรียนรู้ และระยะเวลาที่ท าการศึกษา ซึ่งมี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
    ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความรู้ เดิม (Elicitation Phase) ทฤษฎีพหุปัญญาที่ ใช้ :             
ด้านธรรมชาติวิทยา และด้านการเข้าใจตนเอง 
    ขั้นที่ 2 ขั้น เร้าความสนใจ (Engagement Phase) ทฤษฎีพหุปัญญาที่ ใช้ :               
ด้านธรรมชาติวิทยา และด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว    
    ขั้นที่ 3 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) ทฤษฎีพหุปัญญาที่ ใช้ :            
ด้านธรรมชาติวิทยา และด้านการเข้าใจตนเอง      
    ขั้นที่ 4  ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้: ด้านธรรมชาติ
วิทยา และด้านมนุษยสัมพันธ์ 
    ขัน้ที่ 5 ขั้นขยายความรู้ (Expansion Phase/Elaboration Phase) ทฤษฎีพหุปัญญา
ที่ใช้: ด้านธรรมชาติวิทยา และด้านมิติสัมพันธ์  
    ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้: ด้านธรรมชาติวิทยา 
และด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
    ขัน้ที่ 7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้: ด้านธรรมชาติวิทยา 
และด้านมนุษยสัมพันธ์ 
   4) น าแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น       
ที่ใช้พหุปัญญาที่จัดท าและพัฒนาขึ้นตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน าเสนอต่อ
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และภาษาเพ่ือประเมินความเหมาะสมและให้การแนะน าส่วนที่
บกพร่อง เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้แผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญามีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
   5) น าแผนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้      
พหุปัญญาที่ผ่านการตรวจสอบจากประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา  ด้านหลักสูตรและการสอน  การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล จ านวน  5 ท่าน (รายชื่ออยู่ในภาคผนวก ฉ) เพ่ือขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ความถูกต้อง
เหมาะสมในเรื่องของเนื้อหา สาระ วัตถุประสงค์และกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ พร้อมทั้งความ
เหมาะสมในเรื่องของเวลา จากนั้นด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน า  และข้อเสนอแนะ  ของผู้เชี่ยวชาญ 
   6) น าแผนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้      
พหุปัญญาที่แก้ไขแล้วจากผู้เชี่ยวชาญ น ากลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้ท าการประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ แผนการสอนมี
ความเหมาะสมมากที่สุด  เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง  เหมาะสมน้อย  และเหมาะสมน้อยที่สุด  
   7) น าคะแนนประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญมาให้ค่าน้ าหนักเป็นคะแนน
และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (สมนึก ภัททิยธานี, 2546) ดังนี้  
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    เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ย ระดับความเหมาะสม คะแนน 
    4.51-5.00 เหมาะสมมากที่สุด 5 
    3.51-4.50  เหมาะสมมาก 4 
    2.51-3.50  เหมาะสมปานกลาง 3 
    1.51-2.50 เหมาะสมน้อย 2 
    1.00-1.50 เหมาะสมน้อยที่สุด 1 
    โดยก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม  คือ  ถ้าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ถือว่าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง 
การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม มีคุณภาพเหมาะสมน าไปใช้ในทดลองได้   
   8) น าแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น          
ที่ใช้พหุปัญญาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่ง ชัยยงค์ (2537) กล่าวว่า เกณฑ์ประสิทธิภาพ 
หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญาช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ คิดได้จากคะแนนการปฏิบัติระหว่างเรียน  
และคะแนนสอบหลังเรียนโดยก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 (คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจาก
แบบทดสอบย่อยหรือประเมินผลงาน) E2  (คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน)    
   9) น าแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น          
ที่ใช้พหุปัญญาที่ผ่านคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ านวน 55 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 ดังนี้ 
    9.1) น าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มย่อย 1:1:1 (เก่ง : ปานกลาง : อ่อน) โดยใช้
นักเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนปานกลาง 1 คน และนักเรียนอ่อน 1 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
อนุบาลสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เพ่ือหาข้อบกพร่อง แก้ไขเนื้อหา โครงสร้าง จุดประสงค์
การเรียนรู้ ภาษาและอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมกับเวลา และด าเนินการแก้ไขส่วนที่บกพร่อง โดยสรุปได้ว่า 
แก้ไขเพ่ิมเติมส่วนที่บกพร่องเรียบร้อยพร้อมพิมพ์ให้สมบูรณ์เตรียมใช้ ในกลุ่มเล็กต่อไป  
    9.2) น าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเล็ก 1:5:1 (เก่ง : ปานกลาง : อ่อน) โดยใช้
นักเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนปานกลาง 5 คน และนักเรียนอ่อน 1 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
อนุบาลสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่ไม่ใช่กลุ่มย่อย น ามาใช้หลังจากปรับปรุงกลุ่มย่อย
แล้ว ได้แก้ไขภาษาและเวลาให้เหมาะกับการด าเนินการแก้ไขส่วนที่บกพร่องพร้อมพิมพ์ให้สมบูรณ์
เตรียมใช้ในกลุ่มสนามต่อไป 
    9.3) น าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มสนาม จ านวนนักเรียน 10 คน โดยใช้         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่ไม่ใช่กลุ่มย่อยและ
กลุ่มเล็ก เพ่ือหาประสิทธิภาพท าให้ได้ตามเกณฑ์ โดยมีค่าเท่ากับ 80/80 และน ามาแก้ไขปรับปรุง    
จากที่ใช้ในกลุ่มย่อยและกลุ่มเล็ก แก้ไขส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยสรุปได้ด าเนินการแก้ไข       
ด้านภาษาพร้อมพิมพ์ให้สมบูรณ์เพ่ือใช้ในกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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    9.4) น าแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้              
7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา ที่ปรับปรุงแล้ว จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์น าไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 53 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
   ส าหรับกลุ่มควบคุม มีการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และมีขั้นตอนการจัด
กิจกรรม ดังนี้  1)  ขั้นน า การทบทวนความรู้เดิม 2)ขั้นสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามเนื้อหาที่เรียน 
3) ขั้นสรุป การทบทวนเนื้อหาที่เรียน ทดสอบและมอบหมายงาน 
   สรุปได้ว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีความ
แตกต่าง ดังตางรางที่ 3.2 
 
ตำงรำงที่ 3.2  การเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
 

กลุ่มควบคุม 
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติ 

กลุ่มทดลอง 
กำรจัดกำรเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษำตำมรูปแบบวัฏ

จักรกำรเรียนรู้ 7 ข้ันที่ใช้พหุปัญญำ 
1. ขั้นน า การทบทวนความรู้เดิม ว่า

นักเรียนมี พ้ืนฐานความรู้มากน้อย
แค่ไหนก่อนจะเริ่มเรียนเนื้อหาใหม่ 

2. ขั้นสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ ตาม
เนื้อหาที่เรียน เช่น การสนทนา
ซักถาม การอธิบาย การบรรยาย 
การท าแบบฝึกหัด 

3. ขั้นสรุป การทบทวนเนื้อหาที่เรียน
ด้วยการสอนปากเปล่า ทดสอบและ
มอบหมายงานบันทึกลงในสมุด 

1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) เป็น
ขั้นที่จะต้องด าเนินการก่อนที่จะถ่ายทอดความรู้ใหม่
ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการประเมินความรู้พ้ืนฐานเดิม
ของนักเรียน เพื่อทบทวนเนื้อหาพ้ืนฐานเดิมที่เคย
ศึกษาผ่านมาแล้ว          และเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการรับเนื้อหาใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดึง
ความรู้พ้ืนฐานเดิมของนักเรียนในเรื่องท่ีจะเรียนเพ่ือ
ช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้
ใหม่กับความรู้พ้ืนฐานเดิมของตนโดยใช้วิธีการ
ทดสอบในรูปของแบบทดสอบก่อนเรียน ทฤษฎีพหุ
ปัญญาที่ใช้: ด้านธรรมชาติวิทยาและด้านการเข้าใจตนเอง 
ทักษะกระบวนการที่ใช้: การสังเกต การลงข้อ
วินิจฉัยและลงข้อสรุป 

2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) เป็นขั้น
เสนอปัญหาสถานการณ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้กิจกรรมใน
รูปแบบของ สนทนาซักถาม  เกม  เพลง กิจกรรม
เข้าจังหวะ หรือ การเคลื่อนไหวของร่างกายเพ่ือให้
นักเรียนเกิดประเด็นค าถามการเสนอปัญหา ทฤษฎี
พหุปัญญาที่ใช้: ด้านธรรมชาติวิทยา ด้านร่างกาย
และการเคลื่อนไหว ทักษะกระบวนการที่ใช้: การ
สังเกตการลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป การพยากรณ์ 
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ตำงรำงที่ 3.2 (ต่อ) 
 

กลุ่มควบคุม 
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติ 

กลุ่มทดลอง 
กำรจัดกำรเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษำตำมรูปแบบวัฏ

จักรกำรเรียนรู้ 7 ข้ันที่ใช้พหุปัญญำ 
 3. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration  Phase)  เป็น

ขั้นที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้ตั้ง
ประเด็นค าถามไว้และมีการบันทึกผลเพื่อน าไป
รายงานผลทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านธรรมชาติ
วิทยาและด้านการเข้าใจตนเองทักษะกระบวนการที่
ใช้ : การก าหนดความหมาย การวางแผน การลงมือ
ปฏิบัติและการลงข้อสรุป 

4. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) เป็นขั้นน าข้อมูล
ทีไ่ด้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล ทฤษฎีพหุปัญญาที่
ใช้: ด้านธรรมชาติวิทยาและด้านมนุษยสัมพันธ์ทักษะ
กระบวนการที่ใช้: การลงข้อวินิจฉัยและสรุปผล 

5. ขั้นขยายความรู้ (Expansion Phase/Elaboration 
Phase) เป็นขั้นที่สร้างความรู้ขึ้นมาใหม่แล้วเชื่อมโยง
กับความรู้เดิมไปใช้อธิบายประเด็นปัญหาที่นักเรียน
สนใจในรูปแบบโครงงานและชิ้นงาน ทฤษฎีพหุ
ปัญญาที่ใช้: ด้านธรรมชาติวิทยาและด้านมิติสัมพันธ์
ทักษะกระบวนการที่ใช้: การสังเกตการลงข้อวินิจฉัย
และลงข้อสรุป 

6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นขั้น
ประเมินความรู้ของนักเรียนด้วยการประเมินตาม
สภาพจริงทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้:  ด้านธรรมชาติ
วิทยาและด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ทักษะ
กระบวนการที่ใช้: การพยากรณ์และลงข้อสรุป 
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ตำงรำงที่ 3.2 (ต่อ) 
 

กลุ่มควบคุม 
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติ 

กลุ่มทดลอง 
กำรจัดกำรเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษำตำมรูปแบบวัฏ

จักรกำรเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญำ 
 7. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension  Phase) เป็นขั้นที่

นักเรียนน าความรู้ที่ได้เรียนมาไปปฏิบัติที่โรงเรียน 
ครอบครัวและชุมชน 

ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านธรรมชาติวิทยาและ 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต   
การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 

 
  3.4.4 แบบทดสอบวัดความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีล าดับขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
   1) ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมี 3 เรื่อง ได้แก่              
การอนุรักษ์น้ า ขยะและการอนุรักษ์พืชสมุนไพร ในแต่ละเรื่องจะมีข้อสอบเรื่องละ 15 ข้อ รวมจ านวน
ข้อสอบทั้งหมด 45 ข้อ โดยเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  ก าหนดเกณฑ์  ตอบถูกให้              
1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน   
   2) น าแบบทดสอบวัดความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เสนอประธานและกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแบบทดสอบแล้วด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   3) น าแบบทดสอบวัดความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบจากประธานและคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความตรงเชิงโครงสร้าง
ของแบบทดสอบพร้อมทั้งความถูกต้องเหมาะสมของข้อค าถามการใช้ข้อความ 
   4) ปรับปรุงและแก้ไขแบบทดสอบวัดความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ  พร้อมทั้งน าแบบประเมินแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญได้ด าเนินการประเมิน 
   5) น าแบบทดสอบวัดความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปทดสอบที่ผ่านการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 55 คน ที่เข้าร่วมการทดลองใช้แผนการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  
   6) น าแบบทดสอบวัดความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปหาค่าอ านาจจ าแนก รายข้อ 
จากนั้นใช้เกณฑ์กลุ่มสูงและกลุ่มต่ า ร้อยละ 25 วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ แล้วคัดข้อสอบที่
มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป พบว่าได้ข้อสอบที่เข้าเกณฑ์ 35 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.22-0.83 และค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.23-0.62 
   7) น าแบบทดสอบวัดความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 
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   8) น าแบบทดสอบวัดความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปจัดพิมพ์ท าเป็นแบบทดสอบ
ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป (ภาคผนวก ข) 
  3.4.5 แบบสอบถามความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีล าดับขั้นตอนในการสร้าง 
ดังนี้ 
   1) แบบสอบถามวัดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน  
36 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  
น้อยที่สุด  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นการรับรู้  ขั้นการตอบสนองและข้ันการเห็นคุณค่า 
   2) น าแบบสอบถามวัดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความถูกต้อง
เหมาะสมของแบบสอบถามวัดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
   3) น าแบบสอบถามวัดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการตรวจสอบ
จากประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านหลักสูตร
และการสอน การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและประเมินผล จ านวน 5 ท่าน เพ่ือขอ
ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ความถูกต้องเหมาะสมในเรื่องของเนื้อหาสาระ วัตถุประสงค์พร้อมทั้งความ
เหมาะสมในเรื่องของภาษาที่ใช้จากนั้นด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
ทุกขอ้  
   4) น าแบบสอบถามวัดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน  55 คน ของโรงเรียนอนุบาลสระบุรีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เข้า
ร่วมการทดลองใช้แผนการเรียนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้  เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อเป็นรายด้าน  
ท าการคัดเลือกข้อที่เข้าเกณฑ์  โดยมีค่าค่าอ านาจจ าแนก 0.29 ขึ้นไป  ซึ่งเป็นค่าที่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (0.05 r28) พบว่า  มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 0.31-0.89 และได้ค่าความ
เชื่อมั่นเป็นรายด้านอยู่ระหว่าง 0.71-0.80 และท้ังฉบับมีค่าเท่ากับ 0.88 
   5) รายงานผลการทดลองใช้ให้ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทราบ    
แล้วน าแบบสอบถามวัดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ 
  3.4.6 แบบสอบถามพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีล าดับขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
   1) แบบสอบถามพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 36 ข้อ 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ปฏิบัติทุกครั้ง น้อยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่เคย
ปฏิบัติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมการรับรู้ข่าวสาร พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความรู้สึก 
   2) น าแบบสอบถามพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นเสนอต่อประธาน
และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสม
ของแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
   3) น าแบบสอบถามพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านหลักสูตร
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และการสอน การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและประเมินผล จ านวน 5 ท่าน  เพ่ือขอ
ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ความถูกต้องเหมาะสม ในเรื่องของเนื้อหา สาระ วัตถุประสงค์พร้อมทั้งความ
เหมาะสมในเรื่องของภาษาที่ใช้จากนั้นด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
   4) ปรับปรุงแบบสอบถามพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามผลการประเมิน
ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง แล้วน าไปรายงานให้ประธานและ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทราบ 
   5) น าแบบสอบถามพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปทดลองใช้กับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 55 คน ของโรงเรียนอนุบาลสระบุรีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม    
การเรียนจากแผนการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อเป็นรายด้าน
ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.30-0.86 และค่าความเชื่อมั่นเป็นรายด้านอยู่ระหว่าง 0.73-0.80 และทั้งฉบับมีค่า
เท่ากับ 0.89 
   6) รายงานผลการทดลองใช้ให้ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทราบแล้ว
น าแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์  
 
3.5 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 3 ระยะ  
ดังนี้  
            ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้แก่  
  1) น าแบบสัมภาษณ์ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูไปเก็บข้อมูลจาก
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 12 คน 
  2) น าแบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูไปเก็บข้อมูลจาก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 175 คนของนักเรียนทั้งหมด 324 คน โดยการเปิดตาราง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอแกน  
  ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น   
ที่ ใช้พหุปัญญา 
  1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาระดับประถมศึกษา 
  2) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพันธกิจการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ           
และสิ่งแวดล้อม 
  3) ศึกษาเอกสารการเรียนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
  4) ศึกษาหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  5) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพหุปัญญา 
  6) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา 
  7) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้     
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  จากนั้นสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 5 คน แล้วน ามาปรับปรุงและน าไป
ทดลองใช้กับนักเรียน 2 ครั้ง และปรับปรุงทุกครั้ง    
  ระยะที่ 3 การประเมินผลรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบ ได้แก่ 
  1) น าแผนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา
ที่มีเนื้อหาอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจ านวนแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้งหมด 6 แผนการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มทดลองซึ่งใช้วิธีเรียนรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้นที่ใช้พหุปัญญา และกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ โดยผู้วิจัยด าเนินการสอน
คนเดียวทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้เนื้อหาเดียวกัน ระยะเวลาที่ใช้ในการสอนเท่ากัน 16 ชั่วโมง ใช้เวลา         
4 สัปดาห์ และหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา    
  2) จับสลากนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม เพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มทดลองเรียนด้วยวัฎจักรการเรียนรู้           
7 ขั้น และกลุ่มควบคุมเรียนแบบปกติ 
  3) น าผลการเรียนวิทยาศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1/2556 ของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มไปแปลงเป็น
คะแนน T-Score แล้วแบ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มออกเป็นกลุ่มสูง ได้คะแนน T-Score เท่ากับ 50  
คะแนนขึ้นไป และกลุ่มต่ าได้คะแนน T-Score น้อยกว่า  50 คะแนน จากนั้นน าคะแนนของนักเรียน
กลุ่มสูงและกลุ่มต่ า ไปทดสอบทางสถิติโดยใช้ Independent  t-test ปรากฏว่านักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม      
มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน (p<0.001) (ภาคผนวก 2)  
  4) น าแบบทดสอบวัดความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบวัดความตระหนักในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและแบบวัดพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม 
       
ตำรำงท่ี 3.3 วันเวลาที่นักเรียนกลุ่มทดลองเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้วัฏจักร      

การเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 
 

วัน/เดือน/ปี เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
19 ธันวาคม 2556 11.00-13.00 น. ท าแบบทดสอบวัดความรู้           

และตอบแบบสอบถาม 2 ฉบับ 
 

19 ธันวาคม 2556 13.00-15.00 น. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1    
เรื่อง  น้ า 

 

19 ธันวาคม 2556 15.00-17.00 น. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2    
เรื่อง  น้ า 

 

26 ธันวาคม 2556 13.00-15.00 น. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3    
เรื่อง  ขยะ 

 

26 ธันวาคม 2556 15.00-17.00 น. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4    
เรื่อง  ขยะ 

 

4 มกราคม 2557 10.00-12.00 น. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5    
เรื่อง  พืชสมุนไพร 
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ตำรำงท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ปี เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
4 มกราคม 2557 13.00-15.00 น. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6    

เรื่อง  พืชสมุนไพร 
 

4 มกราคม 2557 15.00-17.30 น. ท าแบบทดสอบวัดความรู้                   
และแบบสอบถามความตระหนัก         
ในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 
ตำรำงท่ี 3.4 วันเวลาที่นักเรียนกลุ่มควบคุมเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การสอน                 

แบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 
 

วัน/เดือน/ปี เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
25 ธันวาคม 2556 11.00-13.00 น. ท าแบบทดสอบวัดความรู้ และ     

ตอบแบบสอบถาม 2 ฉบับ 
 

25 ธันวาคม 2556 13.00-15.00 น. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1    
เรื่อง  น้ า 

 

25 ธันวาคม 2556 15.00-17.00 น. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2    
เรื่อง  น้ า 

 

3 มกราคม 2556 13.00-15.00 น. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3    
เรื่อง  ขยะ 

 

3 มกราคม 2556 15.00-17.00 น. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4    
เรื่อง  ขยะ 

 

10 มกราคม 2557 10.00-12.00 น. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5    
เรื่อง  พืชสมุนไพร 

 

10 มกราคม 2557 13.00-15.00 น. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6    
เรื่อง  พืชสมุนไพร 

 

10 มกราคม 2557 15.00-17.30 น. ท าแบบทดสอบวัดความรู้และ
แบบสอบถามความตระหนักในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  3.6.1 น าแบบทดสอบวัดความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบวัดความตระหนักในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแบบวัดพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตรวจให้คะแนนการตอบ     
โดยก าหนดการให้คะแนนการตรวจ ดังนี้ 
                    3.6.1.1 แบบทดสอบวัดความรู้ ข้อละ 1 คะแนน 
                    3.6.1.2 แบบสอบถาม ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้แก่ 
                  ทุกครั้ง/มากที่สุด  ก าหนดให้ 5 คะแนน 
                   บ่อยครั้ง/มาก   ก าหนดให้ 4 คะแนน 
                   บางครั้ง/ปานกลาง ก าหนดให้  3  คะแนน 
                   นาน ๆ ครั้ง/น้อย  ก าหนดให้ 2  คะแนน 
                   ไม่เคย/น้อยที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 
  3.6.2 น าคะแนนที่ได้จากข้อ 2 มาค านวณหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกับก าหนด
เกณฑ์การแปลงความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย ความหมาย ระดับ 
   4.51-5.00 ปฏิบัติทุกครั้ง/มีความคิดเห็นมากท่ีสุด มากที่สุด 
   3.51-4.50 ปฏิบัติบ่อยครั้ง/มีความคิดเห็นมาก มาก 
   2.51-3.50 ปฏิบัติบางครั้ง/มีความคิดเห็นปานกลาง ปานกลาง 
   1.51-2.50        ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง/มีความคิดเห็นน้อย น้อย 
   1.00-1.50        ไม่เคยปฏิบัติ/มีความคิดเห็นน้อยที่สุด น้อยที่สุด 
          3.6.3 น าคะแนนเกี่ยวกับข้อ1ของแบบวัดทั้ง 3 ฉบับ ไปทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของ 
MANCOVA และ ANCOVA เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม ความเป็นเอกพันธุ์ของความ
แปรปรวน (Homogeneity of Variance) ความเป็นเอกพันธ์ของความชันการถดถอย (Homogeneity of 
Regression Slope) และความเป็นเอกพันธ์ของเมทริทกซ์ของความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม 
(Homogeneity of Variance-Covariance Matrices) ซึ่งปรากฏว่า ข้อมูลสอดคล้องกับข้อตกลง
เบื้องต้นดังกล่าว  
            3.6.4 น าคะแนนที่ได้จากข้อ 3 ไปทดสอบสมมติฐานต่อไป 
            3.6.5 เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก าหนดแล้ว ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้
แบบทดสอบวัดความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแบบวัดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้
กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
            3.6.6 หลังจากทดลองเสร็จสิ้นแล้วเป็นเวลา 1 เดือน ผู้วิจัยน าแบบวัดพฤติกรรมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปทดสอบกับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม 
 
3.7 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
  สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
  3.7.1 สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ 
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                    1) หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 
(Index of Consistency: IOC) (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์, 2547) 

 

N
RIOC 

  

 
    เมื่อ   IOC   แทน   ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง -1  ถึง  +1 
     R แทน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
     R แทน ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
     N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ     
   2) แผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น          
ที่ใช้พหุปัญญา 
    การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) มี
วิธีการค านวณ ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด , 2546) 
    2.1) การค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
 

100
A
N

1X

1E 



  

 
     เมื่อ 1E  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
       1X  แทน  คะแนนรวมจากการท าแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมใน

ระหว่างเรียนของผู้เรียนทุกคน 
       N แทน  จ านวนผู้เรียน 
       A แทน  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมในระหว่างเรียน 
    2.2) การค านวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
 

100
B
N

2X

2E 



  

 
     เมื่อ 2E  แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
       

2X  แทน  คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน
ของผู้เรียนทุกคน 

       N แทน จ านวนผู้เรียน 
       B แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
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   3) แบบทดสอบความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
    3.1) หาค่าความยากง่าย (Difficulty) (สมนึก ภัททิยธานี, 2546) 
    3.2) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยวิธีของ Lovett โดยใช้สูตร               
(สมนึก ภัททิยธานี, 2546) 
 

B = 
21 n

L

n

U
  

 
     เมื่อ B แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
      U แทน จ านวนผู้รอบรู้ หรือสอบผ่านเกณฑ์ท่ีถูกต้อง 
      L แทน จ านวนผู้ไม่รอบรู้ หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีตอบถูก 
      1n  แทน จ านวนผู้รอบรู้  หรือสอบผ่านเกณฑ์ 
      2n  แทน จ านวนผู้ไม่รอบรู้ หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
    3.3) ค่าความเชื่อมั่นโครงสร้างของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR -20 (บุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ์, 2547) 

 







 





2
1

1 S

pq

n

n
rtt  

 
     เมื่อ ttr  แทน ค่าความเชื่อม่ันของข้อสอบ 
      n  แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
      p  แทน สัดส่วนของคนท่ีถูกในแต่ละข้อ 
      q  แทน สัดส่วนของผู้ที่ผิดในข้อหนึ่ง  หรือ  1-p 
      2S  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
   4) แบบสอบถาม 
    4.1) ค่าอ านาจจ าแนกใช้เทคนิค Item-total Correlation โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์
อย่างง่ายของ Pearson (สมนึก ภัททิยธานี, 2546) 
    4.2) ค่าความเชื่อมั่นใช้การหา Alpha-Coefficient ของ Cronbach (สมนึก 
ภัททิยธานี, 2546)     
  3.7.2 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3.7.3 สถิติทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของ MANCOVA และ ANCOVA 
   1) การหาสหสัมพันธ์อย่างง่ายใช้ Pearson’s Correlation (สมนึก ภัททิยธานี, 2546) 
   2) การทดสอบ Homogeneity of Varience ใช้  Levene’s Test Statictic (ไพฑูรย์ 
สุขศรีงาม, 2550)  
   3) การทดสอบ Homogeneity of Regression Slope ใช้  Two-way MANCOVA 
(ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2550)  
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   4) การทดสอบ Homogeneity of Variance-Covariance Matnices ใช้  Box’s 
Method (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2550) 
  3.7.4 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
   1) Paired t-test (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2550) 
   2) Two-way MANCOVA และ Two-way ANCOVA (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2550) 
    
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ  ดังนี้ 
  4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2 ล าดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกับการสื่อความหมาย ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 
  X    แทน  คะแนนเฉลี่ย  (Mean) 
  S.D.   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
  F    แทน  สถิติทดสอบที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ F  (F–Distribution) 
  SS   แทน  ผลบวกก าลังสอง  (Sum of Squares) 
  MS   แทน  ค่าก าลังสองเฉลี่ย  (Mean Square) 
  df    แทน  ระดับขั้นของความเสรี  (Degrees of Freedom) 
  t    แทน  สถิติทดสอบที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t  (t–Distribution) 
 
4.2 ล าดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญากับรูปแบบการเรียนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  อ าเภอเมืองสระบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนเรียงล าดับดังนี้ 
             4.2.1 การหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของคร ู
             4.2.2  การหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร     
การเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา 
             4.2.3  การหาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร     
การเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา 
   4.2.4 การวิเคราะห์ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้การเปรียบเทียบความรู้ใน       
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังเรียนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญาของนักเรียน 
และจ าแนกตามเพศ และผลการเรียน 
   4.2.5 การวิเคราะห์ความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้การเปรียบเทียบความ
ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังเรียนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญาของ
นักเรียนโดยส่วนรวม และจ าแนกตามเพศ และผลการเรียน 
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   4.2.6 การวิเคราะห์พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้การเปรียบเทียบความตระหนัก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังเรียนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญาของนักเรียน
และจ าแนกตามเพศ และผลการเรียน 
   4.2.7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้  ความตระหนัก  และพฤติกรรมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมหลังเรียนของนักเรียนทีเ่รียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแตกต่างกัน 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
       การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
  4.3.1 ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูและนักเรียน   
   1) ผลการตอบจากแบบสัมภาษณ์ครูปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า จากปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรีจากการสัมภาษณ์ครู พบว่า ด้านเนื้อหา ไม่มีความชัดเจน
ในโครงสร้างหลักสูตร  การเรียนรู้และเนื้อหาหลักสูตรไม่เหมาะสมกับในยุคปัจจุบัน ด้านกระบวนการ
เรียนการสอน ขาดการเตรียมการสอนเนื่องจากมีภาระงานมาก เน้นการเรียนการสอนภาคทฤษฎีใน
ห้องเรียนมากเกินไป ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย เน้นครูเป็นศูนย์กลาง การโต้ตอบในการเรียนของ
นักเรียนมีน้อย ด้านสื่อการเรียน สื่อไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เน้นหนังสือเรียน เน้นของ
จ าลอง และด้านการวัดและประเมินผล ใช้วิธีวัดที่ยังไม่หลากหลาย มักใช้การสนทนาโต้ตอบ การท า
แบบฝึกหัด การท าใบงาน ซึ่งมีผู้วิจัยได้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง สภาพปัญหาด้านการสอนของพระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต ๒ กล่าวว่า การ
จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยกระบวนการหลัก ๒กระบวนการ คือ กระบวนการเรียนรู้ กับ
กระบวนการสอน ซึ่งกระบวนการสอนจะต้องเป็นไปเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งได้วิเคราะห์สภาพ
ของการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนไปจากอดีต  ดังนี้ ๑) ที่ผ่านโดยทั่วไป โรงเรียนสอนมากกว่า        
การเรียน ครูมีบทบาทในการท ากิจกรรมต่างๆ  มากกว่าผู้เรียน ดังนั้นจึงควรมีการปฏิวัติระบบ            
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทมากที่สุดในกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเปลี่ยนสภาพจาก          
ห้องสอนเป็นห้องเรียนและโรงสอนเป็นโรงเรียน  ๒) ที่ผ่านมา โรงเรียนส่วนใหญ่ยังจัดกิจกรรม       
การเรียนการสอนโดยไม่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แต่กลับยึดตัวครู หลักสูตร เนื้อหาวิชา สื่อ และ         
การวัดผลเป็นหลักด้วยตัวเอง เป็นเหตุให้ผู้เรียนขาดความสามารถในการคิดและการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ครูจึงควรปฏิวัติกระบวนการเรียนรู้ โดยเปลี่ยนบทบาทของตนจากการถ่ายทอดความรู้ มาเป็น
การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ๓) ที่ผ่านมา การเรียนส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนแบบแยกส่วน  แยกเป็นรายวิชาขาดการ
เชื่อมโยงความรู้เข้าด้วยกัน และการเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน ทาให้ผู้เรียนไม่สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้นการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนจึงควรมีลักษณะที่บูรณาการ
มากขึ้น เปลี่ยนจากการเรียนรายวิชาเป็นการเรียนแบบองค์รวมเพราะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
ความรู้แบบองค์รวมที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันของตนได้ ๔) ที่ผ่านมา การเรียนสร้างความเครียด
และความทุกข์ให้แก่เด็ก ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้ ขาดความใฝ่รู้ ดังนั้นจึงควรมีการ
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ปฏิวัติกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตามความสนใจมากขึ้น  มีความสุข 
สนุกกับการศึกษาเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ๕) ที่ผ่านมา ผู้เรียนมีบทบาท
เป็นผู้รับความรู้จากครู ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงขาดความสามารถในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะขาการเรียนรู้กระบวนการในการแสวงหาความรู้ ดังนั้นครูจึงควรฝึกฝนให้
ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ๖) ที่
ผ่านมา การเรียนรู้ถูกจ ากัดอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น  การเรียนรู้ที่แท้จริงไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนเสมอไป ครูควรเปิดโอกาสและกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  การ
เรียนแบบใหม่เป็นการเรียนตลอดเวลา เป็นการเรียนตามความพร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกเวลา 
เรียนที่ไหนก็ได้ และสอบที่ไหนเมื่อไรก็ได้ (รุ่ง  แก้วแดง, 2541 อ้างถึงใน (ใจซื่อสมบูรณ์) 
   2) ผลการตอบจากแบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี พบว่า 
    2.1) ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
     เนื่องจากประชากรที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือตอบแบบสอบถามปัญหาการจัดการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยนักเรียนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน  324 คน จาก 7 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  อ าเภอเมืองสระบุรี  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 มีจ านวนมากไม่สามารถ
ท าการศึกษาได้ทั้งหมด จึงใช้วิธีการเปิดตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้ตัวแทน
ประชากร 175 คน จากประชากรทั้งหมด 324 คน ของ 7 ห้องเรียน ซึ่งในแต่ละห้องเรียนจะใช้วิธีการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก ผลปรากฏว่า ในแต่ละ
ห้องเรียนจะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ห้องเรียนละ 25 คนจาก 7 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 175 คน ดังตารางที่ 4.1 และตารางท่ี 4.2   
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามปัญหา

การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    
 

รายการ 
(เพศ) 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

(175 คน) 
จ านวนแบบสอบถาม

(175 ฉบับ) 
ร้อยละ 

ชาย ป.5/1 12 12 6.86 
หญิง ป.5/1 13 13 7.43 

รวม 25 25 14.29 
ชาย ป.5/2 11 11 6.29 
หญิง ป.5/2 14 14 8.00 

รวม 25 25 14.29 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

รายการ 
(เพศ) 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

(175 คน) 
จ านวนแบบสอบถาม

(175 ฉบับ) 
ร้อยละ 

ชาย ป.5/3 13 13 7.43 
หญิง ป.5/3 12 12 6.86 

รวม 25 25 14.29 
ชาย ป.5/4 11 11 6.29 
หญิง ป.5/4 14 14 8.00 

รวม 25 25 14.29 
ชาย ป.5/5 13 13 7.43 
หญิง ป.5/5 12 12 6.86 

รวม 25 25 14.29 
ชาย ป.5/6 11 11 6.29 
หญิง ป.5/6 14 14 8.00 

รวม 25 25 14.29 
ชาย ป.5/7 12 12 6.86 
หญิง ป.5/7 13 13 7.43 

รวม 25 25 14.29 
  ชาย ป.5/1-ป.5/7 83 83 47.43 
  หญิง ป.5/1-ป.5/7 92 92 52.57 

  รวม 175 175 100 
 
        จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ในการตอบแบบสอบถามปัญหาการ
จัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
โดยเป็นเพศหญิง จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 52.57 เพศชาย จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.43 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามปัญหาการจัดการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (n=175 คน)     

 

รายการ 
(เพศ) 

ชั้น 

จ านวน
นักเรียน 
(175 
คน) 

ปัญหาความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ของครู 

ร้อยละ 

ด้า
นก

ระ
บว

น 
กา

รเร
ียน

กา
รส

อน
 

ด้า
นเ

นื้อ
หา

 

ด้า
นส

ื่อก
าร

เรีย
น 

กา
รวั

ดแ
ละ

ปร
ะเม

ินผ
ล 

ชาย ป.5/1 12 3 3 4 2 6.86 
หญิง ป.5/1 13 7 2 2 2 7.43 
รวม 25 25 10 5 6 4 14.29 
ชาย ป.5/2 11 4 2 3 2 6.29 
หญิง ป.5/2 14 5 3 4 2 8.00 
รวม 25 25 9 5 7 4 14.29 
ชาย ป.5/3 13 4 3 3 3 7.43 
หญิง ป.5/3 12 5 3 3 1 6.86 
รวม 25 25 9 6 6 4 14.29 
  ชาย ป.5/4 11 3 3 2 3 6.29 
หญิง ป.5/4 14 3 2 5 4 8.00 
รวม 25 25 6 5 7 7 14.29 
ชาย ป.5/5 13 5 2 4 2 7.43 
หญิง ป.5/5 12 3 4 2 3 6.86 
รวม 25 25 8 6 6 5 14.29 
  ชาย ป.5/6 11 3 2 3 3 6.29 
หญิง ป.5/6 14 4 3 3 4 8.00 
รวม 25 25 7 5 6 7 14.29 
ชาย ป.5/7 12 3 3 4 2 6.86 
หญิง ป.5/7 13 3 4 4 2 7.43 
รวม 25 25 6 7 8 4 14.29 

  ชาย 83 25 18 23 17 47.43 
หญิง 92 30 21 23 18 52.57 
รวม 175 55 39 46 35 100 
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   จากตารางที่ 4.2 ข้อมูลการตอบแบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย โดยเป็นเพศหญิง จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 52.57  เพศชาย จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.43 ปัญหาความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ของครู ด้านกระบวนการเรียนการสอน เพศชาย 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.14  เพศหญิง จ านวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.14   รวมทั้งหมด  
46 คน      คิดเป็นร้อยละ  26.28  ด้านเนื้อหา เพศชาย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.29  เพศหญิง 
จ านวน  21 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.00  รวมทั้งหมด  39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.29  ด้านสื่อการเรียน 
เพศชาย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ  9.71   เพศหญิง จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ  10.29   รวม
ทั้งหมด  35 คน คิดเป็นร้อยละ  20.00  ด้านการวัดและประเมินผลเพศชาย จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.29  เพศหญิง จ านวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.14  รวมทั้งหมด  55 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43       
และเมื่อเรียงล าดับปัญหาความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า อับดับแรกได้แก่ ปัญหาด้าน
การวัดและประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 31.43 อันดับที่สอง ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอน คิดเป็นร้อย
ละ 26.28 อันดับสามได้แก่ เนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 22.29 และอันดับสุดท้ายได้แก่ สื่อการเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00   
    2.2) ผลการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
แบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้

สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (n=175 คน) 
 

รายการ คะแนนรวม X  S.D. แปลผล 
สื่อการเรียน 
1. ครูใช้สื่อการเรียนสอดคล้องกับกิจกรรม

การเรียนรู้ 386 2.21 0.948 น้อย 
2. ครูใช้สื่อการเรียนที่เร้าใจ 343 1.96 0.880 น้อย 
3. ครูใช้สื่อการเรียนที่หลากหลาย 370 2.11 0.862 น้อย 
4. ครูน าสื่อการเรียนไปใช้ในกิจกรรมการ

เรียนการสอนทุกครั้ง 377 2.15 0.886 น้อย 
รวม 1,476 2.11 0.106 น้อย 

กระบวนการเรียนการสอน 
1. ครูมีการทดสอบความรู้เดิม 328 1.87 0.851 น้อย 
2. ครูจัดกิจกรรมเร้าความสนใจ 360 2.06 0.904 น้อย 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

รายการ คะแนนรวม X  S.D. แปลผล 
3. ครูให้นักเรียนวางแผนงานจากงานที่ได้รับ

มอบหมาย 305 1.74 0.857 น้อย 
4. ครูให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่จาก

เรื่องท่ีเรียน 362 2.07 0.880 น้อย 
5. ครูให้นักเรียนท าโครงงาน /จัดนิทรรศการ 343 1.96 0.896 น้อย 
6. ครูใช้เทคนิคการประเมินความรู้อย่าง

หลากหลาย 323 1.85 0.889 น้อย 
7. ครูให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวัน 305 1.74 0.885 น้อย 
8. ครูเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 311 1.78 0.893 น้อย 

รวม 2,637 1.88 0.132 น้อย 
เนื้อหา 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดี 343 1.96 0.896 น้อย 
2. ครูมีการวิเคราะห์เนื้อหาก่อนน าไปใช้ 323 1.85 0.897 น้อย 
3. เนื้อหามีความสอดคล้องกับการเรียน           

การสอน 305 1.74 0.857 น้อย 
4. ครูมีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับ

สภาพปัจจุบัน 311 1.78 0.893 น้อย 
รวม 1,282 1.83 0.096 น้อย 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ครูก าหนดเครื่องมือวัดผลและประเมินผล

ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 335 1.91 0.905 น้อย 
2. ครูประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 322 1.84 0.918 น้อย 
3. ครูมีเครื่องมือวัดผลและเกณฑ์             

การประเมินผลชัดเจน 299 1.71 0.832 น้อย 
4. ครูมีเครื่องมือวัดผลที่หลากหลายรูปแบบ 309 1.77 0.864 น้อย 

รวม 1,265 1.81 0.089 น้อย 
 
         จากตารางที่ 4.3 พบว่า  โดยรวมความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.91 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับน้อย 4 ด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสื่อการเรียน กระบวนการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา 
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และด้านการวัดผลและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.11, 1.88, 1.83 และ1.81 ตามล าดับ 
(ภาคผนวก ง ตาราง 4 –ตาราง 7)  
 4.3.2 ระยะที่สอง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร   
การเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา      
  การวิจัยในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์จากกรอบแนวคิดการวิจัยที่เป็น
สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือน ามาสร้างรูปแบบ
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยออกมาเพ่ือการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
สระบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
  จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มา
ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา
และรวมทั้งวิเคราะห์ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นขั้นตอน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์ประกอบด้านความตระหนัก ความรู้ และพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี โดยยึดแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ 
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา 
นั้นประกอบด้วย 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม ใช้พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาและด้านการเข้าใจ
ตนเอง 2) ขั้นเร้าความสนใจ ใช้พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาและด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว   
3) ขั้นส ารวจและค้นหา ใช้พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาและด้านการเข้าใจตนเอง 4) ขั้นอธิบายใช้
พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาและด้านมนุษยสัมพันธ์  5) ขั้นขยายความรู้ ใช้พหุปัญญาด้านธรรมชาติ
วิทยาและด้านมิติสัมพันธ์  6) ขั้นประเมินผล ใช้พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาและด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ และ 7) ขั้นน าความรู้ไปใช้ ใช้พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาและด้านมนุษยสัมพันธ์      
มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวความคิด 
   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้            
7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจากแหล่งข้อมูล เอกสาร  
และบุคคลมาก าหนดนิยามการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
ตัวบ่งชี้ และแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
เพ่ือพัฒนาความตระหนัก ความรู้และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  ผู้วิจัยได้มีการด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed  
Medthods Research) คือ จากการวิเคราะห์เอกสาร ( Document Analysis) การประเมินความ
ต้องการจ าเป็น (Need Assessment) ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรมของครู และการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน การวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) และการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา (The Development of Model 
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Environmental Education Learning on the 7E-Learning Cycle Approach Using Multiple Intelligences) 
มีแนวคิดและทฤษฎีที่สนับสนุน ดังต่อไปนี้ 
   1.1) ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาระดับประถมศึกษาโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง จากการศึกษากรอบมาตรฐาน
การศึกษาพบว่า สถานศึกษาต้องพัฒนา การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญและการมี
พฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงน ามาใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนัก ความรู้ และมี
พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
   1.2) ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับพันธกิจการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 -2559) 
พบว่า เป็นการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์ของประเทศมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ดังนั้นผู้วิจัยได้น าแนวคิดเรื่องนี้มาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ ความตระหนักและมีพฤติกรรมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งจะ
ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   1.3) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต้องการเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ ความ
จ าเป็นและประโยชน์ ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคมและจิต
วิญญาณ สามารถปฏิบัติกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวมส่งผลให้มีคุณภาพชีวิติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลดังกล่าวมา
เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้กิจกรรมการเรียนเป็นการสร้างเสริมการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้มีเนื้อหาสาระกว้างขวางและครอบคลุมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียน          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
   1.4) ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสารแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักการศึกษา
ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ของไอเซนคราฟท์ (Eisenkraft , 
2003) และการจัดการเรียนรู้ตามแบบพหุปัญญา (Gardner, 1993) ให้ผล ดังนี้ 
    (1) การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ของไอเซนคราฟท์ 
(Eisenkraft, 2003) สรุปได้ดังนี้ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 จะเน้นให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ตามข้ันตอนต่าง ๆ ได้แก่ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) ในขั้นนี้จะเป็นขั้น
ที่ครูจะตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความรู้เดิมออกมา เพ่ือครูจะได้รู้ว่า นักเรียนแต่ละคน
มีพ้ืนความรู้เดิมเท่าไหร่ จะได้วางแผนการสอนได้ถูกต้อง และครูได้รู้ว่านักเรียนเรียนควรจะเรียน
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เนื้อหาใดก่อนที่จะเรียนในเนื้อหานั้น ๆ 2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) เป็นการน าเข้า
สู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซึ่ง  อาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัว
นักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิด
ขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้นหรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่นักเรียนเพ่ิงเรียนรู้มาแล้ว  ครูเป็นคน
กระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถามก าหนดประเด็น ที่จะศึกษาในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจ
ให้ศึกษาจากสื่อต่าง ๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นขึ้นก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียน
ยอมรับประเด็นหรือค าถามที่ครูก าลังสนใจเป็นเรื่องที่จะใช้ศึกษา  3) ขั้นส ารวจและค้นหา 
(Exploration Phase) ในขั้นนี้จะต่อเนื่องจากขั้นเร้าความสนใจ ซึ่งเมื่อนักเรียนท าความเข้าใจใน
ประเด็นหรือค าถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจ
ตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ
หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธีเช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม 
การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยสร้างสถานการณ์ จ าลอง  (Simulation) การศึกษาหาข้อมูลจาก
เอกสารอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป 4) ขั้นอธิบาย 
(Explanation Phase) ในขั้นนี้ เมื่อนักเรียนได้ข้อมูลมาอย่างเพียงพอจากการส ารวจตรวจสอบแล้วจึง
น าข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยาย
สรุป สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือรูปวาด สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบ ในขั้นนี้อาจเป็นไปได้
หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้โต้แย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ได้
ก าหนดไว้ แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้  5) ขั้นขยาย
ความรู้/แนวความคิด (Expansion Phase/Elaboration Phase) เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไป
เชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวความคิดที่ได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมหรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้
อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่าง ๆ ได้มากก็แสดงว่าข้อจ ากัดน้อย ซึ่งก็จะ
ช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่องราวต่าง ๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation 
Phase) ในขั้นนี้เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง 
อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะน าไปสู่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ 7) ขั้นน า
ความรู้ไปใช้ (Extension Phase) ในขั้นนี้เป็นขั้นที่ครูจะต้องมีการจัดเตรียมโอกาสให้นักเรียนเพ่ือให้
นักเรียนได้น าสิ่งที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  ครูจะเป็นผู้กระตุ้นให้
นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปสร้างเป็นความรู้ใหม่ที่ เรียกว่า  “การถ่ายโอนการเรียนรู้” 
(Thorndike, 1923) ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ของนักเรียนจะท าให้
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ส่งเสริมกระบวนการกลุ่มให้นักเรียนได้รู้จักการวางแผนการท างาน การ
แสดงความคิดเห็น การเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี มีการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนตัดสินใจ
ด้วยตนเองและกลุ่ม ลงมือกระท าและยอมรับผลของกสรตัดสินใจหรือการกระท านั้น  ๆ ตลอดจนน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
    (2) การจัดการเรียนรู้ตามแบบพหุปัญญา (Gardner, 1993) สรุปได้ ดังนี้ 
การจัดการเรียนรู้ตามแบบพหุปัญญา จะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามข้ันตอนต่าง ๆ ได้แก่ 1) นักเรียน
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ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง (Active Learning) เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองซึ่งท าให้นักเรียนเกิดความสามารถ
ทางพหุปัญญา  2) นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกันกับผู้อ่ืน (Cooperative Learning) เป็นขั้นที่
ให้นักเรียนท างานร่วมกันกับเพ่ือ มีการวางแผน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ได้คิดวิเคราะห์
เกี่ยวกับกิจกรรมด้วยตนเอง รู้จักการแบ่งปันสิ่งของกันใช้ในขณะลงมือปฏิบัติกิจกรรม  3) ผู้เรียน
วิเคราะห์กิจกรรม (Analysis) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนร่วมกันสรุปแก้ไขปัญหาขณะท ากิจกรรมร่วมกัน 
วิเคราะห์ถึงความรู้สึกในการท ากิจกรรมและผลงานของตนเอง 4) นักเรียนสามารถสรุปกิจกรรม 
(Conclusion) และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 
ประสบการณ์ ผลงานในการท ากิจกรรม แล้วน าสิ่งต่าง ๆ มาสร้างองค์ความรู้ขึ้นใหม่ ซึ่งนักเรียนจะ
เกิดกระบวนการรวบรวมประสบการณ์เดิมและ ประสบการณ์ใหม่ เกิดความคิดรวบยอดขึ้นมา 5) นักเรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (Application) เป็นขั้นที่ ให้นักเรียนน าสิ่งที่ เรียนรู้ 
ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเชื่อมโยงความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  เพ่ือส่งผลให้
นักเรียนเกิดพหุปัญญา 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถทางด้านภาษา (Verbal/Linguistic Intelligence) 
เป็นความสามารถในการใช้ภาษารูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ภาษาพ้ืนเมือง จนถึงภาษาอ่ืน ๆ ด้วยสามารถ
รับรู้ เข้าใจภาษา และสามารถสื่อภาษาให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ตามที่ต้องการ 2) ความสามารถทางด้าน
ตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical/Mathematical Intelligence) เป็นความสามารถในการคิดแบบมีเหตุ
มีผลการคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ์ และการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์  3) ความสามารถ
ทางด้านมิติสัมพันธ์ (Visual/Spatial Intelligence) เป็นความสามารถในการรับรู้ทางสายตาได้ดี 
สามารถมองเห็นพ้ืนที่ รูปทรง ระยะทาง และต าแหน่ง อย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน แล้วถ่ายทอดแสดงออก
อย่างกลมกลืน มีความไวต่อการรับรู้ในเรื่องทิศทาง 4) ความสามารถทางด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) เป็นความสามารถในการควบคุมและแสดงออก         
ซึ่งความคิด ความรู้สึก โดยใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงความสามารถในการใช้มือ
ประดิษฐ์ ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทาง
ประสาทสัมผัส  5) ความสามารถทางด้านดนตรี (Musical Intelligence) เป็นความสามารถในการ
ซึมซับ และเข้าถึงสุนทรียทางดนตรี ทั้งการได้ยิน การรับรู้ การจดจ า และการแต่งเพลง สามารถจดจ า
จังหวะ ท านอง และโครงสร้างทางดนตรีได้ดี และถ่ายทอดออกมาโดยการฮัมเพลง เคาะจังหวะ เล่น
ดนตรีและร้องเพลง 6) ความสามารถทางด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) เป็น
ความสามารถในการเข้าใจผู้อ่ืน ทั้งด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน       
มีความไวในการสังเกต สีหน้า ท่าทาง น้ าเสียง สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สร้างมิตรภาพ         
ได้ง่าย เจรจาต่อรอง ลดความขัดแย้ง สามารถจูงใจผู้อ่ืนได้ดี เป็นปัญญาด้านที่จ าเป็นต้องมีอยู่ใน         
ทุกคน 7) ความสามารถทางด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) เป็นความสามารถ
ในการรู้จัก ตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเท่าทันตนเอง ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม
กาลเทศะ และสถานการณ์ รู้ว่าเมื่อไรควรเผชิญหน้า เมื่อไรควรหลีกเลี่ยง เมื่อไรต้องขอความ
ช่วยเหลือ มองภาพตนเองตามความเป็นจริง รู้จักจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องของตนเอง ในขณะเดียวกัน
ก็รู้ว่าตนมีจุดแข็ง หรือมีความสามารถในเรื่องใด มีความรู้เท่าทันอารมณ์ ความรู้สึ ก ความคิด ความ
คาดหวัง ความปรารถนา และตัวตนของตนเองอย่างแท้จริง เป็นปัญญาด้านที่จ าเป็นต้องมีอยู่ในทุกคน     
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8) ความสามารถทางด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) เป็นความสามารถในการเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เข้าใจความส าคัญของตนเองกับ
สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความสามารถของตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึง
พัฒนาการมนุษย์และการด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เข้าใจ จ าแนก ความเหมือนกันของ
สิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร 
    (3) ผู้วิจัยวิเคราะห์จากเอกสารเกี่ยวกับพหุปัญญาและรูปแบบการเรียน         
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  พบว่า พหุปัญญามีความเชื่อมโยงกับรูปแบบการเรียนวัฏจักรการเรียนรู้        
7 ขั้น กล่าวคือ หลักการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยและต่างประเทศนิยมใช้วิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 
(Learning  Cycle) เพระมีทฤษฎีการพัฒนาของ Piaget สนับสนุนโดยเฉพาะในเรื่อง Assimilation 
Accommodation และ Organization ในขั้น Exploration  เมื่อพัฒนาจาก 5E Learning  Cycle (ซึ่งมี
ใช้เฉพาะในประเทศไทย) มาเป็น 7E Learning  Cycle (มีเฉพาะนิสิต นักศึกษาใช้ในการท าวิจัย) มีการ
เพ่ิมกรอบแนวคิดใหม่อีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดของ Constructivism ในเรื่องการตรวจสอบความรู้
เดิมก่อนเรียนของนักเรียนในชั้น Elicitation และและหลักการโอนความรู้ (Thorndike) ในขั้น 
Extension ต่อมามีการใช้ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of intelligence) ในการจัดการเรียนการสอน 
แต่ยังมีรูปแบบการสอนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยเกิดแนวคิดจะสร้างนวัตกรรมการ
สอนใหม่โดยผสมผสานหลักการของ 7E Learning  Cycle และ Multiple intelligences โดยจัดการ
เรียนการสอนตามขั้นทั้ง 7 ขั้นของ  7E Learning  Cycle และแต่ละขั้นตอนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สติปัญญาตามทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งจะท าให้การสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวนี้ นักเรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถ ความฉลาด ได้ตามแนวคิดของทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งส่งผลต่อผลการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (4) ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญา (Gardner, 1993) 
พบว่า ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ สติปัญญาและความสามารถทางปัญญา กล่าวคือ 
ความสามารถของมนุษย์ที่จะค้นหาปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหา รวมไปถึงความสามารถในการ
คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง มนุษย์ทุกคนจะมีความฉลาดทั้ง 8 ด้าน 
ได้แก่ 1) ความสามารถด้านภาษา 2) ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 3) ความสามารถ
ทางด้านมิติสัมพันธ์ 4) ความสามารถทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 5) ความสามารถทางด้าน
ดนตรี 6) ความสามารถทางด้านมนุษยสัมพันธ์ 7) ความสามารถทางด้านการเข้าใจตนเอง 8) ความสามารถ
ทางด้านธรรมชาติ จะมีมากน้อยด้านใดด้านหนึ่งแตกต่างกันออกไป ซึ่งสติปัญญาของมนุษย์เรานี้มี
หลายด้านที่มีความส าคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้าน
ผสมผสานกันแสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องหนึ่งเรื่องใดและเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละ
คนไป ดังนั้น จึงควรส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางปัญญา โดยเน้น
ความส าคัญ 3 ประการ คือ 1) แต่ละคน ควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้ปัญญาด้านที่ถนัด เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการเรียนรู้ 2) ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เ พ่ือให้สอด
รับกับปัญญาที่มีอยู่หลายด้าน 3) ในการประเมินการเรียนรู้ ควรวัดจากเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้
สามารถครอบคลุมปัญญาในแต่ละด้าน สรุปได้ว่า มนุษย์มีความหลากหลายทางปัญญา มีหลายด้าน 



134 

หลายมุม แต่ละด้านมีความอิสระในการพัฒนาตัวของมันเองให้เจริญงอกงาม ในขณะเดียวกันก็มี
การบูรณาการเข้าด้วยกัน เติมเต็มซึ่งกันและกัน แสดงออกเป็นเอกลักษณ์ทางปัญญาของมนุษย์แต่ละคน 
    (5)  ผู้วิจัยวิเคราะห์ เอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต์ (Piaget, 2009) พบว่า ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ตั้งอยู่บนรากฐานของ
องค์ประกอบที่เป็นพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ การเรียนรู้ของเด็กจะเป็นไปตามพัฒนาการ
ทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็นล าดับขั้น ดังนี้ 1) ขั้นประสาทรับรู้และการ
เคลื่อนไหว (Sensori-Motorb Stage) เริ่มตั้ งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี  2) ขั้นก่อนปฏิบัติ การคิด 
(Preoperational Stage) เริ่มตั้งแต่อายุ 2-7 ปี แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย ได้แก่ ขั้นก่อนเกิดสังกัป 
(Preconceptual Thought) เริ่มตั้งแต่อายุ 2-4 ปี และขั้นการคิดแบบญาณหยั่งรู้ (Intuitive Thought) 
เริ่มอายุตั้งแต่ 4-7 ปี 3) ขั้นปฏิบัติการคิดด้านรูปธรรม (Concrete Operation Stage) เริ่มตั้งแต่อายุ 
7-11 ปี 4) ขั้นปฏิบัติการคิดด้านนามธรรม (Formal Operation Stage) เริ่มตั้งแต่อายุ 11-15 ปี 
และประสบการณ์ท่ีเด็กต้องได้รับการส่งเสริมมี 6 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นความรู้แตกต่าง (Absolute Differences) 
2) ขั้นรู้สิ่งตรงกันข้าม (Opposition) 3) ขั้นรู้หลายระดับ (Discrete Degree) 4) ขั้นความเปลี่ยนแปลง
ต่อเนื่อง (Variation) 5) ขั้นรู้ผลของการกระท า (Function) และ 6) ขั้นการทดแทนอย่างลงตัว 
(Exact Compensation) สรุปว่า พัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได้โดยล าดับระยะพัฒนาการทาง
ชีววิทยาที่คงที่แสดงปรากฏโดยปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับสิ่งแวดล้อม 
    (6) ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้  (ไพจิตร 
สะดวกการ, 2543)  พบว่า ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ กล่าวถึง การสร้างความรู้ ได้มีการเปลี่ยนจาก
เดิมที่เน้นการศึกษาปัจจัยภายนอกมาเป็น สิ่งเร้าภายใน ซึ่งได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ หรือกระบวนการ 
รู้คิด กระบวนการคิด (Cognitive Processes) ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ภายในมีส่วนช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และความรู้เดิมมีส่วนเกี่ยวข้องและเสริมสร้าง
ความเข้าใจของนักเรียน สรุปได้ว่า 1) ความรู้ของบุคคลใด คือ โครงสร้างทางปัญญาของบุคคลนั้นที่
สร้างข้ึนจากประสบการณ์ในการคลี่คลายสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและสามารถน าไปใช้เป็นฐานในการ
แก้ปัญหาหรืออธิบาย 2) นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยวิธีการที่ต่าง ๆ กัน โดยอาศัยประสบการณ์
และโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม ความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเริ่มต้น 3) ครูมี
หน้าที่จัดการให้นักเรียนได้ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาของนักเรียนเองภายใต้ข้อสมมติฐานต่อไปนี้ 
คือ 1) สถานการณ์ที่เป็นปัญหาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 2) ความ
ขัดแย้งทางปัญญาเป็นแรงจูงใจภายในให้เกิดกิจกรรมการไตร่ตรองเพ่ือขจัดความขัดแย้งนั้น Dewey 
ได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะการไตร่ตรอง (Reflection) เป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบ กิจกรรมการ
ไตร่ตรองจะเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา น่าสงสัย งงงวย ยุ่งยาก ซับซ้อน เรียกว่า สถานการณ์
ก่อนไตร่ตรอง และจะจบลงด้วยความแจ่มชัดที่สามารถอธิบายสถานการณ์ดังกล่าวสามารถแก้ปัญหา
ได้ตลอดจนได้เรียนรู้และพึงพอใจกับผลที่ได้รับ  3) การไตร่ตรองบนฐานแห่งประสบการณ์และ
โครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิมภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กระตุ้นให้มีการสร้างโครงสร้างใหม่
ทางปัญญา 
    (7) ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา (วินัย           
วีระวัฒนานนท์, 2546) พบว่า 1) ความเชื่อเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา กล่าวคือ การด าเนินงาน
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สิ่งแวดล้อมศึกษาขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ว่า มนุษย์จ าเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยในการด ารงชีวิตที่มีอยู่ใน
สิ่งแวดล้อม โดยสิ่งแวดล้อมย่อมมีระบบและกฎเกณฑ์ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ 
ขึ้นและมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่จะต้องด ารงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์
เหล่านั้น ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
นอกจากนั้น การศึกษาสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้มนุษย์มีความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม สามารถด ารงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ไว้ได้ยาวนานที่สุด 2) ความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง กระบวนการให้การศึกษา 
การฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นความรู้พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต
ทั่วไป เป็นความรู้พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และเป็นความรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันในชุมชน สังคม 
ประเทศ และโลก 3) เป้าหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมศึกษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมศึกษาที่อยู่โดยการมีส่วนร่วมนั้นจะต้อง
อาศัยความรู้ความตระหนัก พฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่จะรับผิดชอบร่วมกัน การอยู่ร่วมกันด้วยความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและชีวิตที่จะน าไปสู่การมีจริยธรรมทาง
สิ่งแวดล้อม (Environmental Ethic) 4) เนื้อหาของสิ่งแวดล้อมศึกษา ประกอบด้วยระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เทคโนโลยี กฎหมาย ค่านิยม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต โดยเนื้อหาเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน มีความหมายต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต และเป็นองค์ความรู้ทั้ง
มวลต่อการด ารงชีวิต 5) กระบวนการในการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา การเรียนการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาจะเป็นไปในลักษณะเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิต 
ดังนั้นการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาจึงต้องเน้นที่กระบวนการแก้ปัญหา การใช้เหตุใช้ผล การ
วินิจฉัยปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ การสร้างทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะในการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน สังคม และโลก และการสร้างค่านิยมที่เหมาะสมแก่คุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบันและอนาคต 6) ระดับความรู้และระยะเวลาในการศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นความรู้พ้ืนฐาน
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและคุณภาพชีวิต
รวมทั้งการพัฒนาสติปัญญา โดยความรู้และการศึกษาสิ่งแวดล้อมจะต้องเกิดขึ้นตลอดชีวิต (Lifelong 
Education) ของบุคคลทุกวัย ทุกเชื้อชาติ และทุกประเทศในโลก 7) การด าเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษา 
จะต้องด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งผลที่ได้จากจุดประสงค์อย่างชัดเจนเป็นรูปแบบและ
น าไปใช้ได้ในการด ารงชีวิต รูปแบบการศึกษาจะเป็นทั้งการศึกษาทั้งระบบ นอกระบบ และการสื่อสาร
ทุกรูปแบบ รวมทั้งเน้นการจัดการศึกษาทั้งโดยรัฐและองค์กรเอกชน การใช้ชุมชนเป็นต้นแบบของ
การศึกษา เช่น ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับชุมชนภายหลังการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
  2) วัตถุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5          
มีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  3) ประเภทของกิจกรรม เป็นกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
มีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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  4) สาระส าคัญ กระบวนการเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ ความตระหนักเห็น
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมน าไปสู่พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  5) เนื้อหา ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่ 1) การอนุรักษ์น้ า 2) ขยะ และ            
3) การอนุรักษ์พืชสมุนไพร จ านวน 6 แผนการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ความหมายและความส าคัญของน้ า    
2) ประเภทของแหล่งน้ าและการอนุรักษ์น้ า 3) ความหมายและประเภทของขยะ 4) การคัดแยกขยะ
และการป้องกันไม่ให้เกิดขยะ 5) ความหมายและความส าคัญของพืชสมุนไพร และ 6) ลักษณะส่วนต่าง ๆ 
ของพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพร แผนการเรียนรู้ละ 2 ชั่วโมง 
  6) การด าเนินกิจกรรม 
   ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา มุ่งเน้นการใช้กิจกรรมที่หลากหลาย โดยยึดหลักการ 
แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม โดยมีขั้นตอนในการเรียนการสอน 7 ขั้นตอน 
ดังนี้  
   6.1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) เป็นขั้นที่จะต้องด าเนินการ
ก่อนที่จะถ่ายทอดความรู้ใหม่ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการประเมินความรู้พ้ืนฐานเดิมของนักเรียน เพ่ือ
ทบทวนเนื้อหาพ้ืนฐานเดิมที่เคยศึกษาผ่านมาแล้ว และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับเนื้อหาใหม่  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดึงความรู้พ้ืนฐานเดิมของนักเรียนในเรื่องที่จะเรียนเพ่ือช่วยให้นักเรียนมี
ความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่ กับความรู้พ้ืนฐานเดิมของตนโดยใช้วิธีการทดสอบในรูปของ
แบบทดสอบก่อนเรียน ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มาเป็นขั้นทดสอบความรู้พ้ืนฐานเดิมเป็นขั้นที่ครูผู้สอน
ต้องการทราบข้อมูลพ้ืนฐานเดิมของนักเรียนก่อนจะเริ่มเรียนเรื่องใหม่และได้ใช้พหุปัญญาสอดแทรก 
ได้แก่ ความสามารถทางธรรมชาติวิทยาเป็นความสามารถในการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เข้าใจความส าคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ความสามารถของตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึงพัฒนาการมนุษย์และการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เข้าใจ จ าแนก ความเหมือนกันของสิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงของสสาร และความสามารถทางด้านการเข้าใจตนเองเป็นความสามารถในการเข้าใจ
ผู้อ่ืน ทั้งด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวในการสังเกต สีหน้า 
ท่าทาง น้ าเสียง สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สร้างมิตรภาพได้ง่าย เจรจาต่อรอง ลดความ
ขัดแย้ง สามารถจูงใจผู้อ่ืนได้ดี และได้น าทักษะกระบวนการใช้ในกิจกรรมขั้นนี้ ได้แก่ การสังเกต การ
ลงข้อวินิจฉัยและการลงข้อสรุป 
   6.2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) เป็นขั้นของการปลุกเร้าให้นักเรียน
เกิดความสนใจอยากที่จะเรียนและติดตามกิจกรรม  โดยตลอด ซึ่งจะใช้วิธีการทางสีหน้า ท่าทาง
ประกอบ การใช้ถ้อยค าน้ าเสียงดึงความสนใจของนักเรียน การเน้นจุดส าคัญของเรื่อง หรือการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบของ สนทนาซักถาม  เกม  เพลง  กิจกรรมเข้าจังหวะ หรือ การเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มาเป็นขั้นน าเข้าสู่บทเรียนเป็นขั้นที่ครูผู้สอนกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียนก่อนจะเริ่มเรียนเรื่องใหม่และได้ใช้พหุปัญญาสอดแทรก ได้แก่ ความสามารถทางธรรมชาติ
วิทยาเป็นความสามารถในการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
เข้าใจความส าคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความสามารถของตนเองที่จะมีส่วนช่วยใน
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การอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึงพัฒนาการมนุษย์และการด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เข้าใจ 
จ าแนก ความเหมือนกันของสิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสารและความสามารถทาง
ร่างกายและการเคลื่อนไหว เป็นความสามารถในการควบคุมและแสดงออกซึ่งความคิด ความรู้สึก 
โดยใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ ความคล่องแคล่ว 
ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส  และได้น า
ทักษะกระบวนการใช้ในกิจกรรมขั้นนี้ ได้แก่ การสังเกต การลงข้อวินิจฉัย การลงข้อสรุปและ       
การพยากรณ ์
   6.3) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) เป็นขั้นที่นักเรียนท าความ
เข้าใจกับประเด็นค าถามที่จะศึกษาแล้วมีการวางแผนแนวทางการตรวจสอบแล้วลงมือปฏิบัติเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ และมีการตรวจสอบอย่างหลากหลายของประเด็นที่นักเรียนสนใจ ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์มาเป็นขั้นปฏิบัติและหาข้อมูลเป็นขั้นที่ครูผู้สอนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติโดยรู้จักการ
วางแผน การค้นหาข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการเรียบเรียงข้อมูลและได้ใช้พหุปัญญาสอดแทรก 
ได้แก่ ความสามารถทางธรรมชาติวิทยาเป็นความสามารถในการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เข้าใจความส าคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ความสามารถของตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึงพัฒนาการมนุษย์และการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เข้าใจ จ าแนก ความเหมือนกันของสิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงของสสารและความสามารถทางด้านการเข้าใจตนเองเป็นความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น 
ทั้งด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวในการสังเกต สีหน้า 
ท่าทาง น้ าเสียง สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สร้างมิตรภาพได้ง่าย เจรจาต่อรอง ลดความ
ขัดแย้ง สามารถจูงใจผู้อ่ืนได้ดี และได้น าทักษะกระบวนการใช้ในกิจกรรมขั้นนี้ ได้แก่ การก าหนด
ความหมาย การวางแผน การลงมือปฏิบัติและการลงข้อสรุป  
   6.4) ขั้นอธิบาย/สร้างแนวความคิด (Explanation Phase) เป็นขั้นน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มาเป็นขั้นขยายข้อมูล
เป็นขั้นที่ครูผู้สอนให้นักเรียนน าข้อมูลที่ได้มาน ามาแลกเปลี่ยนความคิดในชั้นเรียนและได้ใช้พหุปัญญา
สอดแทรก ได้แก่ ความสามารถทางธรรมชาติวิทยาเป็นความสามารถในการเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เข้าใจความส าคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ความสามารถของตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึงพัฒนาการมนุษย์และการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เข้าใจ จ าแนก ความเหมือนกันของสิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงของสสาร  และ ความสามารถทางด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการเข้าใจ
ผู้อื่น ทั้งด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวในการสังเกต  สีหน้า 
ท่าทาง น้ าเสียง สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สร้างมิตรภาพได้ง่าย เจรจาต่อรองลดความ
ขัดแย้ง สามารถจูงใจผู้อ่ืนได้ดี) และได้น าทักษะกระบวนการใช้ในกิจกรรมขั้นนี้ ได้แก่ การสังเกต   
การลงข้อวินิจฉัยและการลงข้อสรุป    
   6.5) ขั้นขยายความรู้/แนวความคิด (Expansion Phase/Elaboration Phase)  
เป็นขั้นที่สร้างความรู้ขึ้นมาใหม่แล้วเชื่อมโยงกับความรู้เดิมไปใช้อธิบายประเด็นปัญหาที่นักเรียนสนใจ 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มาเป็นขั้นสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นขั้นที่ครูผู้สอนให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาสรุป
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เป็นองค์ความรู้และน าองค์ความรู้ที่ได้ไปอธิบายเหตุการณ์อ่ืนๆได้อย่างสมเหตุสมผลและได้ใช้พหุ
ปัญญาสอดแทรก ได้แก่ ความสามารถทางธรรมชาติวิทยาเป็นความสามารถในการเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เข้าใจความส าคัญของตนเองกับ
สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความสามารถของตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึง
พัฒนาการมนุษย์และการด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เข้าใจ จ าแนก ความเหมือนกันของ
สิ่งของเข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร และความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ เป็นความสามารถ
ในการรับรู้ทางสายตาได้ดี สามารถมองเห็นพ้ืนที่ รูปทรง ระยะทาง และต าแหน่ง อย่างสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน แล้วถ่ายทอดแสดงออกอย่างกลมกลืน มีความไวต่อการรับรู้ในเรื่องทิศทาง และได้น า
ทักษะกระบวนการใช้ในกิจกรรมข้ันนี้ ได้แก่ การสังเกต การลงข้อวินิจฉัยและการลงข้อสรุป    
   6.6) ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นขั้นประเมินความรู้ของนักเรียน
ด้วยกระบวนการเทคนิคต่าง ๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มาเป็นขั้นวัดผลเป็นขั้นที่ครูผู้สอนประเมินนักเรียน
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ กับเรื่องที่เรียนและได้ใช้พหุปัญญาสอดแทรก ได้แก่ ความสามารถทางด้าน
ธรรมชาติวิทยาเป็นความสามารถในการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปรากฏการณ์                 
ทางธรรมชาติ เข้าใจความส าคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความสามารถของตนเองที่
จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึงพัฒนาการมนุษย์และการด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิด
จนตาย เข้าใจ จ าแนก ความเหมือนกันของสิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร         
และความสามารถทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์เป็นความสามารถในการคิดแบบมีเหตุมีผล           
การคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ์ และการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ และได้น าทักษะ
กระบวนการใช้ในกิจกรรมข้ันนี้ ได้แก่ การลงข้อสรุป และการพยากรณ ์
   6.7) ขั้นน าแนวความคิดไปใช้ (Extension Phase) เป็นขั้นที่นักเรียนน าความรู้ที่
ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มาเป็นขั้นน าความรู้ไปใช้เป็นขั้นที่ครูผู้สอน
ให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการสรุปเป็นองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและได้ใช้พหุปัญญาสอดแทรก ได้แก่ ความสามารถทางด้านธรรมชาติ
วิทยาเป็นความสามารถในการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
เข้าใจความส าคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความสามารถของตนเองที่จะมีส่วนช่วยใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึงพัฒนาการมนุษย์และการด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เข้าใจ 
จ าแนก ความเหมือนกันของสิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร และความสามารถ
ทางด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการเข้าใจผู้อ่ืน ทั้งด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และ
เจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวในการสังเกต สีหน้า ท่าทาง น้ าเสียง สามารถตอบสนองได้อย่าง
เหมาะสม สร้างมิตรภาพได้ง่าย เจรจาต่อรอง ลดความขัดแย้ง สามารถจูงใจผู้อ่ืนได้ดี และได้น าทักษะ
กระบวนการใช้ในกิจกรรมข้ันนี้ ได้แก่ การสังเกต การลงข้อวินิจฉัยและการลงข้อสรุป  
  สรุปได้ว่า แนวคิดรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้น  ที่ใช้พหุปัญญากับขั้นตอนของรูปแบบการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.4 แนวคิดรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้                  
พหุปัญญากับขั้นตอนของรูปแบบการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
แนวคิดรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 

ขั้นตอนของรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) 1. ขั้นทดสอบความรู้พ้ืนฐานเดิมใช้พหุปัญญา 
ได้แก่ ความสามารถทางด้านธรรมชาติ
วิทยาและความสามารถทางด้านการเข้าใจ
ตนเอง 

2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) 2. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ใช้พหุปัญญา ได้แก่ 
ความสามารถทางด้านธรรมชาติวิทยา 
และความสามารถทางด้านร่างกาย          
และการเคลื่อนไหว 

3. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) 3. ขั้นปฏิบัติและหาข้อมูล ใช้พหุปัญญา 
ได้แก่ ความสามารถทางด้านธรรมชาติ
วิทยาและความสามารถทางด้านการเข้าใจ
ตนเอง 

4. ขั้นอธิบาย/สร้างแนวความคิด (Explanation 
Phase) 

4. ขั้นขยายข้อมูล ใช้พหุปัญญา ได้แก่ 
ความสามารถทางด้านธรรมชาติวิทยา 
และความสามารถทางด้านมนุษยสัมพันธ์ 

5. ขั้นขยายความรู้/แนวความคิด (Expansion 
Phase/Elaboration Phase)   

5. ขั้นสร้างองค์ความรู้ใหม่ ใช้พหุปัญญา 
ได้แก่ ความสามารถทางด้านธรรมชาติ
วิทยา และความสามารถทางด้านมิติ
สัมพันธ์  

6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) 6. ขั้นวัดผล ใช้พหุปัญญา ได้แก่ 
ความสามารถทางด้านธรรมชาติวิทยา 
และความสามารถทางด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ 

7. ขั้นน าแนวความคิดไปใช้ (Extension Phase) 7. ขั้นน าความรู้ไปใช้ ใช้พหุปัญญา ได้แก่ 
ความสามารถทางด้านธรรมชาติวิทยา 
และความสามารถทางด้านมนุษยสัมพันธ์ 

 
   สื่ออุปกรณ ์ 
   1) ของจริง ได้แก่ สวนสมุนไพร บริเวณโรงเรียน ถังขยะ ต้นไม้ ก๊อกน้ า โรงอาหาร        
ท่อระบายน้ า และสระน้ า ฯลฯ 
   2) ของจ าลอง เช่น รูปภาพ  
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   3) วัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ กรรไกร ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ดินสอสีไม้
และปากกา ฯลฯ 
   การวัดและประเมินผล 
   การวัดและประเมินผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่ งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 การวัดและประเมินผลก่อนปฏิบัติกิจกรรม  ใช้ เครื่องมือ ได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบทดสอบก่อนเรียน   
   ขั้นตอนที่ 2 การวัดและประเมินผลระหว่างปฏิบัติกิจกรรม ใช้เครื่องมือ ได้แก่ แบบ
ประเมินการตอบค าถาม แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  แบบบันทึกการตรวจผลงาน 
   ขั้นตอนที่ 3 การวัดและประเมินผลหลังปฏิบัติกิจกรรม ใช้ เครื่องมือ ได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบประเมิน
การตอบค าถาม แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม แบบบันทึกการตรวจผลงาน รายละเอียด
ดังตารางที่ 4.5     
 
ตารางท่ี 4.5 แนวทางการจัดแผนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น            

ที่ใช้พหุปัญญา 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน ที่ใช้พหุปัญญา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      ช่ือหน่วยการเรียนรู้        สิ่งแวดล้อม        
เรื่อง   พืชสมุนไพร                       แผนการเรียนรู้ที่  6  ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืช

สมุนไพร และการอนุรักษ์พืช
สมุนไพร 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                   เวลา  2 ชั่วโมง       ปีการศึกษา 2556 
สอนวันที่         เดือน                  พ.ศ.                    เวลา              ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 
             ลักษณะพืชสมุนไพร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ ดอกและผล           
ซึ่งแต่ละส่วนน าไปบ าบัดรักษาโรค ใช้เป็นอาหาร เครื่องประทินผิว ถนอมอาหาร ปรุงแต่ง กลิ่น สี 
รสของอาหาร และใช้เป็นยาฆ่าแมลง 
             การอนุรักษ์พืชสมุนไพรโรงเรียนอนุบาลสระบุรีได้จัดท าสวนพืชสมุนไพรเพ่ือให้ผู้เรียนได้
มีความใกล้ชิดกับพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นคุณค่าประโยชน์ของความสวยงาม การเรียนรู้อันจะ
ก่อให้เกิดความคิดในการที่จะอนุรักษ์พืชสมุนไพรต่อไป  

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          หลังจากท่ีศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วผู้เรียนสามารถ 

1.  บอกลักษณะพืชสมุนไพร 
2.  ยกตัวอย่างพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน ที่ใช้พหุปัญญา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      ช่ือหน่วยการเรียนรู้        สิ่งแวดล้อม        
เรื่อง   พืชสมุนไพร                       แผนการเรียนรู้ที่  6  ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืช

สมุนไพร และการอนุรักษ์พืช
สมุนไพร 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                   เวลา  2 ชั่วโมง       ปีการศึกษา 2556 
สอนวันที่         เดือน                  พ.ศ.                    เวลา              ชั่วโมง 

3.  สรุปการอนุรักษ์พืชสมุนไพร 
4.  อภิปรายคุณค่าของการอนุรักษ์พืชสมุนไพร 
5.  เขียนแผนภาพเรื่อง ลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพร 
6.  ปลูกพืชสมุนไพร 
 

สาระการเรียนรู้ 
         ลักษณะพืชสมุนไพร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ ดอก และผล ซึ่งแต่
ละส่วนน าไปบ าบัดรักษาโรค ใช้เป็นอาหาร เครื่องประทินผิว ถนอมอาหาร ปรุงแต่ง กลิ่น สี รส
ของอาหาร และใช้เป็นยาฆ่าแมลง 
          การอนุรักษ์พืชสมุนไพรโรงเรียนอนุบาลสระบุรีได้จัดท าสวนพืชสมุนไพรเพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
ความใกล้ชิดกับพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นคุณค่าประโยชน์ของความสวยงาม การเรียนรู้อันจะ
ก่อให้เกิดความคิดในการที่จะอนุรักษ์พืชสมุนไพรต่อไป 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        1. ความหมายในการคิด 
           - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
            - ทักษะการคิดสังเคราะห์ 
        2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
            - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
        3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
            - กระบวนการท างานกลุ่ม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        1. มีวินัย  
            - ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
            - เคารพ เชื่อฟังครู 

 - ตรงต่อเวลาทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน ที่ใช้พหุปัญญา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      ช่ือหน่วยการเรียนรู้        สิ่งแวดล้อม        
เรื่อง   พืชสมุนไพร                       แผนการเรียนรู้ที่  6  ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืช

สมุนไพร และการอนุรักษ์พืช
สมุนไพร 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                   เวลา  2 ชั่วโมง       ปีการศึกษา 2556 
สอนวันที่         เดือน                  พ.ศ.                    เวลา              ชั่วโมง 
2. ใฝ่เรียนรู้  
            - มีความตั้งใจเรียน เอาใจใส่ ขยันและเพียรพยายามในการเรียน 
            - แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
            - มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบและสรุปความรู้ที่ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
            - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
        3. มุ่งม่ันในการท างาน  
            - มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
            - มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานลุล่วงส าเร็จไปได้ด้วยดี 
            - มีความรับผิดชอบในการท างาน 
            - ท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 
ความเข้าใจที่คงทน   
          ผู้เรียนสามารถสรุปได้ว่า  
                   ลักษณะพืชสมุนไพร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ ดอก และ
ผล ซึ่งแต่ละส่วนน าไปบ าบัดรักษาโรค ใช้เป็นอาหาร เครื่องประทินผิว ถนอมอาหาร ปรุงแต่ง กลิ่น 
สี รสของอาหาร และใช้เป็นยาฆ่าแมลง 
                   การอนุรักษ์พืชสมุนไพรโรงเรียนอนุบาลสระบุรีได้จัดท าสวนพืชสมุนไพรเพ่ือให้
ผู้เรียนได้มีความใกล้ชิดกับพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นคุณค่าประโยชน์ของความสวยงาม การ
เรียนรู้อันจะก่อให้เกิดความคิดในการที่จะอนุรักษ์พืชสมุนไพรต่อไป  
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

1. แบบบันทึกกิจกรรม 
2. แผนภาพเรื่อง ลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพร 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันที่ใช้พหุปัญญา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      ช่ือหน่วยการเรียนรู้        สิ่งแวดล้อม        
เรื่อง   พืชสมุนไพร                       แผนการเรียนรู้ที่  6  ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืช

สมุนไพร และการอนุรักษ์พืช
สมุนไพร 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                   เวลา  2 ชั่วโมง       ปีการศึกษา 2556 
สอนวันที่         เดือน                  พ.ศ.                    เวลา              ชั่วโมง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ปฐมนิเทศก่อนเรียน (3 นาที) 
1.1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้    
1.2 แจ้งกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ ได้แก่ 1) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 

7 ขั้น โดยใช้พหุปัญญา 2) ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดย 1) ศึกษาใบ
ความรู้ 2) ลงมือปฏิบัติ 3) ตอบค าถามใบกิจกรรม 4) เขียนแผนภาพ 

1.3 ชี้แจงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  1) ประเมินด้านการเข้าร่วม
กิจกรรม 2) ประเมินผลจากการลงมือปฏิบัติ 3) ตรวจใบกิจกรรม (ใบงาน)    

2. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม  
แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน โดยแต่ละกลุ่มคละผู้เรียนเก่งปานกลาง
และอ่อนแล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ เพ่ือแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบภายในกลุ่ม 

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) 10 นาท ี
    ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา ด้านธรรมชาติวิทยาและด้านการเข้าใจตนเอง 
    ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
1. ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดอย่างมีเหตุมีผล โดยถามผู้เรียนว่า ผู้เรียนเคยเห็น

ส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรไหม และผู้เรียนคนใดเคยเรียนลักษณะพืชสมุนไพรและ          
การอนุรักษ์พืชสมุนไพรมาบ้างแล้ว ท าไมลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรแต่ละ
ชนิดในท้องถิ่นของผู้เรียนที่อาศัยอยู่มีลักษณะคล้ายกับในท้องถิ่นของเพ่ือน ๆ 
เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด (พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 

2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและอธิบายแนวความคิดร่วมกันเกี่ยวกับ
ลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพร โดยให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปและ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 

ขั้นที่ 2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) 15 นาที     
ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ : ด้านธรรมชาติวิทยา และด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 

    ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุปการพยากรณ์ 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันที่ใช้พหุปัญญา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      ชื่อหน่วยการเรียนรู้        สิ่งแวดล้อม        
เรื่อง   พืชสมุนไพร                       แผนการเรียนรู้ที่  6  ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืช

สมุนไพร และการอนุรักษ์พืช
สมุนไพร 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                   เวลา  2 ชั่วโมง       ปีการศึกษา 2556 
สอนวันที่         เดือน                  พ.ศ.                    เวลา              ชั่วโมง 
1. ผู้เรียนศึกษาพืชสมุนไพรตัวอย่าง ดูลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร แล้วให้ผู้เรียนแข่งขัน

ทายชื่อพืชสมุนไพรและร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้โดยผู้วิจัยใช้ค าถามกระตุ้น ดังนี้  (พหุปัญญา     
ด้านธรรมชาติวิทยา) 
1.1 ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไรว่า ท าไมลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดไม่

สามารถใช้ได้ทุกส่วน 
1.2 ท าไมลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรมีความส าคัญต่อมนุษย์ 
1.3 การอนุรักษ์พืชสมุนไพรในความคิดของผู้เรียนจะท าอย่างไร 

2. ผู้เรียนน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่มจากการสรุปข้อแนวคิดที่ได้จากค าถามทั้ง 3 ข้อ  หน้าชั้น
เรียนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม ผู้วิจัยชี้น าผู้เรียนให้ตั้งประเด็นค าถามในสิ่งที่
ผู้เรียนอยากรู้และบันทึกลงในสมุดกิจกรรม เช่น ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรมีความ
แตกต่างกันอย่างไร และเราจะมีวิธีการอนุรักษ์พืชสมุนไพรได้อย่างไร (พหุปัญญาด้านธรรมชาติ
วิทยา) 

3. ผู้วิจัยน าแผนภูมิเพลง พืชผักสวนครัว ให้ผู้เรียนร้องเพลงและท าท่าทางประกอบเพลงหลัง
จากนั้นพานักเรียนไปส ารวจดูสวนสมุนไพรภายในบริเวณโรงเรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง เพื่อเร้าความสนใจ แล้วผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะส่วนต่าง ๆ 
ของพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ และตอบค าถาม (พหุปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว)   

     
ขั้นที่ 3 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) 20 นาที   
ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านธรรมชาติวิทยาและด้านการเข้าใจตนเอง        
ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การก าหนดความหมาย การวางแผน การลงมือปฏิบัติ 
1. ให้แต่ละกลุ่มไปส ารวจสวนสมุนไพรของโรงเรียนและเขียนรายชื่อพืชสมุนไพรลงในสมุดกิจกรรม 

(พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
2. หลังจากส ารวจสวนสมุนไพรให้แต่ละกลุ่มน าข้อมูลพืชสมุนไพรมาเลือกศึกษาอย่างน้อย 3 ชนิด 
3. ให้แต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลพืชสมุนไพรตามท่ีกลุ่มเลือกไว้โดยศึกษาตามข้ันตอนที่มีอยู่ในใบความรู้

ที่ผู้วิจัยแจกให้ 
4. ให้แต่ละกลุ่มออกมาสรุปผลการศึกษาพืชสมุนไพรและอภิปรายผลหน้าชั้นเรียน   

 



145 

ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันที่ใช้พหุปัญญา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      ช่ือหน่วยการเรียนรู้        สิ่งแวดล้อม        
เรื่อง   พืชสมุนไพร                       แผนการเรียนรู้ที่  6  ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืช

สมุนไพร และการอนุรักษ์พืช
สมุนไพร 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                   เวลา  2 ชั่วโมง       ปีการศึกษา 2556 
สอนวันที่         เดือน                  พ.ศ.                    เวลา              ชั่วโมง 
5. ผู้วิจัยให้ผู้เรียนตอบค าถามหลังการอภิปรายผลหน้าชั้นเรียนและน าไปสรุปเป็นแนวคิดของตน

เขียนลงในสมุดบันทึกกิจกรรม (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย (Explanation  Phase) 30 นาที  
ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ : ด้านธรรมชาติวิทยา และด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การลงข้อวินิจฉัยและสรุปผล 
เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเรื่อง ลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพร จากการปฏิบัติ
กิจกรรมศึกษาใบความรู้แล้ว ผู้เรียนปฏิบัติดังนี้ (พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
1. ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปและอภิปรายผลจากการส ารวจพืชสมุนไพรในโรงเรียนเพ่ือ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการแก้ปัญหาได้ แล้วผู้วิจัยตั้งค าถามเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  
1.1 มีสิ่งใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพร 
1.2 จากการที่ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมตามใบงานที่ 1 ไปแล้ว จงให้เหตุผลประกอบในเรื่องที่ผู้

เรียนรู้ว่าลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพรเกิดขึ้นได้อย่างไร      
1.3 มนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพรหรือไม่ 

2. ผู้เรียนตอบค าถามเรื่อง ลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพร หลังการปฏิบัติ
กิจกรรมจากแบบบันทึกของใบงานที่ 1 

ขัน้ที่ 5 ขั้นขยายความรู้ (Expansion Phase/Elaboration Phase) 20 นาท ี
ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ : ด้านธรรมชาติวิทยา และด้านมิติสัมพันธ์ 
ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
1. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปยกตัวอย่างหรืออธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ซึ่งลักษณะ

ของข้อค าถามจะประกอบด้วยการพัฒนาความคิดต่อไปนี้ (พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
1.1 ผู้เรียนคิดว่าทุกคนจะรู้ลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพรเหมือนกันหรือไม่ 

อย่างไร 
1.2 ผู้เรียนจะมีวิธีการน าความรู้มาใช้ในเรื่องลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพรได้

อย่างไร 
1.3 ผู้เรียนจะมีวิธีการน าเสนอความรู้เกี่ยวกับลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์ พืชสมุนไพร

ได้ในรูปแบบใดบ้าง เช่น โครงงาน และการจัดบอร์ด เป็นต้น   
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันที่ใช้พหุปัญญา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      ช่ือหน่วยการเรียนรู้        สิ่งแวดล้อม        
เรื่อง   พืชสมุนไพร                       แผนการเรียนรู้ที่  6  ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืช

สมุนไพร และการอนุรักษ์พืช
สมุนไพร 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                   เวลา  2 ชั่วโมง       ปีการศึกษา 2556 
สอนวันที่         เดือน                  พ.ศ.                    เวลา              ชั่วโมง 

1.4 มนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพรอย่างไร 
2. ผู้เรียนศึกษาลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพรไปเชื่อมโยงเป็นความรู้ใหม่และให้

ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้สรุปเป็นองค์ความรู้และน าความรู้ไปใช้อธิบายเหตุการณ์อ่ืนๆ ต่อไป  (พหุ
ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์) 

3. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบภายในกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อสรุปละแนวคิดที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น (พหุ
ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์)  

ขั้นที่ 6  ขั้นประเมินผล (Evaluation  Phase)  10  นาที    
ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านธรรมชาติวิทยา และด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การพยากรณ์  และลงข้อสรุป 
1. ให้แต่ละกลุ่มน าข้อมูลพืชสมุนไพรที่ได้มาน ามาสร้าง Home Page ลงบน Internet  โดยใช้

โปรแกรม Microsoft FrontPage 2000 (พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
2. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน  
3. ผู้วิจัยตั้งค าถามปลายเปิดเพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ดังต่อไปนี้ (พหุปัญญาด้าน

ตรรกะและคณิตศาสตร์) 
3.1 ท าไมผู้เรียนคิดว่า วิธีการใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรมีความแตกต่างกัน 
3.2 ผู้เรียนมีหลักฐานอะไรบ้างที่เก่ียวกับการอนุรักษ์พืชสมุนไพร    
3.3 ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพร อะไรบ้าง  
3.4 ผู้เรียนยกตัวอย่างลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพรที่เข้ามาเกี่ยวข้องใน

ชีวิตประจ าวัน 
ขั้นที่ 7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) 15 นาท ี
ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ : ด้านธรรมชาติวิทยา และด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
1. ผู้วิจัยใช้ค าถาม “ท าไม” “อย่างไร” เช่น  (พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
1.1 ท าไมเราต้องอนุรักษ์พืชสมุนไพร           
1.2 ท าไมพืชสมุนไพรแต่ละชนิดมีคุณสมบัติในการรักษาแตกต่างกัน 
1.3 มนุษย์กับการใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรมีความเก่ียวข้องกันอย่างไร 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันที่ใช้พหุปัญญา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      ช่ือหน่วยการเรียนรู้        สิ่งแวดล้อม        
เรื่อง   พืชสมุนไพร                       แผนการเรียนรู้ที่  6  ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืช

สมุนไพร และการอนุรักษ์พืช
สมุนไพร 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                   เวลา  2 ชั่วโมง       ปีการศึกษา 2556 
สอนวันที่         เดือน                  พ.ศ.                    เวลา              ชั่วโมง 

1.4 เราจะช่วยกันอนุรักษ์พืชสมุนไพรได้อย่างไร 
2. ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ได้รับประสบการณ์และความรู้เดิม ให้สัมพันธ์กัน

ได้อย่างถูกต้อง และมีเหตุผล โดยการสรุปเป็นรายงานกลุ่ม  
3. ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ได้รับประสบการณ์และความรู้เดิมให้สัมพันธ์กันได้ถูกต้องและมี

เหตุผลโดยการสรุปเป็นรายงานของกลุ่ม (พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์) 
4. แต่ละกลุ่มเขียนแผนภาพเรื่อง ลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพรลงในกระดาษ

ชาร์ทแล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน (พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์) 
5. ผู้วิจัยให้ผู้เรียนปลูกพืชสมุนไพรมาคนละ 1 ต้น (ใช้เวลา 3 สัปดาห์) แล้วน ามาส่งเพ่ือมาปลูกที่

โรงเรียน (พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
1. มีบรรยากาศเป็นกันเอง ได้แก่ มีการพูดคุย ซักถาม ปรึกษา แนะน า  การแสดงความคิดเห็น 

เสนอแนะระหว่างผู้วิจัยกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน 
2. ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
สื่อการเรียนรู้ 
                           1. ใบความรู้  
                           2. ใบงาน 
                           3. สมุดบันทึกกิจกรรม 
                           4. กระดาษชาร์ท 
                           5. สีเมจิก 
                           6. ของจริง เช่น พืชสมุนไพรตัวอย่าง                          
                           7. แผนภูมิเพลง พืชผักสวนครัว  
                           8. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
                           1. สวนสมุนไพรโรงเรียน 
                           2. ห้องคอมพิวเตอร์ 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันที่ใช้พหุปัญญา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      ช่ือหน่วยการเรียนรู้        สิ่งแวดล้อม        
เรื่อง   พืชสมุนไพร                       แผนการเรียนรู้ที่  6  ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืช

สมุนไพร และการอนุรักษ์พืช
สมุนไพร 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                   เวลา  2 ชั่วโมง       ปีการศึกษา 2556 
สอนวันที่         เดือน                  พ.ศ.                    เวลา              ชั่วโมง 
การวัดประเมินผล 
1.  วิธีการวัดและประเมินผล 
 1.  การตอบจากใบงาน 
2.  เครื่องมือ 
 1.  แบบบันทึกการสังเกต 
 2.  แบบบันทึกการตรวจผลงาน 
            3.  แบบบันทึกการตรวจผลงาน Mind   Mapping (แผนภาพ) 
3.  เกณฑ์การประเมิน 
 1.  ตามแบบบันทึกการสังเกต 
 2.  ตามแบบบันทึกการตรวจผลงาน 
            3.  ตามแบบบันทึกการตรวจผลงาน Mind Mapping (แผนภาพ) 

            
 การสร้างเครื่องมือการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้
พหุปัญญา 
 การสร้างเครื่องมือการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้
พหุปัญญา คือ กิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้
พหุปัญญาและตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่านและการน าผลการทดสอบการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญาให้มีความสมบูรณ์ ผลการตรวจสอบดัชนีความ
สอดคล้องของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยใช้แบบสอบถามความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) ของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ ใช้      
พหุปัญญาชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ โดยก าหนดคะแนน สอดคล้อง = 1 คะแนน ไม่แน่ใจ 
= 0 คะแนน และไม่สอดคล้อง = -1 คะแนน  เพ่ือหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) รูปแบบการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญามีคา่เท่ากับ 1.00 และผู้วิจัยได้หา
ค่าเฉลี่ยของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการประเมินรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร
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การเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา พบว่า รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร     
การเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.73) และ
ผู้วิจัยได้หาค่าเฉลี่ยของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการประเมินความเหมาะสมต่อแผนการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา  พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา  ในภาพรวมมีความเหมาะสม    
ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.89)  รายละเอียดดังตารางที่ 4.6-4.8 
 
ตารางท่ี 4.6 ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการประเมินรูปแบบการเรียนรู้

สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
 

รูปแบบกิจกรรม 
คะแนนจากผู้ทรงวุฒิ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 4 5 

1. ชื่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ศึกษา ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้        
7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

2. แนวคิด หลักการ ทฤษฎีของรูปแบบการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญามนุษย์
จ าเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยในการ
ด ารงชีวิตที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม โดย
สิ่งแวดล้อมย่อมมีระบบและกฎเกณฑ์      
ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ต่าง ๆ ขึ้นและมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของ
สิ่งแวดล้อมท่ีจะต้องด ารงอยู่หรือ
เปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์เหล่านั้น 
ดังนั้นมนุษย์ต้องมีความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมกับ
สิ่งแวดล้อม สามารถด ารงรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ไว้ได้ยาวนานที่
สุดแต่ปัจจุบันพบว่ามีปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดข้ึนมากมายจากการกระท าของมนุษย์ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ
แก้ปัญหาได้โดยการน าแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมศึกษา
จะต้องแก้ไขท่ีตัว  “คน” ก่อน ซึ่งคน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

รูปแบบกิจกรรม 
คะแนนจากผู้ทรงวุฒิ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 4 5 

เป็นต้นเหตุของการสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นการน ากระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
ศึกษามาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมย่อมเป็น       
สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม โดยการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาประชากรให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้มีความ
ตะหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและส านึกใน
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์ให้มีความช านาญ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา พร้อมที่จะมี        
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม        
และสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างประสาน
สอดคล้องกับธรรมชาติได้ ดังนั้นมีการน า
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เกิด
ปัญหานี้ขึ้น เนื่องจากสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็น
กระบวนการให้ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้คนมีความรู้ เจตคติ ความ
ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ฉะนั้นรูปแบบการจัดกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาที่หลากหลายโดยให้นักเรียน
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้นอก
ห้องเรียนก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดข้ึนภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

รูปแบบกิจกรรม 
คะแนนจากผู้ทรงวุฒิ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 4 5 

3. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เพ่ือพัฒนาและ
สร้างความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตัวนักเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   4.1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation 

Phase) เป็นขั้นที่จะต้องด าเนินการ
ก่อนที่จะถ่ายทอดความรู้ใหม่ให้แก่
นักเรียนซึ่งเป็นการประเมินความรู้
พ้ืนฐานเดิมของนักเรียน เพื่อทบทวน
เนื้อหาพ้ืนฐานเดิมที่เคยศึกษาผ่าน
มาแล้ว และเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการรับเนื้อหาใหม่ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการดึงความรู้พ้ืนฐานเดิม
ของนักเรียนในเรื่องที่จะเรียนเพ่ือ
ช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่ กับความรู้
พ้ืนฐานเดิมของตนโดยใช้วิธีการ
ทดสอบในรูปของแบบทดสอบก่อน
เรียน และได้ใช้พหุปัญญาสอดแทรก 
ได้แก่ ความสามารถทางธรรมชาติ
วิทยาเป็นความสามารถในการเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เข้าใจ
ความส าคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อม
และตระหนักถึงความสามารถของ
ตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ เข้าใจถึงพัฒนาการมนุษย์
และการด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่
เกิดจนตาย  เข้าใจ  จ าแนก ความ
เหมือนกันของสิ่งของ เข้าใจการ
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร 
และความสามารถทางด้านการเข้าใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

รูปแบบกิจกรรม 
คะแนนจากผู้ทรงวุฒิ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 4 5 

ตนเองเป็นความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น 
ทั้งด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนา
ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวในการสังเกต 
สีหน้า ท่าทาง น้ าเสียง สามารถตอบสนองได้
อย่างเหมาะสม สร้างมิตรภาพได้ง่าย เจรจา
ต่อรอง ลดความขัดแย้ง สามารถจูงใจผู้อื่น
ไดแ้ละได้น าทักษะกระบวนการใช้ใน
กิจกรรมขั้นนี้ ได้แก่ การสังเกต การลงข้อ
วินิจฉัยและการลงข้อสรุป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4.2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement 

Phase) เป็นขั้นของการปลุกเร้าให้
นักเรียนเกิดความสนใจอยากที่จะเรียน
และติดตามกิจกรรม  โดยตลอด ซึ่งจะ
ใช้วิธีการทางสีหน้า ท่าทางประกอบ 
การใช้ถ้อยค าน้ าเสียงดึงความสนใจ 
ของนักเรียน การเน้นจุดส าคัญของเรื่อง 
หรือการเคลื่อนไหวในรูปแบบของ 
สนทนาซักถาม  เกม เพลง กิจกรรมเข้า
จังหวะ หรือการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
และได้ใช้พหุปัญญาสอดแทรก ได้แก่ 
ความสามารถทางธรรมชาติวิทยาเป็น
ความสามารถในการเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เข้าใจ
ความส าคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อม
และตระหนักถึงความสามารถของ
ตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์
ธรรมชาติเข้าใจถึงพัฒนาการมนุษย์และ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจน
ตาย เข้าใจ จ าแนก ความเหมือนกันของ
สิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงของสสารและ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

รูปแบบกิจกรรม 
คะแนนจากผู้ทรงวุฒิ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 4 5 

ความสามารถทางร่างกายและการ
เคลื่อนไหว เป็นความสามารถในการควบคุม
และแสดงออกซ่ึงความคิด ความรู้สึก โดยใช้
อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึง
ความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ ความ
คล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว 
ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไว
ทางประสาทสัมผัสและได้น าทักษะ
กระบวนการใช้ในกิจกรรมข้ันนี้ ได้แก่ การ
สังเกต การลงข้อวินิจฉัย การลงข้อสรุปและ
การพยากรณ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4.3 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration 

Phase) เป็นขั้นที่นักเรียนท าความ
เข้าใจกับประเด็นค าถามที่จะศึกษาแล้ว  
มีการวางแผนแนวทางการตรวจสอบ
แล้วลงมือปฏิบัติเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
และมีการตรวจสอบอย่างหลากหลาย
ของประเด็นที่นักเรียนสนใจ และได้ใช้
พหุปัญญาสอดแทรก ได้แก่ 
ความสามารถทางธรรมชาติวิทยาเป็น
ความสามารถในการเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เข้าใจ
ความส าคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อม
และตระหนักถึงความสามารถของ
ตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ เข้าใจถึงพัฒนาการมนุษย์
และการด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิด
จนตาย เข้าใจ จ าแนก ความเหมือนกัน
ของสิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงของสสารและ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

รูปแบบกิจกรรม 
คะแนนจากผู้ทรงวุฒิ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 4 5 

ความสามารถทางด้านการเข้าใจตนเองเป็น
ความสามารถในการเข้าใจผู้อ่ืน ทั้งด้าน
ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อน
เร้นอยู่ภายใน มีความไวในการสังเกต สีหน้า 
ท่าทาง น้ าเสียง สามารถตอบสนองได้อย่าง
เหมาะสม สร้างมิตรภาพได้ง่าย เจรจา
ต่อรอง ลดความขัดแย้ง สามารถจูงใจผู้อื่น
ได้ดแีละได้น าทักษะกระบวนการใช้ใน
กิจกรรมขั้นนี้ ได้แก่ การก าหนดความหมาย 
การวางแผน การลงมือปฏิบัติและการลง
ข้อสรุป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4.4 ขั้นอธิบาย/สร้างแนวความคิด 

(Explanation Phase) เป็นขั้นน าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและ
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ และได้ใช้พหุ
ปัญญาสอดแทรก ได้แก่ ความสามารถ
ทางธรรมชาติวิทยาเป็นความสามารถใน
การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติและปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ เข้าใจความส าคัญของตนเอง
กับสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ความสามารถของตนเองที่จะมีส่วนช่วย
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึง
พัฒนาการมนุษย์และการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย  เข้าใจ   
จ าแนกความเหมือนกันของสิ่งของ 
เข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของ
สสาร  และ ความสามารถทางด้าน
มนุษยสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการ
เขา้ใจผู้อื่น ทั้งด้านความรู้สึกนึกคิด 
อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน 
มีความไวในการสังเกต  สีหน้า +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

รูปแบบกิจกรรม 
คะแนนจากผู้ทรงวุฒิ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 4 5 

ท่าทาง น้ าเสียง สามารถตอบสนองได้อย่าง
เหมาะสม สร้างมิตรภาพได้ง่าย เจรจา
ต่อรอง  ลดความขัดแย้ง สามารถจูงใจผู้อื่น
ได้ด)ีและได้น าทักษะกระบวนการใช้ใน
กิจกรรมขั้นนี้  ได้แก่ การสังเกต การลงข้อ
วินิจฉัยและการลงข้อสรุป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4.5 ขั้นขยายความรู้/แนวความคิด 

(Expansion Phase/Elaboration 
Phase) เป็นขั้นที่สร้างความรู้ขึ้นมาใหม่
แล้วเชื่อมโยงกับความรู้เดิมไปใช้อธิบาย
ประเด็นปัญหาที่นักเรียนสนใจ และได้
ใช้พหุปัญญาสอดแทรก ได้แก่ ความ 
สามารถทางธรรมชาติวิทยาเป็นความ 
สามารถในการเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติและปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ เข้าใจความส าคัญของตนเอง
กับสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความ 
สามารถของตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึงพัฒนาการ
มนุษย์และการด ารงชีวิตของมนุษย์
ตั้งแต่เกิดจนตาย เข้าใจ จ าแนก ความ
เหมือนกันของสิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงของสสาร และความ 
สามารถทางด้านมิติสัมพันธ์เป็นความ 
สามารถในการรับรู้ทางสายตาได้ดี 
สามารถมองเห็นพ้ืนที่ รูปทรง ระยะทาง 
และต าแหน่ง อย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
แล้วถ่ายทอดแสดงออกอย่างกลมกลืน 
มีความไวต่อการรับรู้ในเรื่องทิศทาง  
และได้น าทักษะกระบวนการใช้ใน
กิจกรรมขั้นนี้ ได้แก่ การสังเกต การลง
ข้อวินิจฉัยและการลงข้อสรุป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

รูปแบบกิจกรรม 
คะแนนจากผู้ทรงวุฒิ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 4 5 

4.6 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) 
เป็นขั้นประเมินความรู้ของนักเรียนด้วย
กระบวนการเทคนิคต่าง ๆ และได้ใช้พหุ
ปัญญาสอดแทรก ได้แก่ ความสามารถ
ทางด้านธรรมชาติวิทยาเป็นความ 
สามารถในการเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติและปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ เข้าใจความส าคัญของตนเอง
กับสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความ 
สามารถของตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึงพัฒนาการ
มนุษย์และการด ารงชีวิตของมนุษย์
ตั้งแต่เกิดจนตาย เข้าใจ จ าแนก ความ
เหมือนกันของสิ่งของเข้าใจการหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงของสสาร และความ 
สามารถทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
เป็นความสามารถในการคิดแบบมีเหตุ   
มีผลการคิดเชิงนามธรรมการคิด
คาดการณ์ และการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์และได้น าทักษะ
กระบวนการใช้ในกิจกรรมข้ันนี้ ได้แก่ 
การลงข้อสรุปและการพยากรณ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4.7 ขั้นน าแนวความคิดไปใช้ (Extension 
Phase) เป็นขั้นที่นักเรียนน าความรู้ที่ได้
เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และได้ใช้พหุปัญญาสอดแทรก ได้แก่ 
ความสามารถทางด้านธรรมชาติวิทยา
เป็นความสามารถในการเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เข้าใจ
ความส าคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อม
และตระหนักถึงความสามารถของ 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

รูปแบบกิจกรรม 
คะแนนจากผู้ทรงวุฒิ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 4 5 

ตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ เข้าใจถึงพัฒนาการมนุษย์
และการด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิด
จนตาย เข้าใจ จ าแนก ความเหมือนกัน
ของสิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงของสสาร และ
ความสามารถทางด้านมนุษยสัมพันธ์ 
เป็นความสามารถในการเข้าใจผู้อ่ืน ทั้ง
ด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และ
เจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวใน
การสังเกต สีหน้า ท่าทาง น้ าเสียง 
สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม 
สร้างมิตรภาพได้ง่าย เจรจาต่อรอง ลด
ความขัดแย้ง สามารถจูงใจผู้อื่นได้ดีและ
ได้น าทักษะกระบวนการใช้ในกิจกรรม
ขั้นนี้ ได้แก่ การสังเกต การลงข้อวินิจฉัย
และการลงข้อสรุป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5. ผลที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการ
เรียน 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

รวม 5 5 5 5 5 25 1.00 
          
  จากตารางที่ 4.6  พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา มีค่าเท่ากับ 1.00 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ยของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการประเมินรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา  

 
คะแนนการประเมินของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 

รายการ 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

รว
ม 

X  S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม

เห
มา

ะส
ม 

การเป็นมาของรูปแบบ 
1. ความชัดเจนใน

การบรรยาย 
ความเป็นมาของ
การพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ มีสาระ 
ส าคัญและ
เหมาะสม 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 

22 

 
 
 

4.40 

 
 
 

0.55 

 
 
 

มาก 
2. ความเหมาะสม

ของเหตุผลในการ
พัฒนารูปแบบ 
การเรียนรู้ 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
4 

 
 

22 

 
 

4.40 

 
 

0.55 

 
 

มาก 
3. การใช้ภาษาและ

การเรียบเรียง 
ความเป็นมาของ
รูปแบบการเรียนรู้      

 
 
4 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
4 

 
 

23 

 
 

4.60 

 
 

0.55 

 
 

มากที่สุด 
รวม 13 15 13 13 13 67 4.46 0.55 มาก 

แนวคิดที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ 
1. ความชัดเจนใน

การบรรยาย
แนวคิดท่ีใช้เป็น
พ้ืนฐานในการ
พัฒนารูปแบบ 
การเรียนรู้ 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ)  
 

คะแนนการประเมินของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 

รายการ 
ผู้เ

ชี่ย
วช

าญ
คน

ที่ 
1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

รว
ม 

X  S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม

เห
มา

ะส
ม 

2. ความเหมาะสมใน
การน าแนวคิดมา
ใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
20 

 
4.00 

 
0.00 

 
มาก 

3. การใช้ภาษาในการ
อธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิดต่าง ๆ 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4 

 
5 

 
23 

 
4.60 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

รวม 14 13 14 13 14 68 4.53 0.18 มากที่สุด 
การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ (ภาพรวม) 
1. การก าหนด

องค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนรู้
มีความสมบูรณ์
ครอบคลุมความ
ต้องการจ าเป็น
ของการสอนที่ดี 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

25 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.00 

 
 
 

มากที่สุด 
2. องค์ประกอบแต่

ละองค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์
สอดคล้องส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
4 

 
 

23 

 
 

4.60 

 
 

0.55 
 

 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ)  
 

คะแนนการประเมินของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 

รายการ 
ผู้เ

ชี่ย
วช

าญ
คน

ที่ 
1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

รว
ม 

X  S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม

เห
มา

ะส
ม 

3. การเรียงล าดับ
ขององค์ประกอบ
ในรูปแบบของการ
เรียนรู้มีความ
เหมาะสม ท าให้
เข้าใจได้ง่าย 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

24 

 
 

4.80 

 
 

0.45 

 
 

มากที่สุด 
รวม 14 15 14 15 14 72 4.80 0.33 มากที่สุด 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ (แต่ละองค์ประกอบ) 
1. หลักการ          

1.1 ความชัดเจน
ของหลักการ
ของรูปแบบ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

1.2 หลักการที่
ก าหนดมี
ความชัดเจน
สามารถแสดง
จุดเน้นของ
การเรียนรู้ได้ 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
23 

 
4.60 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

1.3 หลักการมี
ความ
สอดคล้องกับ
แนวคิด
พ้ืนฐานที่
น ามาพัฒนา
รูปแบบการ
เรียนรู้ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

 
23 

 
4.60 

 
0.55 

 
มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ)  
 

คะแนนการประเมินของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหปุัญญา 

รายการ 
ผู้เ

ชี่ย
วช

าญ
คน

ที่ 
1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

รว
ม 

X  S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม

เห
มา

ะส
ม 

1.4 หลักการมี
ความชัดเจน
เพียงพอ
สามารถใช้
เป็นกรอบใน
การก าหนด 
สาระและวิธีการ 
ในองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ ได้ 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 

23 

 
 
 

4.60 

 
 
 

0.55 

 
 
 

มากที่สุด 
1.5 การใช้ภาษา

และการเรียบ
เรียงถ้อยค ามี
ความเหมาะสม 
ละเข้าใจง่าย 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

รวม 25 23 24 23 24 119 4.76 0.33 มากที่สุด 
2 วัตถุประสงค์          

2.1 วัตถุประสงค์มี
ความสอดคล้อง
กับหลักการ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

2.2 วัตถุประสงค์มี
ความชัดเจน 
สามารถแสดง
ถึงสิ่งที่มุ่งหวัง
ให้เกิดข้ึนในตัว
ผู้เรียน 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 
2.3 วัตถุประสงค์มี

ความเป็นไปได้ 
 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
23 

 
4.60 

 
0.55 

 
มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ)  
 

คะแนนการประเมินของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 

รายการ 
ผู้เ

ชี่ย
วช

าญ
คน

ที่ 
1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

รว
ม 

X  S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม

เห
มา

ะส
ม 

2.4 การใช้ภาษา
และการเรียบ
เรียงถ้อยค ามี
ความเหมาะสม 
เข้าใจง่าย 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

รวม 19 20 20 19 20 98 4.90 0.13 มากที่สุด 
3. เนื้อหา          

3.1 เนื้อหามีความ
สอดคล้อง
และน าไปสู่
การบรรลุ
จุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 

 
23 

 
4.60 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

3.2 ขอบเขตของ
เนื้อหามีความ
เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียน 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 
รวม 10 10 9 9 10 48 4.80 0.27 มากที่สุด 

4. กระบวนการเรียน
การสอน 

         

4.1 ความชัดเจน
กระบวนการ
เรียนการสอน
ที่ก าหนดไว้ใน
รูปแบบการ
เรียนรู้ 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ)  
 

คะแนนการประเมินของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 

รายการ 
ผู้เ

ชี่ย
วช

าญ
คน

ที่ 
1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

รว
ม 

X  S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม

เห
มา

ะส
ม 

4.2 ความ
สอดคล้องของ
กระบวนการ
เรียนรู้กับ
จุดประสงค์
ของ รูปแบบ
การเรียนรู ้

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากทีสุ่ด 
4.3 ความเหมาะสม 

ของกระบวน 
การเรียนรู้ 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 
รวม 15 15 15 15 15 75 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. การวัดผลและ
ประเมินผล 

         

5.1 ความสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์
ของรูปแบบ
การเรียนรู้ 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
22 

 
4.40 

 
0.55 

 
มาก 

5.2 ความ
เหมาะสมของ
หลักเกณฑ์
และแนว
ทางการ
ประเมินผล 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
4 

 
 

23 

 
 

4.60 

 
 

0.55 

 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ)  
 

คะแนนการประเมินของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 

รายการ 
ผู้เ

ชี่ย
วช

าญ
คน

ที่ 
1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

รว
ม 

X  S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม

เห
มา

ะส
ม 

5.3 ความชัดเจน
และสามารถ
น าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 

 
5.00 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

รวม 15 14 15 13 13 70 4.66 0.55 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 125 125 124 120 123 617 4.73 0.29 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 4.7  พบว่า รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.73, S.D. = 0.29) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการเรียน
การสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 2) ด้านวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 3) ด้านการก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบและด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 4) ด้านองค์ประกอบของรูปแบบการ
สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 5) ด้านการวัดผลและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 6) ด้านแนวคิด
ที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และด้านที่เหมาะสมในระดับมาก       
7) ด้านความเป็นมาของรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46       
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ยของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการประเมินความเหมาะสมต่อแผนการจัดการเรียนรู้ 
สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา 

 
คะแนนความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 

รายการ 
ผู้เ

ชี่ย
วช

าญ
คน

ที่ 
1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

รว
ม 

X  S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม

เห
มา

ะส
ม 

การก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ (ภาพรวม) 
1. การก าหนด

องค์ประกอบของ
แผนการจัดการ
เรียนรู้ครบถ้วน 
ครอบคลุมความ
ต้องการจ าเป็น
ของการสอน 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

25 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.00 

 
 
 

มากที่สุด 
2. การเรียงล าดับ

องค์ประกอบของ
แผนการจัดการ
เรียนรู้มีความ
เหมาะสม 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 
3. องค์ประกอบ

ภายในแผนการ
จัดการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์
สอดคล้องกัน 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 
รวม 15 15 15 15 15 75 5.00 0.00 มากที่สุด 

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ (แต่ละองค์ประกอบ) 
1. ชื่อของแผนการ
จัดการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
 

5.00 

 
 
0 

 
 

มากที่สุด 
รวม 5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

คะแนนความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 

รายการ 
ผู้เ

ชี่ย
วช

าญ
คน

ที่ 
1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

รว
ม 

X  S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม

เห
มา

ะส
ม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จุดประสงค์การ

เรียนรู้ที่ก าหนดใน
แผนการจัดการ
เรียนรู้มีความ
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของ
รูปแบบการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 

22 

 
 
 

4.40 

 
 
 

0.55 

 
 
 

มาก 
2. จุดประสงค์ใน

แผนการจัดการ
เรียนรู้แสดงถึง
ความมุ่งหวังที่
ต้องการให้เกิดขึ้น
ในตัวผู้เรียนอย่าง
ชัดเจน 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 

23 

 
 
 

4.60 

 
 
 

0.55 

 
 
 

มากที่สุด 
3. จุดประสงค์ที่

ก าหนดมีความ
เป็นไปได้ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

รวม 19 19 20 18 19 95 4.66 0.27 มากที่สุด 
เนื้อหา 
1. เนื้อหาสอดคล้อง

กับจุดประสงคแ์ละ
สามารถน าไปสู่การ
บรรลุจุดประสงคท์ี่
ก าหนดไว้ 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

25 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.00 

 
 
 

มากที่สุด 
รวม 5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

คะแนนความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 

รายการ 
ผู้เ

ชี่ย
วช

าญ
คน

ที่ 
1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

รว
ม 

X  S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม

เห
มา

ะส
ม 

สื่อการสอน 
1. มีการก าหนดสื่อ

การสอนที่ชัดเจน
น าไปสู่การ
จัดเตรียมได้ง่าย
และสะดวก 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 
2. มีการเรียงล าดับ

สื่อการใช้อย่าง
เหมาะสม 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
20 

 
4.00 

 
0.00 

 
มาก 

3. มีการเตรียม
ตัวอย่างของสื่อ
การสอนไว้ให้
อย่างเหมาะสม 
สามารถใช้ได้ทันที 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
5 

 
 

22 

 
 

4.4.0 

 
 

0.55 

 
 

มาก 
รวม 13 14 13 13 14 67 4.46 0.18 มาก 

เวลาที่ใช้ 
1. เวลาที่ก าหนด

ส าหรับการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนมีความ
เหมาะสม 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 
รวม 5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากที่สุด 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นตอนการด าเนิน

กิจกรรมการเรียน
การสอนมีความ
เหมาะสม 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

คะแนนความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 

รายการ 
ผู้เ

ชี่ย
วช

าญ
คน

ที่ 
1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

รว
ม 

X  S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม

เห
มา

ะส
ม 

2. การก าหนด
กิจกรรมแต่ละ
ขั้นตอน มีความ
ชัดเจน สามารถ
น าไปปฏิบัติได้
สะดวก 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 
3. การจัดการเรียน

การสอนยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 
4. การด าเนิน 

กิจกรรมแต่ละ
ขั้นตอน 
ครอบคลุม
สอดคล้องกับการ
เรียนรู้โดยใช้
รูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น 
ที่ใช้พหุปัญญา 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

25 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.00 

 
 
 

มากที่สุด 
รวม 20 20 20 20 20 100 5.00 0.00 มากที่สุด 

การวัดผลประเมินผล 
1. การวัดผล

ประเมินผลมีความ
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของ
รูปแบบการสอน 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

คะแนนความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 

รายการ 
ผู้เ

ชี่ย
วช

าญ
คน

ที่ 
1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

รว
ม 

X  S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม

เห
มา

ะส
ม 

2. การวัดผล
ประเมินผลมี
ความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
ของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 
3. เครื่องมือที่ใช้

วัดผลประเมินผล
มีความชัดเจน
สามารถน าไปใช้
ได้สะดวก 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 
รวม 15 15 15 15 15 75 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมทั้งหมด 97 98 98 96 98 487 4.89 0.05 มากที่สุด 
 
 
 จากตารางที่ 4.8  พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร        
การเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X  = 4.89,             
S.D. = 0.05) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด ได้แก่ 1) ด้าน
การก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 2) ด้านชื่อของแผนการ
จัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 3) ด้านเนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
และสามารถน าไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 4) ด้านเวลาที่ใช้
ก าหนดเวลาส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 5.00         
5) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 6) ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 7) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และด้านที่เหมาะสมในระดับมาก 
8) ด้านสื่อการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46     
 4.3.3 ระยะที่สาม การประเมินผลรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา   
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  1) การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 / E2 (80/80) ดังตารางที่ 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 ผลการหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร

การเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา 
 

การหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร7ขัน้ที่ใช้พหุปัญญา 

เลขที ่
คะแนน 

ก่อนเรียน 
(35) 

คะแนนระหว่างเรียน (E1)  
คะแนน 

หลังเรียน 
(E2) (35) เรื่อ

งที่
 1

 

เรื่อ
งที่

 2
 

เรื่อ
งที่

 3
 

เรื่อ
งที่

 4
 

เรื่อ
งที่

 5
 

เรื่อ
งที่

 6
 

รว
ม 

10 10 10 10 10 10 60 
1 18 8 8 9 8 8 9 50 30 
2 16 9 8 9 8 9 8 51 33 
3 21 8 8 8 8 8 9 49 31 
4 23 8 8 9 8 9 8 50 30 
5 19 8 8 8 9 9 9 51 30 
6 10 9 9 8 9 8 9 52 32 
7 17 9 8 9 9 9 9 53 30 
8 11 9 8 9 8 8 8 50 32 
9 16 8 8 8 8 9 9 50 31 
10 18 8 8 9 8 9 9 51 30 
11 20 8 9 8 8 9 8 50 32 
12 17 8 8 8 8 8 9 49 32 
13 16 8 8 9 8 8 8 49 33 
14 16 8 9 9 8 9 9 52 33 
15 13 9 8 8 9 8 9 51 31 
16 14 8 8 8 9 8 9 50 32 
17 11 9 9 9 8 9 8 52 31 
18 18 8 8 8 8 8 8 48 31 
19 15 9 9 9 9 8 8 52 33 
20 15 9 8 9 8 9 8 51 32 
21 14 9 8 9 8 8 8 50 32 
22 18 8 8 9 9 8 9 51 30 
23 19 8 9 8 8 8 9 50 30 
24 20 9 9 8 8 9 8 51 33 
25 20 8 9 8 8 8 9 50 31  
26 17 8 9 8 9 9 8 51 30 
27 20 9 9 8 8 9 9 52 30 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
 

การหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร7ขัน้ที่ใช้พหุปัญญา 

เลขที ่
คะแนน 

ก่อนเรียน (35) 

คะแนนระหว่างเรียน (E1)  
คะแนน 

หลังเรียน 
(E2) (35) เรื่อ

งที่
 1

 

เรื่อ
งที่

 2
 

เรื่อ
งที่

 3
 

เรื่อ
งที่

 4
 

เรื่อ
งที่

 5
 

เรื่อ
งที่

 6
 

รว
ม 

10 10 10 10 10 10 60 
28 16 8 8 9 9 9 9 52 32 
29 18 8 8 9 8 8 9 50 32 
30 17 9 8 9 8 9 8 51 32 
31 15 8 8 9 8 9 9 51 31 
32 18 9 8 8 9 8 9 51 33 
33 13 9 8 9 9 8 8 51 31 
34 19 9 8 8 9 9 8 51 32 
35 19 8 9 8 8 8 9 50 33 
36 16 8 8 9 8 9 9 51 32 
37 17 10 9 9 8 9 9 54 32 
38 14 8 8 9 8 8 9 50 31 
39 15 8 8 9 9 8 8 50 33 
40 12 8 8 8 9 9 9 51 30 
41 18 9 9 8 8 8 9 51 30 
42 15 9 8 8 9 9 8 51 32 
43 21 8 8 8 9 9 8 50 33 
44 20 8 8 8 8 8 8 48 30 
45 21 9 9 9 8 8 8 51 33 
46 18 8 9 9 9 8 8 51 31 
47 18 8 8 8 9 8 9 50 33 
48 19 9 9 9 8 8 9 52 33 
49 14 9 8 8 8 9 9 51 32 
50 13 9 9 9 8 8 8 51 31 
51 17 9 9 10 9 8 8 53 32 
52 15 8 8 9 9 9 9 52 31 
53 18 9 9 9 8 9 9 53 33 
รวม 888 449 443 454 444 449 454 2693 1673 
X  16.75 8.47 8.36 8.57 8.38 8.47 8.57 50.81 31.57 

S.D. 2.83 0.54 0.48 0.54 0.49 0.50 0.50 1.18 1.10 
ร้อยละ 47.87 24.20 23.88 24.47 23.94 24.20 24.47 84.69 90.19 
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    จากตารางที่ 4.9 พบว่า คะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา ทั้ง 6 ชุด มี
ค่าเฉลี่ย 84.69 คิดเป็นร้อยละ 84.69 (E1) และคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดความรู้
ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 31.57 คิดเป็นร้อยละ 90.19 (E2) ดังนั้น รูปแบบการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญามีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
84.69/90.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
   2) การหาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบ วัฏ
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญาเท่ากับ 0.81 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 จ านวน 106 คนจาก 2 ห้องเรียน ผู้วิจัยได้ใช้วิธีของ Goodman, Fletcher และ Schnieder 
(ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2545) ดังแสดงผลการวิเคราะห์การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา ดังนี้    
    2.1) ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร          
การเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา 
 

ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) = 
ยกอ่นเรยีนคะแนนเฉล่ี  - คะแนนเต็ม

ยกอ่นเรยีนคะแนนเฉล่ี - ยหลังเรยีนคะแนนเฉล่ี  

 

     = 
16.75 - 35

16.75 - 31.57  

     = 0.81 
    ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา มีค่าเท่ากับ 0.81 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 81  
    2.2) ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติ 
 

E.I. = 
ยกอ่นเรยีนคะแนนเฉล่ี - คะแนนเต็ม

ยกอ่นเรยีนคะแนนเฉล่ี - ยหลังเรยีนคะแนนเฉล่ี  

 

     = 
16.60  - 35
16.60 - 18.03  

     = 0.08  
     ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติมีค่าเท่ากับ 0.08                
แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 8 
   3) ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ก่อนและหลังการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญาของ
นักเรียนและจ าแนกตามเพศและผลการเรียนของนักเรียน 
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    3.1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนและ
หลังเรียนของนักเรียนจ าแนกตามเพศ และผลการเรียนที่เรียนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้    
พหุปัญญา 
 
ตารางท่ี 4.10 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังเรียนของ

นักเรียนจ าแนกตามเพศ และผลการเรียนที่เรียนรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้
พหุปัญญา 

 

นักเรียน 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

(n
=5

3)
 

หลังเรียน 

T p 
X  S.D. 

เพศ ชาย 35 25 26.64 (76.23) 2.43 -5.806 <0.001* 
หญิง 35 28 28.21 

(80.61) 
2.18 -7.663 <0.001* 

ผลการเรียน กลุ่มสูง 35 38 28.47 
(81.35) 1 

2.08 -7.350 <0.001* 

กลุ่มต่ า 35 15 24.93 
(71.24) 1 

2.38 -7.136 <0.001* 

นักเรียนโดยรวม 35 53 27.51 
(80.78)1 

2.28 -7.419 0.000* 

 

1  ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่าร้อยละ 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.10 พบว่า นักเรียนโดยรวม นักเรียนชาย นักเรียนหญิง นักเรียนที่มีผลการ
เรียนในกลุ่มสูง (มีคะแนน T-Score เท่ากับหรือมากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป) หลังเรียนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาตามรูปแบบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
28.47 (ร้อยละ 81.35) และนักเรียนที่มีผลการเรียนในกลุ่มต่ า (มีคะแนน T-Score น้อยกว่า 50 
คะแนน) หลังเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้         
พหุปัญญา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.93 (ร้อยละ 71.24) แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  จากตารางที่ 4.10 พบว่า นักเรียนโดยรวม จ าแนกตามเพศหลังเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา  
ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา เพศชายมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
26.64 (ร้อยละ 76.23) และเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.21 (ร้อยละ 80.61) แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 
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    3.2) ผลการเปรียบเทียบการเรียนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุ
ปัญญากับการเรียนรูปแบบปกติ 
 
ตารางที่ 4.11 ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้         

7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญากับการเรียนรูปแบบปกติ        
 

รูปแบบการเรียน จ านวนคน คะแนนเต็ม X  S.D. T p 
การเรียนรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา 

53 35 27.51 
(80.78)1 

2.28 -7.419 0.000* 

การเรียนรูปแบบปกติ 53 35 20.81 
(67.59)1 

3.09 -9.369 <0.001* 

 
1  ตัวเลขในวงเล็บ  หมายถึง  ค่าร้อยละ 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
  จากตารางที่ 4.11 พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.51 (ร้อยละ 80.78) และการเรียนตามรูปแบบปกติมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.81 (ร้อยละ 67.59) แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
    3.3) ผลการเปรียบเทียบความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนและหลัง
เรียนของนักเรียนและจ าแนกตามเพศ และผลการเรียนที่เรียนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น          
ที่ใช้พหุปัญญา 
     (1) ความตระหนักของนักเรียนโดยรวม 
 
ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นรายขั้น

หลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบตามรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น ทีใ่ช้พหุปัญญา 

 

ความตระหนัก 
ก่อนเรียน (n=53) หลังเรียน (n=53) 

T p 
X  S.D. X  S.D. 

ขั้นการรับรู้ 3.301 0.54 4.422 0.16 -14.804 <0.001* 
ขั้นการตอบสนอง 3.121 0.52 4.643 0.17 -19.563 <0.001* 
ขั้นการเห็นคุณค่า 3.642 0.49 4.723 0.23 -14.987 <0.001* 

โดยรวม 3.351 0.39 4.603 0.14 -21.755 <0.001* 
 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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1   หมายถึง  ระดับปานกลาง  ( X =2.51-3.50)    
2   หมายถึง  ระดับมาก  ( X =3.51-4.50) 
3   หมายถึง  ระดับมากที่สุด  ( X =4.51-5.00) 
 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า นักเรียนโดยรวมที่เรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร   
การเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญามีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม  และเป็นรายขั้น
ก่อนเรียนอยู่ระดับปานกลาง  ยกเว้นขั้นการเห็นคุณค่าอยู่ในระดับมาก และหลังเรียนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญานักเรียนโดยส่วนรวมมีความตระหนักในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม ขั้นการตอบสนอง  และขั้นการเห็นคุณค่าอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนขั้น  
การรับรู้มีคะแนนดังกล่าวอยู่ในระดับมาก  โดยนักเรียนโดยส่วนรวมมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยรวม และเป็นรายขั้นเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3.2) ความตระหนักของนักเรียนจ าแนกตามผลการเรียน 
   (2) ความตระหนักของนักเรียนที่มผีลการเรียนสูง 
 
ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นรายขั้นก่อนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนกลุ่มสูงที่จัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา 

 

ความตระหนัก 
ก่อนเรียน (n=53) หลังเรียน (n=53) 

t p 
X  S.D. X  S.D. 

ขั้นการรับรู้ 3.401 0.59 4.452 0.19 -6.551 <0.001* 
ขั้นการตอบสนอง 3.041 0.61 4.613 0.30 -8.768 <0.001* 
ขั้นการเห็นคุณค่า 3.632 0.61 4.773 0.26 -6.479 <0.001* 

โดยรวม 3.361 0.45 4.613 0.19 -9.382 <0.001* 
  
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
1   หมายถึง  ระดับปานกลาง  ( X =2.51-3.50)   
2   หมายถึง  ระดับมาก  ( X =3.51-4.50) 
3   หมายถึง  ระดับมากที่สุด  ( X =4.51-5.00) 
 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนกลุ่มสูงก่อนเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญามีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม        
ขั้นการรับรู้ และข้ันการตอบสนองอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนขั้นการเห็นคุณค่าอยู่ในระดับมาก  และ
หลังเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญานักเรียนที่มีผลการเรียน
กลุ่มสูงมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม ขั้นการตอบสนอง  และขั้นการเห็นคุณค่า
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อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนขั้นการรับรู้มีคะแนนดังกล่าวอยู่ในระดับมาก  โดยนักเรียนที่มีผลการเรียน
กลุ่มสูงมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายขั้นเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  (3) ความตระหนักของนักเรียนที่มผีลการเรียนต่ า 
 
ตารางที ่4.14 ผลการเปรียบเทียบความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นรายขั้นก่อนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนกลุ่มต่ าที่จัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา 

 

ความตระหนัก 
ก่อนเรียน (n=53) หลังเรียน (n=53) 

t p 
X  S.D. X  S.D. 

ขั้นการรับรู้ 3.271 0.52 4.412 0.14 -6.551 <0.001* 
ขั้นการตอบสนอง 3.161 0.48 4.653 0.09 -8.768 <0.001* 
ขั้นการเห็นคุณค่า 3.642 0.44 4.713 0.22 -6.479 <0.001* 

โดยรวม 3.351 0.37 4.593 0.12 -9.382 <0.001* 
 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
1   หมายถึง  ระดับปานกลาง  ( X =2.51-3.50)   
2   หมายถึง  ระดับมาก  ( X =3.51-4.50) 
3   หมายถึง  ระดับมากที่สุด  ( X =4.51-5.00) 
 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนกลุ่มต่ าก่อนเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญามีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม          
ขั้นการรับรู้  และขั้นการตอบสนองอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนขั้นการเห็นคุณค่าอยู่ในระดับมาก   
และหลังเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญานักเรียนที่มีผลการ
เรียนกลุ่มต่ ามีความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม ขั้นตอบสนอง  และขั้นการเห็นคุณค่า
อยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนขั้นการรับรู้มีคะแนนดังกล่าวอยู่ในระดับมาก  โดยนักเรียนที่มีผลการเรียน
กลุ่มต่ ามีความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายขั้นเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  4) ความตระหนักของนักเรียนจ าแนกตามเพศ 
   4.1) ความตระหนักของนักเรียนเพศชาย  
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ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นรายขั้นก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนเพศชายที่จัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา 

 

ความตระหนัก 
ก่อนเรียน (n=53) หลังเรียน (n=53) 

t p 
X  S.D. X  S.D. 

ขั้นการรับรู้ 3.271 0.52 4.412 0.14 -6.551 0.000* 
ขั้นการตอบสนอง 3.161 0.48 4.653 0.09 -8.768 0.000* 
ขั้นการเห็นคุณค่า 3.642 0.44 4.713 0.22 -6.479 0.000* 

โดยรวม 3.351 0.37 4.593 0.12 -9.382 0.000* 
  
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
1   หมายถึง  ระดับปานกลาง  ( X =2.51-3.50)   
2   หมายถึง  ระดับมาก  ( X =3.51-4.50) 
3   หมายถึง  ระดับมากที่สุด  ( X =4.51-5.00) 
 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า นักเรียนเพศชายก่อนเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญามีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม ขั้นการรับรู้และขั้น
การตอบสนองอยู่ระดับปานกลาง ส่วนขั้นการเห็นคุณค่าอยู่ในระดับมาก และหลังเรียนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญานักเรียนชายมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายขั้น ได้แก่ ขั้นตอบสนอง และเห็นคุณค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น
ขั้นการรับรู้ที่อยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนชายมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและ
เป็นรายขั้นเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   4.2) ความตระหนักของนักเรียนเพศหญิง 
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ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นรายขั้นก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนหญิงที่จัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 

 

ความตระหนัก 
ก่อนเรียน (n=53) หลังเรียน (n=53) 

t p 
X  S.D. X  S.D. 

ขั้นการรับรู้ 3.191 0.51 4.402 0.17 -12.104 <0.001* 
ขั้นการตอบสนอง 3.041 0.51 4.623 0.23 -13.964 <0.001* 
ขั้นการเห็นคุณค่า 3.642 0.48 4.703 0.26 -9.355 <0.001* 

โดยรวม 3.291 0.37 4.573 0.16 -15.688 <0.001* 
  
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
1   หมายถึง  ระดับปานกลาง  ( X =2.51-3.50)   
2   หมายถึง  ระดับมาก  ( X =3.51-4.50) 
3   หมายถึง  ระดับมากที่สุด  ( X =4.51-5.00) 
 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า นักเรียนหญิงก่อนเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร      
การเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญามีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม  ขั้นการรับรู้ และ
ขั้นการตอบสนองอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนขั้นการเห็นคุณค่าอยู่ ในระดับมาก  และหลังเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญานักเรียนหญิงมีความตระหนัก  
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายขั้น ได้แก่ ขั้นการตอบสนอง  และขั้นการเห็นคุณค่า 
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนขั้นการรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนหญิงที่มีผลการมีความตระหนัก  
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายขั้นเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ 0.05  
  5) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังเรียนที่
จัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบปกติของนักเรียนโดยส่วนรวม จ าแนกตามเพศ และนักเรียน
ที่มีผลการเรียนในกลุ่มสูงและนักเรียนที่มีผลการเรียนในกลุ่มต่ า 
   5.1) พฤติกรรมของนักเรียนโดยรวม 
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ตารางที ่4.17 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็น
รายด้านก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียที่จัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 

 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ก่อนเรียน (n=53) หลังเรียน (n=53) 
t p 

X  S.D. X  S.D. 
ด้านการรับรู้ข่าวสาร 3.421 0.50 4.753 0.25 -17.815 <0.001* 
ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.281 0.57 4.983 0.07 -20.699 <0.001* 
ด้านการแสดงความรู้สึก 3.542 0.55 5.003 0.00 -19.230 <0.001* 

โดยรวม 3.421 0.47 4.913 0.09 -22.489 <0.001* 
  
*  มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ  0.05 
1   หมายถึง  ระดับปานกลาง  ( X =2.51-3.50)   
2   หมายถึง  ระดับมาก  ( X =3.51-4.50) 
3   หมายถึง  ระดับมากที่สุด  ( X =4.51-5.00) 
 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า นักเรียนโดยรวมที่จัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญามีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนโดยรวมและเป็น
รายด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ข่าวสาร ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อยู่ระดับปานกลาง ส่วนด้าน
การแสดงความรู้สึกอยู่ในระดับมาก  หลังการจัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญามีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน   
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายด้าน               
ทุกด้านเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
     5.2) พฤติกรรมของนักเรียนจ าแนกตามผลการเรียน 
   (1) พฤติกรรมของนักเรียนที่มผีลการเรียนสูง 
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ตารางที ่4.18 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็น
รายด้านก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนกลุ่มสูงที่จัดการเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา  

                    
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ก่อนเรียน (n=53) หลังเรียน (n=53) 
t p 

X  S.D. X  S.D. 
ด้านการรับรู้ข่าวสาร 3.301 0.49 4.853 0.17 -17.815 <0.001* 
ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.221 0.62 4.973 0.08 -20.699 <0.001* 
ด้านการแสดงความรู้สึก 3.522 0.69 5.003 0.00 -19.230 <0.001* 

โดยรวม 3.351 0.53 4.943 0.07 -22.489 <0.001* 
  
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
1   หมายถึง ระดับปานกลาง ( X =2.51-3.50) 2  หมายถึง ระดับมาก ( X =3.51-4.50) 
3   หมายถึง ระดับมากท่ีสุด ( X =4.51-5.00) 
 

 จากตารางที่  4.18 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงที่จัดการเรียนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญามีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยรวม  ด้านการรับรู้ข่าวสาร  ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ระดับปานกลาง  ส่วนด้าน    
การแสดงความรู้สึกอยู่ในระดับมาก  หลังการจัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญานักเรียนมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน  
อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยนักเรียนที่มีผลการเรียนกลุ่มสูงมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   (2) พฤติกรรมของนักเรียนที่มผีลการเรียนต่ า 
 
ตารางที ่4.19 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็น

รายด้านก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ มีผลการเรียนกลุ่มต่ าที่จัดการเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา  

                    
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ก่อนเรียน (n=53) หลังเรียน (n=53) 
T p 

X  S.D. X  S.D. 
ด้านการรับรู้ข่าวสาร 3.451 0.51 4.713 0.26 -14.781 <0.001* 
ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.301 0.56 4.983 0.06 -17.801 <0.001* 
ด้านการแสดงความรู้สึก 3.552 0.49 5.003 0.00 -18.043 <0.001* 

โดยรวม 3.431 0.45 4.893 0.095 -20.242 <0.001* 
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*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
1   หมายถึง  ระดับปานกลาง  ( X =2.51-3.50)  2   หมายถึง  ระดับมาก  ( X =3.51-4.50) 
3   หมายถึง  ระดับมากที่สุด   ( X =4.51-5.00) 
 

 จากตารางที่ 4.19 พบว่า  ก่อนเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ าที่จัดการเรียนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญามีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยรวม  ด้านการรับรู้ข่าวสาร  ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ระดับปานกลาง  ส่วนด้าน     
การแสดงความรู้สึกอยู่ในระดับมาก  หลังการจัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญานักเรียนมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่   
ในระดับมากที่สุด  โดยนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ามีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและ
เป็นรายด้านทุกด้านเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  5.3) พฤติกรรมของนักเรียนจ าแนกตามเพศ 
   (1) พฤติกรรมของนักเรียนเพศชาย 
 
ตารางที ่4.20 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นรายด้าน

ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชายที่จัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา  

 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ก่อนเรียน (n=53) หลังเรียน (n=53) 
t p 

X  S.D. X  S.D. 
ด้านการรับรู้ข่าวสาร 3.401 0.55 4.763 0.25 -12.764 <0.001* 
ด้านการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 
3.361 

 
0.58 

 
5.003 

 
0.00 

 
-13.860 <0.001* 

ด้านการแสดงความรู้สึก 3.572 0.54 5.003 0.00 -13.010 <0.001* 
โดยรวม 3.442 0.49 4.923 0.08 -15.798 <0.001* 

  
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
1   หมายถึง  ระดับปานกลาง  ( X =2.51-3.50)  2   หมายถึง  ระดับมาก  ( X =3.51-4.50) 
3   หมายถึง  ระดับมากที่สุด   ( X =4.51-5.00) 
 

 จากตารางที่  4.20 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนชายที่จัดการเรียนสิ่ งแวดล้อมศึกษา         
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญามีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม  
ด้านการรับรู้ข่าวสาร  ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนด้านการแสดง
ความรู้สึกอยู่ในระดับมาก หลังการจัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
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ที่ใช้พหุปัญญานักเรียนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม และรายด้าน    
ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยนักเรียนชายมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  (2) พฤติกรรมของนักเรียนเพศหญิง 
 
ตารางที ่4.21  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นรายด้าน

ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนหญิงที่จัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา  

 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ก่อนเรียน (n=53) หลังเรียน (n=53) 
t p 

X  S.D. X  S.D. 
ด้านการรับรู้ข่าวสาร 3.401 0.55 4.763 0.25 -12.764 <0.001* 
ด้านการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 
3.361 

 
0.58 

 
5.001 

 
0.00 

 
-13.860 <0.001* 

ด้านการแสดงความรู้สึก 3.572 0.54 5.001 0.00 -13.010 <0.001* 
โดยรวม 3.441 0.49 4.921 0.08 -15.798 <0.001* 

 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
1   หมายถึง  ระดับปานกลาง  ( X =2.51-3.50)  2   หมายถึง  ระดับมาก  ( X =3.51-4.50) 
3   หมายถึง  ระดับมากที่สุด   ( X =4.51-5.00) 
 

 จากตารางที่  4.21 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนหญิงที่จัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา        
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญามีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม     
ด้านการรับรู้ข่าวสาร  ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง  ยกเว้นด้านการแสดง
ความรู้สึกอยู่ในระดับมาก  หลังการจัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
ที่ใช้พหุปัญญานักเรียนมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด  โดยนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน
เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 6) ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนทีแ่ตกต่างกัน 
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ตารางที ่4.22  ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม               
หลังเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้และเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนวัฏจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญากับรูปแบบการเรียนปกติ (Two-way MANCOVA)    

 

แหล่งความ
แปรปรวน 

สถิติทดสอบ 

Hy
po

th
e

sis
 d

f 

Er
ro

r d
f 

F p 

Pa
rti

al
 

Et
a 

Sq
ua

re
d 

ความรู้ 
(pretest) 

Pillai's Trace 3.000 97.000 1.676 0.177 0.049 
Wilks' Lambda 3.000 97.000 1.676 0.177 0.049 
Hotelling's Trace 3.000 97.000 1.676 0.177 0.049 
Roy's Largest 
Root 3.000 97.000 1.676 0.177 0.049 

ความตระหนัก 
(pretest) 

Pillai's Trace 3.000 97.000 0.758 0.520 0.023 
Wilks' Lambda 3.000 97.000 0.758 0.520 0.023 
Hotelling's Trace 3.000 97.000 0.758 0.520 0.023 
Roy's Largest 
Root 3.000 97.000 0.758 0.520 0.023 

พฤติกรรม 
(pretest) 

Pillai's Trace 3.000 97.000 2.724 0.048 0.078 
Wilks' Lambda 3.000 97.000 2.724 0.048 0.078 
Hotelling's Trace 3.000 97.000 2.724 0.048 0.078 
Roy's Largest 
Root 3.000 97.000 2.724 0.048 0.078 

รูปแบบ           
การเรียน 

Pillai's Trace 3.000 97.000 64.284 <0.001* 0.665 
Wilks' Lambda 3.000 97.000 64.284 <0.001* 0.665 
Hotelling's Trace 3.000 97.000 64.284 <0.001* 0.665 
Roy's Largest 
Root 3.000 97.000 64.284 <0.001* 0.665 

ผลการเรียน Pillai's Trace 3.000 97.000 0.105 0.957 0.003 
Wilks' Lambda 3.000 97.000 0.105 0.957 0.003 
Hotelling's Trace 3.000 97.000 0.105 0.957 0.003 
Roy's Largest Root 3.000 97.000 0.105 0.957 0.003 
Roy's Largest 
Root 3.000 97.000 0.696 0.557 0.021 

 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.22 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกันมีผลการเรียนการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.001) เมื่อ
ทดสอบ Univariate Test พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกันมีความรู้ความตระหนัก
และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน (p<0.001) (ภาคผนวก ซ ตารางที่ 8) โดยนักเรียนที่
เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญามีความรู้ความตระหนัก และพฤติกรรมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ภาคผนวก 
ซ ตารางที่ 9) แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนกับผลการเรียนต่อความรู้  ความตระหนัก 
และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนักเรียนที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกันมี
ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน  (p=0.957) 
 

ตารางที ่4.23 ผลการเปรียบเทียบความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นรายขั้นของนักเรียนที่มี                 
ผลการเรียนและเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา                      
กับรูปแบบการเรียนปกติ (Two-way  ANCOVA) 

 

ความ
ตระหนัก 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 
Partial Eta 
Squared 

ขั้นการ
ยอมรับ 

Pretest 0.447 1 .447 9.512 0.003 0.086 
รูปแบบการเรียน 5.182 1 5.182 110.212 <0.001* 0.522 
ผลการเรียน 0.000 1 0.000 0.010 0.920 0.000 
ปฏิสัมพันธ์ 0.016 1 0.016 0.347 0.557 0.003 
ความคลาดเคลื่อน 4.749 101 0.047    
รวม 1883.674 106     

ขั้น       
การเห็น
คุณค่า 

Pretest 0.066 1 0.066 1.436 .234 0.014 
รูปแบบการเรียน 1.593 1 1.593 34.538 <0.001* 0.255 
ผลการเรียน 0.018 1 0.018 0.384 0.537 0.004 
ปฏิสัมพันธ์ 0.001 1 0.001 0.011 0.917 0.000 
ความคลาดเคลื่อน 4.659 101 0.046    
รวม 2163.829 106     

ขั้นการ
ตอบสนอง 

pretest 0.081 1 0.081 1.682 0.198 0.016 
รูปแบบการเรียน 1.600 1 1.600 33.116 <0.001* 0.247 
ผลการเรียน 0.013 1 0.013 0.264 0.609 0.003 
ปฏิสัมพันธ์ 0.046 1 0.046 0.946 0.333 0.009 
ความคลาดเคลื่อน 4.878 101 0.048    
รวม 2258.563 106     

 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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 จากตารางที่ 4.23 พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกันมีความตระหนักในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทุกขั้นไม่แตกต่างกัน (p ≥ 0.537) แต่นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกันมี
ความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกขั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
(p<0.001) โดยนักเรียนที่ เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญาความตระหนักในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกขั้น ได้แก่ ขั้นการยอมรับ ขั้นการเห็นคุณค่า และขั้นการตอบสนองสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนแบบปกติ  (ภาคผนวก ซ ตาราง 10)  และไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนที่มีผลการ
เรียนและเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกันต่อการมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรายขั้น
ทุกขั้น  (p ≥ 0.333) 
 

ตารางที ่4.24   ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นรายด้านของนักเรียนที่มี                 
ผลการเรียนและเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา
กับรูปแบบการเรียนปกติ  (Two-way ANCOVA) 

 

พฤติกรรม 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 
Partial 

Eta 
Squared 

ด้านการรับรู้
ข่าวสาร 

pretest 0.550 1 0.550 8.023 0.006 0.074 
รูปแบบการเรียน 5.299 1 5.299 77.331 <0.001* 0.434 
ผลการเรียน 0.227 1 0.227 3.308 0.072 0.032 
ปฏิสัมพันธ์ 0.098 1 0.098 1.425 0.235 0.014 
ความคลาดเคลื่อน 6.920 101 0.069    
รวม 2202.573 106     

ด้าน          
การรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

pretest 0.548 1 0.548 10.648 0.002 0.095 
รูปแบบการเรียน 6.041 1 6.041 117.351 <0.001* 0.537 
ผลการเรียน 0.112 1 0.112 2.167 0.144 0.021 
ปฏิสัมพันธ์ 0.131 1 0.131 2.551 0.113 0.025 
ความคลาดเคลื่อน 5.200 101 0.051    
รวม 2384.563 106     

ด้าน           
การแสดง
ความรู้สึก 

pretest 0.110 1 .110 4.682 0.033 .044 
รูปแบบการเรียน 0.386 1 0.386 16.525 <0.001* 0.141 
ผลการเรียน 0.001 1 0.001 0.058 0.809 0.001 
ปฏิสัมพันธ์ 0.002 1 0.002 0.083 0.774 0.001 
ความคลาดเคลื่อน 2.362 101 0.023    
รวม 2591.528 106     

 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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 จากตารางที่  4.24 พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกันมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน (p ≥ 0.072) แต่นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน
ต่างกันมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  (p<0.001)  โดยนักเรียนที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้  
พหุปัญญา มีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกข้ัน ได้แก่  ขั้นการยอมรับ  ขั้นการเห็นคุณค่า
และข้ันการตอบสนองสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ (ภาคผนวก ซ ตารางที่ 11) และไม่มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนที่มีผลการเรียนและเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกันต่อการมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นรายด้านทุกด้าน (p ≥0.113) 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
ที่ใช้พหุปัญญาเพ่ือส่งเสริมการมีความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนสรุปได้  ดังนี้ 
  5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
  5.2 สรุปผล 
  5.3 อภิปรายผล 
  5.4 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  5.1.1 เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี    
            5.1.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น   
ที่ใช้พหุปัญญามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
            5.1.3 เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบ   
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา 
            5.1.4 เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หลังการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญาของนักเรียน
จ าแนกตามเพศ และผลการเรียนของนักเรียน   
  5.1.5 เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน 
  วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้  แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ผู้วิจัยขอน าเสนอการพัฒนาเครื่องมือและ       
การด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูและนักเรียน 
  1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้            
7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา เพ่ือทราบถึง แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย องค์ประกอบรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้       
7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญาและความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับ ทฤษฎีพหุปัญญา      
ของเอกสารงานวิจัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย องค์ประกอบรูปแบบวัฏจักร     
การเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญาที่ปรากฏอยู่ในบทที่ 2 และสัมภาษณ์นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาที่ท าการสอนในโรงเรียนอนุบาลสระบุรี และน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
และการสัมภาษณ์ การท าแบบสอบถามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แล้วประมวลออกมาเป็นรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับ ทฤษฎีพหุปัญญาของนักเรียน                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 
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  2) สร้างแบบสอบถามปัญหาความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ของครู  แบบทดสอบวัด
ความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบสอบถามวัดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
แบบสอบถามพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลและประเมินผล
ตรวจสอบเครื่องมือ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 และน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 106 คน น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมา
วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัด
ความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
วัดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.88 ความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 ซึ่งแสดงว่าแบบวัดนั้นมีค่า
ความเชื่อมั่นสูง เพราะค่าท่ีค านวณได้มีค่าเข้าใกล้ 1  
  3) น าแบบทดสอบวัดความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบสอบถามวัดความตระหนักในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแบบสอบถามพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ านวน 106 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้
สถิติทดสอบที (กรณีกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กัน) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ
สองทาง พบว่า รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้        
พหุปัญญา มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้              
7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา 
  ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา มีข้ันตอนต่อไปนี้ 
  1) ผู้วิจัยสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้
พหุปัญญา ประมวลออกมาเป็นหลักการ ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา และน ามาสร้างเป็นรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
  2) สร้างคู่มือประกอบการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญาและจัดท ากิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา แล้วน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความเหมาะสม และความ
สอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ของกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร     
การเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 สรุปว่า มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
ทีใ่ช้พหุปัญญา ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ        
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  ระยะที่ 3 การประเมินผลรูปแบบการเรียนรู้สิ่ งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร            
การเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
  ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือประเมินผลรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร    
การเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามปัญหาความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ของครู มีค่าเท่ากับ 1.00 
ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบวัดความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 
ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามวัดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.88 ความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.89 และประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร  
การเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา มีค่าเท่ากับ 84.69/90.19 และผลการหาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบ  
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา มีค่าเท่ากับ 0.81 
จากนั้นด าเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้
พหุปัญญากับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยุ๋ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ านวน 106 คน จาก 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 
53 คน ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2556 ระยะเวลาในการทดลอง 7 วัน วันละ 2 ชั่วโมงต่อ              
1 ห้องเรียน 
 
5.2 สรุปผล 
  การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
  5.2.1 ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
อนุบาลสระบุรี โดยรวมความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีในระดับ       
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.91 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า         
ความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับน้อย เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านสื่อการเรียน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา และด้านการวัดและประเมินผล             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.11 1.88 1.83 และ 1.81 ตามล าดับ  
  5.2.2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร 7 ขั้น ที่ใช้   
พหุปัญญา มี 7 ขั้น ได้แก่ 1)  ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม ใช้พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาและด้านการ
เข้าใจตนเอง 2)ขั้นเร้าความสนใจใช้พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาและด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
3) ขั้นส ารวจและค้นหาใช้พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาและด้านการเข้าใจตนเอง 4) ขั้นอธิบาย/
สร้างแนวความคิดใช้พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาและด้านมนุษยสัมพันธ์ 5) ขั้นขยายแนวความคิด
ใช้พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาและด้านมิติสัมพันธ์  6) ขั้นประเมินผลใช้พหุปัญญาด้านธรรมชาติ
วิทยาและด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ และ 7) ขั้นน าความรู้ไปใช้ ใช้พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา
และด้านมนุษยสัมพันธ์  ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนแต่ละครั้งจะใช้แผนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญาจ านวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมงจะประกอบด้วย
เนื้อหาเก่ียวกับ การอนุรักษ์น้ า การอนุรักษ์พืชสมุนไพรและขยะ 
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  5.2.3 รูปแบบการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา       
มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) รูปแบบการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้         
พหุปัญญามีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.69/90.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ (80/80) 
   2) ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา มีค่าเท่ากับ 0.81 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 81  
   3) ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติมีค่าเท่ากับ 
0.08 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 8 
  5.2.4 ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ก่อนและหลังการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญาของ
นักเรียนจ าแนกตามเพศและผลการเรียนของนักเรียน 
   1) นักเรียนจ าแนกตามเพศและผลการเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้             
7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา และเรียนด้วยรูปแบบการเรียนปกติมีความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมความตระหนัก
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรายด้าน 3 ขั้น คือ ขั้นการรับรู้ ขั้นการตอบสนองและ ขั้นการเห็นคุณค่า
และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรายด้าน 3 ด้าน คือ การรับรู้ข่าวสาร การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและการแสดงความรู้สึกเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(p<0.001)  
   2) นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนและหลังการเรียนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียน 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญาแตกต่างกัน 
(p≥0.097) 
   3) นักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกัน ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนและหลังการเรียนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียน 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา
แตกต่างกัน  (p≥0.072) 
   4) ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้          
พหุปัญญาของนักเรียนจ าแนกตามเพศและผลการเรียนของนักเรียน พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง       
เพศกับรูปแบบการเรียนและระหว่างผลการเรียนกับรูปแบบการเรียนต่อการมีความรู้การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม              
และรายด้านของนักเรียน <p≥0.113 และ p≥0.194 ตามล าดับ 
  5.2.5 ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแตกต่างกัน พบว่า นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบวัฏจักร           
การเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญาหลังเรียนมีความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความตระหนักในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่านักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนปกติ
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (p<0.001) 
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5.3 อภิปรายผล 
  5.3.1 ปัญหาโดยรวมความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.91 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า         
ความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับน้อย เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านสื่อการเรียน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา และด้านการวัดและประเมินผลมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.11 1.88 1.83 และ 1.81 ตามล าดับสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรกร วรรณโก 
(2556) กล่าวว่า ด้านหลักสูตร ปัญหาอุปสรรค คือ ครูไม่มีความชัดเจนในโครงสร้างหลักสูตร        
การเรียนรู้และเนื้อหาหลักสูตรไม่เหมาะสมกับในยุคปัจจุบัน ด้านการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรค 
คือ ครูเน้นการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในห้องเรียนมากเกินไป ด้านสื่อการเรียนการสอน ปัญหา
อุปสรรค คือ สื่อไม่ทันสมัยและไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันและด้านการวัดผลและประเมินผล 
ปัญหาอุปสรรค คือ ไม่มีเวลาพอที่ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังการเรียน 
  5.3.2 ผลการพัฒนาแผนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่
ใช้พหุปัญญา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต าราที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการ
สอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 E และทฤษฎีพหุปัญญา ทั้งศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมในแต่ละขั้นของ
รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 E โดยจะน าพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนในแต่ละ
ขั้นของรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี และ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง เพ่ือสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตรงตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา และสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาระหว่างกิจกรรมกับขั้นตอนการสอนรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้
พหุปัญญา ซึ่งผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบวัฎจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก การจัดกิจกรรมรูปแบบวัฎจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญาจะอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 6 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมง เนื้อหาประกอบด้วยการอนุรักษ์น้ า ขยะและการอนุรักษ์พืชสมุนไพรซึ่งแผนการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญาจะช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ดังนี้คือ 1) ตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) เป็นขั้นที่ถ่ายทอดความรู้ใหม่ให้แก่
นักเรียนซึ่งเป็นการประเมินความรู้พ้ืนฐานเดิมของนักเรียน เพ่ือทบทวนเนื้อหาพ้ืนฐานเดิมที่เคยศึกษา
ผ่านมาแล้ว และเพ่ือเตรียมความพร้อม ในการรับเนื้อหาใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดึงความรู้
พ้ืนฐานเดิมของนักเรียนในเรื่องที่จะเรียนเพ่ือช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนาธิป พรกุล (2554) ที่กล่าวว่า 
ทฤษฎีสร้างความรู้ (Constructivism) เป็นโครงสร้างทางปัญญาหรือความรู้เดิมช่วยในการเรียนรู้ 
เข้าใจเรื่องใหม่ โดยพยายามน าข้อมูลใหม่เข้าไปอยู่ในโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่ก่อน ดังนั้นการ
เรียนรู้ของแต่ละคนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของผู้เรียน 2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement) 
เป็นขั้นของการปลุกเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากที่จะเรียนและติดตามกิจกรรมโดยตลอด ซึ่งจะใช้
วิธีการทางสีหน้า ท่าทางประกอบ การใช้ถ้อยค าน้ าเสียงดึงความสนใจ ของนักเรียน การเน้นจุดส าคัญ
ของเรื่อง หรือการเคลื่อนไหวในรูปแบบของ สนทนาซักถาม  เกม  เพลง  กิจกรรมเข้าจังหวะ หรือ 
การเคลื่อนไหวของร่างกาย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรางค์  โค้วตระกูล (2550) กล่าวว่า ทฤษฎี
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พัฒนาสติปัญญาของบูรเนอร์ (Bruner) เป็นการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีความอยากรู้อยาก
เห็นจะเกิดแรงผลักดันให้เกิดการส ารวจสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยการค้นพบด้วยตนเอง
(Discovery Learning) 3) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขั้นที่ผู้วิจัยได้น ากิจกรรมใน
แผนการจัดการเรียนรู้ และมีสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เตรียมมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้นักเรียน
เกิดความสนใจ กระตือรือร้น ตั้งใจส ารวจทดลองปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง โดย
ผู้วิจัยเป็นเพียงผู้คอยแนะน าและให้ค าปรึกษา ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย
ในวิชาที่เรียนจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิทย์ มูลค าและอรทัย  มูลค า 
(2546) กล่าวว่า แนวคิดของจอห์น  ดิวอ้ี (Dewey) ในการเรียนรู้จะเกิดได้ดีต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับ
การปฏิบัติ (Learning by doing) 4) ขั้นอธิบาย (Explanation) เป็นขั้นที่นักเรียนจะน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงงาน และป้ายนิเทศ ซึ่งจะท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจมีความหมายและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติในด้าน
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองสอดคล้องกับไทเลอร์ (Tylor) (1965) กล่าวว่า การที่ครูให้หลักการหรือข้อสรุป
ให้กับนักเรียนโดยตรง นักเรียนจะจดจ าสิ่งที่ครูให้โดยปราศจากความเข้าใจในสิ่งนั้นอย่างแท้จริง การ
ที่นักเรียนสรุปหรือสร้างหลักการด้วยตนเองจะช่วยให้นักเรียนมองเห็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างลึกซึ้งและรวดเร็ว 5) ขั้นขยายแนวคิด (Elaboration) เป็นขั้นที่สร้างความรู้ขึ้นมาใหม่แล้ว
เชื่อมโยงกับความรู้เดิมไปใช้อธิบายประเด็นปัญหาที่นักเรียนสนใจ ซึ่งจะช่วยให้เชื่อมโยงกับเริ  ่องราว
ต่าง ๆ ท าให้มีความรู้กว้างขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของชนาธิป  พรกุล (2554) ที่กล่าวว่า ทฤษฎีสร้าง
ความรู้ (Constructivism) เป็นโครงสร้างทางปัญญาของเราจะถูกสร้างขึ้นขณะมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ท าให้สติปัญญาได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นและช่วย
ในการเรียนรู้เรื่องใหม่ โดยผู้เรียนจะน าข้อมูลใหม่ ให้เข้าไปอยู่ในโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม      
6) ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นประเมินความรู้ของนักเรียนว่าเรียนรู้อะไรบ้าง อย่างไร และ
มากน้อยเพียงใดตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ด้วยกระบวนการเทคนิคต่างๆ สอดคล้องกับ
แนวคิดของทิศนา  แขมมณี และคนอ่ืน ๆ (2544) กล่าวว่า เมตาคอกนิชั่น (Metacognition) จะคอย
ควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง นั่นคือจะคอยก ากับควบคุมกิจกรรมทางปัญญาของผู้เรียนซึ่ง
จะช่วยท าให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 7) ขั้นน าแนวความคิดไปใช้ (Extension) 
เป็นขั้นที่ครูสร้างสถานการณ์ปัญหาเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ ในการ
แก้ปัญหา ซึ่งสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนตามแผนการจัดการเรียนเรื่อง สิ่งแวดล้อมศึกษา โดย
ใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญาจะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท า
ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น เกิดความอยากรู้อยากเห็น สนุกสนานต่อการเรียน เปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนจะสร้างความรู้จากพ้ืนฐานความรู้เดิมที่
นักเรียนมี ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายแลละเน้นการเชื่อมโยงถ่ายโอนความรู้ไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ ๆ สูงขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สอดคล้องงานวิจัยของนิดา  
กิจจินดาโอภาส (2552) รุจาภา  ประถมวงษ์ (2551) รติพร  ศรีลาดเลา (2551) และวิไลวรรณ     
แก้วอ าไพ (2551) ที่ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 7E พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
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   ส าหรับพหุปัญญาที่สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนในแต่ละขั้นของรูปแบบวัฎจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้นนั้นได้อาศัยทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของฮาวาร์ด   
การ์ดเนอร์ สอดคล้องงานวิจัยของวิมล  จันทร์เสถียร (2548) พบว่า ลักษณะที่ส าคัญของความสามารถ
ทางพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถด้านภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ความสามารถ
สูงในการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็น การพูด เช่น นักเล่านิทาน นักพูด นักการเมือง หรือการเขียน เช่น           
กวี นักเขียนบทละครบรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ ปัญญาทางด้านนี้ยังรวมถึงความสามารถในการจัด
กระท าเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษา เสียง ความหมาย และเรื่องที่เกี่ยวกับภาษา เช่น สามารถใช้ภาษาใน
การหว่านล้อม อธิบาย และอ่ืน ๆ 2) ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical 
Intelligence) เป็นความสามารถสูงในการใช้ตัวเลข เช่น นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ และผู้ให้
เหตุผลดี เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ นักจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปัญญาทางด้านนี้ยัง
รวมไปถึงความไวในการเห็นความสัมพันธ์ แบบแผน ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรมและการคิดที่
เป็นเหตุเป็นผล (Cause-Effect) และการคาดการณ์ (If-Then) วิธีการที่ใช้ได้แก่ การจ าแนกประเภท 
การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน สรุป คิดค านวณ และตั้งสมมติฐาน 3) ความสามารถทางด้านมิติ
สัมพันธ์ (Spatial Intelligence) คือ ความสามารถสูงในการมองเห็นพ้ืนที่ ได้แก่ นายพราน ลูกเสือ 
ผู้น าทาง และสามารถปรับปรุงและคิดวิธีการใช้เนื้อที่ได้ดี เช่น มัณฑนากร ศิลปิน นักประดิษฐ์ ปัญญา
ด้านนี้รวมไปถึงความไวต่อสี เส้น รูปร่าง เนื้อที่ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้ยัง
หมายถึง ความสามารถที่จะมองเห็น และแสดงออกเป็นรูปร่างถึงสิ่งที่เห็น และความคิดเกี่ยวกับพ้ืนที่ 
4) ความสามารถทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว  (Bodily-Kinesthetic Intelligence) คือ 
ความสามารถสูงในการใช้ร่างกายของตนในการแสดงความคิด ความรู้สึก ได้แก่ นักแสดง นักแสดงท่า
ใบ้ นักกีฬา นาฏกร นักฟ้อนร า และความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ เช่น นักปั้น ช่างซ่อมรถยนต์ 
ศัลยแพทย์ ปัญญาด้านนี้รวมถึงทักษะทางกาย เช่น ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว 
ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส 5) ความสามารถทางด้านดนตรี 
(Musical Intelligence) คือ ความสามารถสูงทางด้านดนตรี ได้แก ่นักดนตรี นักแต่งเพลง นักวิจารณ์
ดนตรี ปัญญาทางด้านนี้รวมถึงความไวในเรื่อง จังหวะ ท านอง เสียงตลอดจนความสามารถในการ
เข้าใจและวิเคราะห์ดนตรี 6) ความสามารถทางด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) คือ 
ความสามารถสูงในการเข้าใจ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและเจตนาของผู้อ่ืน ทั้งนี้รวมถึงความไวใน
การสังเกตน้ าเสียง ใบหน้า ท่าทาง ทั้งยังมีความสามารถสูงในการรู้ถึงลักษณะต่าง ๆ ของสัมพันธภาพ
ของมนุษย์ และสามารถตอบสนองได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถท าให้บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลปฏิบัติตาม 7) ความสามารถทางด้านตนหรือการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ 
ความสามารถสูงในการรู้จักตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้จากความรู้จักตนนี้ ความสามารถใน
การรู้จักตนจะได้แก่ตนเองตามความเป็นจริง เช่น มีจุดอ่อน จุดแข็งเรื่องใด มีความรู้เท่าทันอารมณ์ 
ความคิด ความปรารถนาของตนมีความสามารถที่จะฝึกตนเอง และเข้าใจตนเอง 8) ความสามารถ
ทางด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) คือ ความสามารถในการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เข้าใจความส าคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ความสามารถของตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึงพัฒนาการมนุษย์และการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เข้าใจ จ าแนก ความเหมือนกันของสิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียน
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เปลี่ยนแปลงของสสาร ดังนั้นในการที่จะน าความสามารถในแต่ละด้านไปช่วยพัฒนาความสามารถ
ด้านอ่ืน ๆ ต้องดูที่ความสามารถของบุคคลนั้นเป็นส าคัญแล้วน าความสามารถด้านอ่ืน ๆ ไปสอดแทรกให้
ครบทุกด้าน เพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาให้ครบทุกด้านซึ่งจะต้องใช้การสังเกตจากผู้
ใกล้ชิดก่อน ว่าบุคคลนั้นมีความสามารถด้านใดบ้างและยังขาดความสามารถด้านใด  จึงเป็นการ
ส่งเสริมความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสอดคล้องงานวิจัยของ สิรินทร์  
ลัดดากลม (2551) อ้างอิงจาก Silver (1995) ได้ศึกษาการผสมผสานระหว่างแนวคิดพหุปัญญากับ
รูปแบบการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดพหุปัญญาช่วยให้ค้นพบศักยภาพของเด็กและรูปแบบ
การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ด้วยและอ้างอิงจาก Teele (1995) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ทฤษฎีแนวคิดพหุปัญญาที่น ามาใช้ในการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันและยัง
ช่วยให้เกิดการเรียนการสอนแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง 
  5.3.3 แผนการจัดการเรียนเรื่อง สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้     
พหุปัญญามีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.30 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน        
ร้อยละ 30 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิดา กิจจินดาโอภาส (2552) พบว่า แผนการเรียนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับพหุปัญญาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.60 การที่ผลวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องจากรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ใช้
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget (Barman & Kotar, 1989) ในเรื่องการปรับเข้ากับ
โครงสร้างปฏิบัติการทางสติปัญญา (Assimilation) การปรับปรุงโครงสร้างปฏิบัติการทางสติปัญญา 
(Accommodation) และการจัดระเบียบสิ่งเร้าใหม่ให้เข้ากับโครงสร้างปฏิบัติการทางสติปัญญา 
(Organization) ซึ่งน ามาใช้เป็นขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) ขั้นอธิบาย (Explanation) และ
ขั้นการขยายความรู้ (Expansion) ตามล าดับ ตลอดจนมีการเน้นการตรวจสอบความรู้เดิมของ
นักเรียนเพ่ือจะได้เริ่มต้นการเรียนจากสิ่งที่นักเรียนมีมาก่อนในขั้นการตรวจสอบความรู้เดิม 
(Elicitation) และการถ่ายโอนความรู้ตามทฤษฎีของ Thorndike สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสาท  
อิศรปรีดา (2547) ในขั้นการน าความรู้ไปใช้ (Extension) ประกอบการแผนการเรียนยังใช้ทฤษฎี   
พหุปัญญา ซึ่งเชื่อว่า มนุษย์มีความสามารถที่หลากหลายถึง 8 ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทร   
โคตรบรรเทา ( 2548) พบว่า ความสามารถแต่ละด้านมีความเกี่ยวพันหรือเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ใช้ทฤษฎีที่หลากหลาย ซึ่งมีส่วนร่วมกันท าให้นักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนในระดับหนึ่งได้ดังกล่าวมาแล้ว 
  5.3.4 นักเรียนโดยส่วนรวมและจ าแนกตามเพศและผลการเรียนหลังจากเรียนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาโดยใช้วิธีเรียนแบบสืบเสาะตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญามีความรู้       
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของนิดา กิจจินดาโอภาส (2552) ซึ่งพบว่า 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมและจ าแนกตามเพศหลังเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้ 
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน  
   การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา เป็นการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivist 
Theory) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์  สุขศรีงาม (2545) พบว่า เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ 
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ความเข้าใจด้วยตนเอง โดยอาศัยความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา Piaget 
(Barman & Kotar, 1989) ในเรื่องการปรับเข้ากับโครงสร้างปฏิบัติความคิด (Assimilation) การปรับปรุง
โครงสร้างปฏิบัติการทางสติปัญญา (Accommodation) และการจัดระเบียบสิ่งเร้าใหม่ให้เข้ากับ
โครงสร้างปฏิบัติการทางสติปัญญา (Organization) หลักการถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)         
กฎการฝึกหัด (Law of Exercise) ตลอดจนทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร  โคตรบรรเทา (2548) พบว่า ทฤษฎีและหลักการที่น ามาใช้ต่างก็มี
บทบาทร่วมกันอย่างเหมาะสมในการส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการเรียนทั้ง 3 ด้านเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน 
  5.3.5 นักเรียนที่มีเพศต่างกันหลังเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษามีความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน           
ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิดา กิจจินดาโอภาส (2552) พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่มีเพศแตกต่างกันที่เรียนสิ่งแวดล้อมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 
   การที่นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีผลการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ สุขศรีงาม (2545) พบว่า เนื่องมาจากรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้         
7 ขั้น เป็นรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) และหลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและใช้ความคิด 
(Learning by Experiencing and Reasoning) ของ Burner สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ สุขศรีงาม 
(2531) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Pioget (Barman & Kotar, 1989) ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperation Learning) (Johnson & Johnson, 1991) นอกจากนี้ในแต่ละขั้นการ
สอนยังจัดกิจกรรมเน้นพหุปัญญาของ Gardner สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร โคตรบรรเทา 
(2548) พบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงทุกคนซึ่งมีโอกาสได้รับการฝึกฝนการเรียนรู้อย่างเท่า
เทียมกัน ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแล้วน าไปสู่การมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม           
และท้ายที่สุดไปท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เท่าเทียมกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไพฑูรย์  อ่อนมั่ง (2541) พบว่า รูปแบบการสอนของการสอนครั้งนี้ช่วยลดความแตกต่าง
ระหว่างเพศของนักเรียนได้ 
  5.3.6 นักเรียนที่เรียนตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญามีความรู้การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่า
นักเรียนที่เรียนแบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิดา กิจจินดาโอภาส (2552) พบว่า นักเรียนที่
เรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่า
นักเรียนที่เรียนโดยใช้คู่มือครู การที่ผลวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการสอนแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะใช้กรอบแนวคิด  ทั้งการ
พัฒนาสติปัญญาตามทฤษฎีพัฒนาการของ Piaget การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้  ความเข้าใจ
ด้วยตนเอง โดยอาศัยความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว การถ่ายโอนการเรียนรู้ การเรียนโดยการลงมือปฏิบัติ
และได้กระท ากิจกรรมซ้ า ตลอดจนการเรียนแบบร่วมมือรวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้   
พหุปัญญา ดังได้กล่าวมาแล้วจึงท าให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางสติปัญญา       
จิตพิสัย และการปฏิบัติได้มากกว่าและสม่ าเสมอกว่าการเรียนแบบปกติ ซึ่ง ไม่มีกรอบแนวคิดทาง
ทฤษฎีมาสนับสนุนอย่างเด่นชัด ดังนั้นนักเรียนจึงมีการพัฒนาทั้งความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรม     
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ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์  
อ่อนมั่ง (2541) พบว่า กรอบความคิดที่เชื่อว่าความรู้ส่งผลต่อการมีความตระหนักซ่ึงจะไปมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลได้  
            กล่าวสรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร       
การเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญาที่ผู้วิจัยได้พัฒนาปรับปรุงขึ้นเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีขั้นตอน
การจัดกิจกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยได้ท าการศึกษาองค์ความรู้เดิมของนักเรียนก่อนจะเริ่ม
สอนเนื้อหาใหม่ แล้วได้สร้างรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
ที่ใช้พหุปัญญา และมีการหาคุณภาพและประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน เปรียบเทียบการสอน           
2 รูปแบบ กล่าวคือ รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้                
พหุปัญญากับรูปแบบการสอนปกติ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความตระหนักและพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความตระหนักและพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ ใช้         
พหุปัญญา มีค่าเฉลี่ยสูงและมีความเหมาะสมมากกว่ารูปแบบการสอนปกติ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม
รูปแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญาได้มุ่งเน้นแนวคิด ทฤษฎี
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการเรียนรู้ พัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง  ดี มีสุข ตลอดจนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และมีเจตคติที่ดี อันส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  
5.4 ข้อเสนอแนะ 
  5.4.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
   1) ผู้สอนสิ่งแวดล้อมศึกษาควรน าการจัดการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบ           
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกระดับกลุ่มเป้าหมาย  
ซ่ึงวิธีการสอนแบบนี้พัฒนาความสามารถทางปัญญาของผู้เรียนได้ทุกด้านและสามารถสร้างความ
ตระหนักและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 
   2) การจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญาในการสอน
แต่ละครั้งตามล าดับสอนให้นักเรียนได้เรียนครบทั้ง 7 ขั้น ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนการสอนค่อนข้างมาก 
ครูควรปรับคาบการเรียนให้เหมาะนักเรียนได้เรียนครบทั้ง 7 ขั้น 
  5.4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   1) ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เป็น
นวัตกรรมทางการศึกษา เช่น การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) 
   2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา
กับรูปแบบการเรียนการสอนอ่ืน ๆ เช่น วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) การเรียน         
แบบเน้นปัญหาเป็นฐาน (Problem-Braced Learning) การเรียนตามรูปแบบ CIPPA เป็นต้น เพ่ือเป็น 
การสร้างระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 (ส าหรับครู) 
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         แบบสมัภาษณ์ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครผูู้สอนระดับ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
 

ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย เรื่อง  ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 (ส าหรับครู) ฉบับนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ขอความกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ท่านตอบแบบสัมภาษณ์นี้ 
จะไม่มีผลใดๆ ต่อการศึกษาของท่าน โดยจะวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น เพ่ือน าไปใช้เป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนงาน  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนอนุบาลสระบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ต่อไป 
 
  
  

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือด้วยดี 
นายนพดล  โชติกพานิชย์ 

นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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       แบบสัมภาษณ์ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูผู้สอนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
 

ผู้สัมภาษณ ์............................................................................................................................................  
ผู้ถูกสัมภาษณ ์............................................................................................................. .......................... 
วัน/เดือน/ปี ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ ........................................................................................................  
.............................................................................................................. .................................................. 
1. ปัญหาด้านเนื้อหาที่สอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ปัญหาด้านกระบวนการเรียนการสอน 
      2.1 ขั้นตอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      2.2 กระบวนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      2.3 วิธีการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ปัญหาด้านสื่อการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..............................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครสู าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สังกัดส านักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 (ส าหรับนักเรียน) 
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แบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี   

  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 (ส าหรับนักเรียน) 
 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง  ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 (ส าหรับนักเรียน) ฉบับนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามนี้ จะ
ไม่มีผลใดๆ ต่อการศึกษาของท่าน โดยจะวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น เพ่ือน าไปใช้เป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนงาน  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนอนุบาลสระบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ต่อไป 
 แบบสอบถามแบ่งเป็น  2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู 
  
 
 
  
 

 
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือด้วยดี 

นายนพดล  โชติกพานิชย์ 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย    ในช่อง   หรือเติมข้อความตามความเป็นจริงจากค าถาม
ต่อไปนี้ 
 
1. เพศ 
    ชาย   หญิง 
 
2. อายุ................... ปี  
 
ตอนที่ 2  ปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย    ในช่อง   หรือเติมข้อความตามความเป็นจริงจากค าถาม  
             ต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ การจัดการเรียนรู้ของครู ระดับความเหมาะสม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ด้านเนื้อหา 
1.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา

เป็นอย่างดี 
     

1.2 ครูมีการวิเคราะห์เนื้อหาก่อน
น าไปใช้ 

     

1.3 เนื้อหามีความสอดคล้องกับ
การเรียน 
การสอน 

     

1.4 ครูมีปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะ
กับสภาพปัจจุบัน 

     

2. ด้านกระบวนการสอน 
2.1 ครูมีการทดสอบความรู้เดิม      
2.2 ครูจัดกิจกรรมเร้าความสนใจ      
2.3 ครูให้นักเรียนวางแผนงานจาก

งานที่ได้รับมอบหมาย 
     

2.4 ครูให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้
ใหม่จากเรื่องที่เรียน 
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ตอนที่ 2  ปัญหาความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ของครู (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

การจัดการเรียนรู้ของครู 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
2.5 ครูให้นักเรียนท าโครงงาน/จัด

นิทรรศการ 
     

2.6 ครูใช้เทคนิคการประเมินความรู้
อย่างหลากหลาย 

     

2.7 ครูให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับ
จากเรื่องที่เรียนไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

     

2.8 ครูเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง      
3. ด้านสื่อการเรียน 

3.1 ครใูช้สื่อการเรียนสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

     

3.2 ครูมสีื่อการเรียนที่เร้าความสนใจ      
3.3 ครูใช้สื่อการเรียนหลากหลาย      
3.4 ครูน าสื่อการเรียนไปใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง  
     

4. ด้านการวัดและประเมินผล 
4.1 ครกู าหนดเครื่องมือวัดผล            

และประเมินผลได้สอดคล้อง              
กับตัวชี้วัด 

     

4.2 ครปูระเมินผลก่อนเรียนและหลัง
เรียน 

     

4.3 ครูมเีครื่องมือวัดผลและเกณฑ์
การประเมินผลชัดเจน 

     

4.4 ครูมีเครื่องมือวัดผลหลากหลาย
รูปแบบ 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแบบสอบถามวัดความตระหนัก และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
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แบบสอบถาม 
ความตระหนัก และพฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วม             
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ฉบับนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์              
ในพระบรมราชูปถัมภ์   ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ท่านตอบ
แบบสอบถามนี้ จะไม่มีผลใดๆ ต่อการศึกษาของท่าน โดยจะวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น เพ่ือ
น าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงาน  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอนุบาลสระบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 ต่อไป 
 แบบสอบถามแบ่งเป็น  4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ตอนที่ 3 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 
 
 

 
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือด้วยดี 

นายนพดล  โชติกพานิชย์ 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที1่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย    ในช่อง   หรือเติมข้อความตามความเป็นจริงจากค าถาม
ต่อไปนี้ 
 
1. เพศ 
   1.ชาย  2.หญิง 
 
2. อายุ................... ปี  
 
3. ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา  
   1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
   3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
   5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ศึกษา 
   1. ภาษาไทย   2. คณิตศาสตร์ 
   3. วิทยาศาสตร์  4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
5. เขตท่ีอยู่อาศัย 
   1. เทศบาล  2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   3. องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
6. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ....................  คน  
 
7. ระดับการศึกษาของบิดา 
   1. ประถมศึกษา  2. มัธยมศึกษา   
   3. ปวส./อนุปริญญา  4. ปริญญาตรี  
   5. ปริญญาโท  6. ปริญญาเอก 
 
8. ระดับการศึกษาของมารดา 
   1. ประถมศึกษา  2. มัธยมศึกษา 
   3. ปวส./อนุปริญญา  4. ปริญญาตรี  
   5. ปริญญาโท  6. ปริญญาเอก 
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9. อาชีพของบิดา 
   1. เกษตรกรรม  2. ค้าขาย  3. รับจ้าง 
   4. รับราชการ  5. รัฐวิสาหกิจ  6. บริษัท 
   7. ห้างร้าน  8. โรงงาน   9. อ่ืน ๆ 
 
10. อาชีพของมารดา 
   1. เกษตรกรรม  2. ค้าขาย  3. รับจ้าง 
   4. รับราชการ  5. รัฐวิสาหกิจ  6. บริษัท 
   7. ห้างร้าน  8. โรงงาน   9. อ่ืน ๆ 
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ตอนที่ 2 ความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตรงกับความเป็นจริง 
 
 

ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆ ครั้ง ไม่เคย 
ความตระหนักขั้นการรับรู้ 
1. นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

สิ่งแวดล้อมจากการฟังรายการวิทยุ 
     

2. นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
สิ่งแวดล้อมจากการดูวีดีทัศน์ 

     

3. นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
สิ่งแวดล้อมจากการดูรายการ
โทรทัศน์ 

     

ความตระหนักขั้นการตอบสนอง 
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

เจอปุ๊บเก็บปั๊บ 
     

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดูแลรักษา
ความสะอาดโรงเรียน 

     

3. นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากเพ่ือน/
ครู/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

ความตระหนักขั้นการเห็นคุณค่า   
1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถแก้ไขได้      
2. มนุษย์เป็นต้นเหตุส าคัญให้เกิดปัญหา

สิ่งแวดล้อม 
     

3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
เทคโนโลยี นับวันจะทวีความรุนแรง 
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตรงกับความเป็นจริง 
 

ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆ ครั้ง ไม่เคย 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมการรับรู้ข่าวสาร 
1. นักเรียนได้รับค าแนะน า/รับความรู้

เรื่องการอนุรักษ์น้ าจากครอบครัว/
เพ่ือน/ครู/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

2. นักเรียนได้รับค าแนะน า/รับความรู้
เรื่องการปลูกพืชสมุนไพรจาก
ครอบครัว/เพ่ือน/ครู/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

     

3. นักเรียนได้รับค าแนะน า/รับความรู้
เรื่องการจัดการขยะจากครอบครัว/
เพ่ือน/ครู/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1. นักเรียนชักชวนเพื่อน ๆ ร่วมกันท า

ความสะอาดโรงเรียน 
     

2. นักเรียนให้ความร่วมมือในการท า
ความสะอาดโรงเรียน 

     

3. นักเรียนควรจะแยกขยะก่อนทิ้งลง   
ถังขยะ 

     

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความรู้สึก 
1. นักเรียนรู้สึกพอใจอย่างมากเม่ือเห็น

บริเวณโรงเรียนสะอาด 
     

2. นักเรียนพึงพอใจเมื่อเห็นเพ่ือน ๆ    
ดื่มน้ าเท่าท่ีความต้องการโดยไม่
เหลือทิ้ง 

     

3. นักเรียนรู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็น
นักเรยีนคนอื่น ๆ เปิดน้ าทิ้งไว้ 
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ภาคผนวก ง 
รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักร 7 ขั้น ท่ีใช้พหุปัญญา 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์           ชื่อหน่วยการเรียนรู้   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        
เรื่อง       น้ า                   แผนการเรียนรู้ที่   1    ความหมายและความส าคัญของน้ า 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   5       เวลา     2    ชั่วโมง              ปีการศึกษา         2556 
สอนวันที่           เดือน                     พ.ศ.                         เวลา                      
                                                                                                                                                                                                            
สาระส าคัญ 
          น้ า คือ ของเหลวที่เกิดจากการรวมตัวกันของก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนในภาวะที่
เหมาะสม 
         น้ ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          หลังจากท่ีศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วผู้เรียนสามารถ 

 1.  บอกความหมายของน้ า 
 2.  บอกส่วนประกอบของน้ า 
 3.  สรุปความส าคัญของน้ า 
 4.  เขียนแผนภาพเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า 
 

สาระการเรียนรู้ 
          น้ า คือ ของเหลวที่เกิดจากการรวมตัวกันของก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนในภาวะที่
เหมาะสม 
           ความส าคัญของน้ ากล่าวคือ น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความส าคัญมากต่อมนุษย์ พืช
และสัตว์ที่น ามาใช้ในการอุปโภคและบริโภค ได้แก่ 
           1. การอุปโภคบริโภค มนุษย์ต้องการน้ าสะอาดเพ่ือดื่มกิน และใช้ในการประกอบอาหาร 
มนุษย์ยังใช้น้ าเพื่อช าระร่างกาย ชะล้างสิ่งสกปรกและใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆ ในการด ารงชีวิต 
ประจ าวัน 
           2. การเกษตรกรรม พืชและสัตว์ต้องการน้ าเพ่ือการเจริญเติบโต น้ าจึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งส าหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 
          3. อุตสาหกรรม น้ าเป็นปัจจัยส าคัญในขบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม น้ าถูกใช้
เป็นวัตถุดิบ ใช้หล่อเครื่องจักรและระบายความร้อนให้แก่เครื่องจักร ใช้ท าความสะอาดเครื่องจักร 
เครื่องยนต์ของโรงงาน และใช้ชะล้างกากและของเสียจากโรงงาน 
           4. การคมนาคมขนส่ง การคมนาคมขนส่งทางน้ านับว่าสะดวกและรวดเร็ว  เนื่องจาก
สามารถขนส่งได้จ านวนมากและเข้าถึงทุกแห่งที่มีแม่น้ าล าคลอง 
           5. แหล่งผลิตพลังงาน การไหลของน้ าท าให้เกิดพลังงานขึ้น ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการผลิต 
ไฟฟ้าและใช้เป็นพลังงานกับเครื่องจักรกลต่าง ๆ ได ้
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           6. การพักผ่อนหย่อนใจ น้ าน าความสดชื่นและความรื่นรมย์มาให้แก่มวลมนุษย์ ช่วยให้เกิด
การพักผ่อนหย่อนใจ ในด้านการละเล่นและกีฬาทางน้ า เป็นต้น 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
         1. ความหมายในการคิด 
  1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  1.2 ทักษะการคิดสังเคราะห์ 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2.1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  3.1 กระบวนการท างานกลุ่ม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย  
  1.1 ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
  1.2 เคารพ เชื่อฟังครู 
  1.3 ตรงต่อเวลาทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 2. ใฝ่เรียนรู้  
  2.1 มีความตั้งใจเรียน เอาใจใส่ ขยันและเพียรพยายามในการเรียน 
  2.2 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
  2.3 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบและสรุปความรู้ที่ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
  2.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 3. มุง่มั่นในการท างาน  
  3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานลุล่วงส าเร็จไปได้ด้วยดี 
  3.3 มีความรับผิดชอบในการท างาน 
  3.4 ท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 
ความเข้าใจที่คงทน  
 ผู้เรียนสามารถสรุปได้ว่า น้ า หมายถึง ของเหลวที่เกิดจากการรวมตัวกันของก๊าซไฮโดรเจน
และก๊าซออกซิเจนในภาวะที่เหมาะสม และน้ ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งทางตรงและทางอ้อม  
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. แบบบันทึกกิจกรรม 
 2. ใบงาน 
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 3. แผนภาพเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ปฐมนิเทศก่อนเรียน (3 นาที) 
  1.1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้    
  1.2 แจ้งกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ  ได้แก่ 
   (1) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ทีใ่ช้พหุปัญญา 
   (2) ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดย 1) ศึกษาใบความรู้ 2) ลงมือปฏิบัติ             
3) ตอบค าถามใบกิจกรรม 4) เขียนแผนภาพ 
  1.3 ชี้แจงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
   (1) ประเมินด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 
   (2) ประเมินผลจากการลงมือปฏิบัติ 
   (3) ตรวจใบกิจกรรม (ใบงาน) 
 2. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม  
  แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7 – 8 คน  โดยแต่ละกลุ่มคละผู้เรียนเก่ง    ปานกลาง
และอ่อนแล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม 
 ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase)  10  นาที 
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา  ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
 1. ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดอย่างมีเหตุมีผล โดยถามผู้เรียนว่า ผู้เรียนเคยรู้จักน้ าไหม
และผู้เรียนคนใดเคยเรียนน้ ามาบ้างแล้ว ท าไมน้ าในท้องถิ่นของผู้เรียนที่อาศัยอยู่มีลักษณะเหมือนกับ
น้ าในท้องถิ่นของเพ่ือน ๆ เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและอธิบายแนวความคิดร่วมกันเป็นกลุ่ม
เกี่ยวกับความหมายของน้ า โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปและส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
(พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase)  15  นาที     
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเองและด้าน             
มนุษยสัมพันธ์ 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุปการพยากรณ์ 
 ผู้วิจัยน าเสนอภาพความส าคัญของน้ ามาให้ผู้เรียนดู  เพ่ือเร้าความสนใจ แล้วผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของน้ าและตอบค าถาม (พหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์และด้านการ
เข้าใจตนเอง) 
 1. ผู้เรียนดูภาพแล้วร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้จากการสังเกตในรูปภาพแล้วให้นักเรียนตอบ
ค าถามโดยผู้วิจัยใช้ค าถามกระตุ้น ดังนี้ 
  1.1 ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไรว่า ถ้าไม่มีน้ าบนโลกนี้สิ่งมีชีวิตจะต้องตาย  
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  1.2 น้ ามีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต 
  1.3 น้ าในความคิดของผู้เรียนหมายถึงอะไร 
 2. ผู้เรียนน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่มจากการสรุปข้อแนวคิดที่ได้จากค าถามทั้ง 3 ข้อ 
หน้าชั้นเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม ผู้วิจัยชี้น าผู้เรียนให้ตั้งประเด็นค าถามในสิ่ง
ที่ผู้เรียนอยากรู้และบันทึกลงในสมุดกิจกรรม เช่น ความหมายของน้ าและความส าคัญของน้ า              
(พหุปัญญาด้านภาษาและด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 ขั้นที่ 3 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase)  20  นาที   
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง       
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การก าหนดความหมาย การวางแผน การลงมือปฏิบัติและการลง
ข้อสรุป 
 1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า 
(พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 2. ผู้เรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของน้ าจากใบความรู้   
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและตรวจสอบแนวความคิดท่ีถูกต้อง (พหุปัญญาด้านภาษา) 
 3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการหาค าตอบของเรื่องที่ศึกษา 
 4. ผู้วิจัยตั้งค าถามให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 
  4.1 ผู้เรียนวางแผนในการหาค าตอบอย่างไร 
  4.2 ในการวางแผนการหาค าตอบนั้น ผู้เรียนมีปัญหาอุปสรรคท่ีไม่เข้าใจอะไรบ้าง 
 5. ผู้เรียนเขียนค าตอบลงในสมุดบันทึกกิจกรรม (พหุปัญญาด้านภาษา) 
 6. ให้เวลาผู้เรียนในการเข้าถึงปัญหา (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
 ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย (Explanation Phase)  30  นาที  
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา  ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การลงข้อวินิจฉัยและสรุปผล 
 เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ าจากการปฏิบัติกิจกรรม 
ศึกษาใบความรู้ แล้วผู้เรียนปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปและอภิปรายผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและความสามารถในการแก้ปัญหาได้แล้วผู้วิจัยตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็น (พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง) 
  1.1 มีสิ่งใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องความส าคัญของน้ า 
  1.2 จากการที่ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมตามใบงานที่ 1 ไปแล้ว จงให้เหตุผลประกอบในเรื่อง
ที่ผู้เรียนรู้ว่า เหตุใดน้ าจึงมีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต (พหุปัญญาด้านภาษา) 
  1.3 มนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ าหรือไม่ 
  1.4 ถ้าไม่มีน้ าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่  เพราะเหตุใด  
 2. ผู้เรียนตอบค าถามเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า หลังการปฏิบัติกิจกรรม
จากแบบบันทึกของใบงานที่ 1 
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 ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ (Expansion Phase/Elaboration Phase) 20 นาท ี
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านธรรมชาติวิทยา 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
 1. ผู้เรียนศึกษาความหมายและความส าคัญของน้ าไปเชื่อมโยงเป็นความรู้ใหม่และให้
ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้สรุปเป็นองค์ความรู้และน าความรู้ไปใช้อธิบายเหตุการณ์อ่ืน ๆ ต่อไป (พหุปัญญา
ด้านมิติสัมพันธ์) 
 2. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปยกตัวอย่างหรืออธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน  
ซึ่งลักษณะของข้อค าถามจะประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ต่อไปนี้ (พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
  2.1 ผู้เรียนคิดว่า ทุกคนจะรู้ความหมายและความส าคัญของน้ าเหมือนกันหรือไม่
อย่างไร 
  2.2 ผู้เรียนจะมีวิธีการน าความรู้มาใช้ในเรื่องความหมายและความส าคัญของน้ าได้
อย่างไร  
  2.3 ผู้เรียนจะมีวิธีการน าเสนอความรู้เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของน้ าได้ใน
รูปแบบใดบ้าง เช่น โครงงาน และการจัดบอร์ด เป็นต้น 
  2.4 อาชีพใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับน้ ามากท่ีสุด 
 3. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบภายในกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อสรุปละแนวคิดที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น 
(พหุปัญญาด้านภาษาและด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) 10 นาที    
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การพยากรณ์  และลงข้อสรุป 
 การที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า 
ผู้วิจัยตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องที่เรียน โดย  
 1. ผู้วิจัยตั้งค าถามปลายเปิดเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ท าไมผู้เรียนคิดว่า น้ าส าคัญท่ีสุดต่อสิ่งมีชีวิต 
  1.2 ผู้เรียนมีหลักฐานอะไรบ้างที่เก่ียวกับความส าคัญของน้ า 
  1.3 ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของน้ า อะไรบ้าง (พหุปัญญาด้านการ
เข้าใจตนเอง) 
 2. ผู้เรียนยกตัวอย่างความหมายและความส าคัญของน้ าที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
(พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
 ขั้นที่ 7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) 15 นาท ี
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์  ด้านการเข้าใจตนเองและด้าน
ธรรมชาติวิทยา 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
 1. ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ได้รับ ประสบการณ์และความรู้เดิมให้
สัมพันธ์กันได้อย่างถูกต้อง และมีเหตุผล โดยให้ผู้เรียนสรุปความเรื่อง ความหมายและความส าคัญของ
น้ า (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
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 2. ผู้วิจัยใช้ค าถาม “ท าไม” “อย่างไร” เช่น  
  2.1 สิ่งมีชีวิตกับน้ าเก่ียวข้องกันอย่างไร 
  2.2 เราจะช่วยกันให้น้ ามีความพอเพียงต่อผู้บริโภคอย่างไร (พหุปัญญาด้านการเข้าใจ
ตนเองและด้านธรรมชาติวิทยา) 
 3. ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ได้รับ ประสบการณ์และความรู้เดิมให้สัมพันธ์กันได้ถูกต้อง
และมีเหตุผลโดยการสรุปเป็นรายงานของกลุ่ม (พหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์และด้านธรรมชาติวิทยา) 
 4. ผู้เรียนท าใบงานที่2 โดยเขียนแผนภาพเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า (พหุปัญญา
ด้านภาษาและด้านมิติสัมพันธ์) 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
 1. มีบรรยากาศเป็นกันเอง ได้แก่ มีการพูดคุย ซักถาม ปรึกษา แนะน า การแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะ ระหว่างผู้วิจัยกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน 
 2. ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. รูปภาพ 
 2. ใบความรู้ 
 3. ใบงาน 
 4. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม 
 
แหล่งการเรียนรู้ 

1. ห้องเรียน 
 
การวัดประเมินผล 
 1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  1.1 การสนทนาซักถาม 
  1.2 การตอบค าถามในใบงานที่ 1 
  1.3 การเขียนแผนภาพในใบงานที่ 2 
 2. เครื่องมือ 
  2.1 แบบบันทึกการสังเกต 
  2.2 แบบบันทึกการตรวจผลงาน 
  2.3 แบบบันทึกการตรวจผลงาน Mind Mapping (แผนภาพ) 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 ตามแบบบันทึกการสังเกต 
  3.2 ตามแบบบันทึกการตรวจผลงาน 
  3.3 ตามแบบบันทึกการตรวจผลงาน Mind   Mapping (แผนภาพ) 



231 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์           ชื่อหน่วยการเรียนรู้    การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        
เรื่อง       น้ า                      แผนการเรียนรู้ที่  2   ประเภทของแหล่งน้ าการอนุรักษ์น้ า 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   5                 เวลา     2    ชั่วโมง        ปีการศึกษา              2556 
สอนวันที่         เดือน                  พ.ศ.                           เวลา                      
                                                                                                                                                                                                            
สาระส าคัญ 
            แหล่งน้ าที่มีอยู่บนผิวโลก แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามคุณลักษณะและบริเวณที่พบ คือ  
มหาสมุทรและทะเล  น้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน 
            การป้องกันปัญหาที่พึงจะเกิดขึ้นกับน้ า และการน าน้ ามาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การด ารงชีพของมนุษย์ เราจึงควรช่วยกันแก้ปัญหาการสูญเสียทรัพยากรน้ าด้วยการอนุรักษ์น้ า  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 หลังจากท่ีศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วผู้เรียนสามารถ 
 1. บอกลักษณะของแหล่งน้ า 
 2. ยกตัวอย่างน้ าที่อยู่ตามแหล่งน้ า 
 3. สรุปการอนุรักษ์น้ า 
 4. ลงมือปฏิบัติใช้ประสาทสัมผัสโดยการดมกลิ่น และสัมผัสน้ า 
 5. เขียนแผนภาพประเภทของแหล่งน้ าและการอนุรักษ์น้ า 
 
สาระการเรียนรู้ 
 แหล่งของน้ าที่มีอยู่บนผิวโลก แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามคุณลักษณะและบริเวณที่พบ 
คือ มหาสมุทรและทะเล  น้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน 
 การป้องกันปัญหาที่พึงจะเกิดขึ้นกับน้ า และการน าน้ ามาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การด ารงชีพของมนุษย์ เราจึงควรช่วยกันแก้ปัญหาการสูญเสียทรัพยากรน้ าด้วยการอนุรักษ์น้ า  
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
         1. ความหมายในการคิด 
  1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  1.2 ทักษะการคิดสังเคราะห์ 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2.1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  3.1 กระบวนการท างานกลุ่ม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย  
  1.1 ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
  1.2 เคารพ เชื่อฟังครู 
  1.3 ตรงต่อเวลาทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 2. ใฝ่เรียนรู้  
  2.1 มีความตั้งใจเรียน เอาใจใส่ ขยันและเพียรพยายามในการเรียน 
  2.2 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
  2.3 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบและสรุปความรู้ที่ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
  2.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 3. มุง่มั่นในการท างาน  
  3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานลุล่วงส าเร็จไปได้ด้วยดี 
  3.3 มีความรับผิดชอบในการท างาน 
  3.4 ท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 
ความเข้าใจที่คงทน  
 ผู้เรียนสามารถสรุปได้ว่า แหล่งของน้ าที่มีอยู่บนผิวโลก แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตาม
คุณลักษณะและบริเวณท่ีพบ คือ มหาสมุทรและทะเล  น้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน 
 การป้องกันปัญหาที่พึงจะเกิดขึ้นกับน้ า และการน าน้ ามาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การด ารงชีพของมนุษย์ เราจึงควรช่วยกันแก้ปัญหาการสูญเสียทรัพยากรน้ าด้วยการอนุรักษ์น้ า 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. แบบบันทึกกิจกรรม 
 2. แบบบันทึกแสดงผลการใช้ประสาทสัมผัสโดยการดมกลิ่นและสัมผัสน้ า 
 3. แผนภาพเรื่อง ประเภทของแหล่งน้ าและการอนุรักษ์น้ า 
 4. ใบงาน 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ปฐมนิเทศก่อนเรียน (5 นาที) 
  1.1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้    
  1.2 แจ้งกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ  ได้แก่  
   (1) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ทีใ่ช้พหุปัญญา 
   (2) ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดย  1) ศึกษาใบความรู้ 2) ลงมือปฏิบัติ             
3) ตอบค าถามใบกจิกรรม 4) เขียนแผนภาพ 
  1.3 ชี้แจงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
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   (1) ประเมินด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 
   (2) ประเมินผลจากการลงมือปฏิบัติ 
   (3) ตรวจใบกิจกรรม (ใบงาน) 
 2. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม  
  แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7 – 8 คน  โดยแต่ละกลุ่มคละผู้เรียนเก่ง ปานกลาง
และอ่อนแล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม 
 ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase)  10  นาที 
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา  ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
 1. ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดอย่างมีเหตุมีผล โดยถามผู้เรียนว่า ผู้เรียนเคยรู้จักน้ าไหม
และผู้เรียนคนใดเคยเรียนน้ ามาบ้างแล้ว ท าไมน้ าในท้องถิ่นของผู้เรียนที่อาศัยอยู่มีลักษณะเหมือนกับ
น้ าในท้องถิ่นของเพ่ือน ๆ เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและอธิบายแนวความคิดร่วมกันเป็นกลุ่ม
เกี่ยวกับความหมายของน้ า โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปและส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
(พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase)  15  นาที     
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเองและด้าน             
มนุษยสัมพันธ์ 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุปการพยากรณ ์
 ผู้วิจัยน าเสนอภาพความส าคัญของน้ ามาให้ผู้เรียนดู  เพ่ือเร้าความสนใจ แล้วผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของน้ าและตอบค าถาม (พหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์และด้านการ
เข้าใจตนเอง) 
 1. ผู้เรียนดูภาพแล้วร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้จากการสังเกตในรูปภาพแล้วให้นักเรียนตอบ
ค าถามโดยผู้วิจัยใช้ค าถามกระตุ้น ดังนี้ 
  1.1 ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไรว่า ถ้าไม่มีน้ าบนโลกนี้สิ่งมีชีวิตจะต้องตาย  
  1.2 น้ ามีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต 
  1.3 น้ าในความคิดของผู้เรียนหมายถึงอะไร 
 2. ผู้เรียนน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่มจากการสรุปข้อแนวคิดที่ได้จากค าถามทั้ง 3 ข้อ 
หน้าชั้นเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม ผู้วิจัยชี้น าผู้เรียนให้ตั้งประเด็นค าถามในสิ่ง
ที่ผู้เรียนอยากรู้และบันทึกลงในสมุดกิจกรรม เช่น ความหมายของน้ าและความส าคัญของน้ า              
(พหุปัญญาด้านภาษาและด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า 
(พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 2. ผู้เรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของน้ าจากใบความรู้   
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและตรวจสอบแนวความคิดท่ีถูกต้อง (พหุปัญญาด้านภาษา) 
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 3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการหาค าตอบของเรื่องที่ศึกษา 
 4. ผู้วิจัยตั้งค าถามให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 
  4.1 ผู้เรียนวางแผนในการหาค าตอบอย่างไร 
  4.2 ในการวางแผนการหาค าตอบนั้น ผู้เรียนมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่เข้าใจอะไรบ้าง 
 5. ผู้เรียนเขียนค าตอบลงในสมุดบันทึกกิจกรรม (พหุปัญญาด้านภาษา) 
 6. ให้เวลาผู้เรียนในการเข้าถึงปัญหา (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
 ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย (Explanation Phase)  30  นาที  
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา  ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การลงข้อวินิจฉัยและสรุปผล 
 เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ าจากการปฏิบัติกิจกรรม 
ศึกษาใบความรู้ แล้วผู้เรียนปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปและอภิปรายผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและความสามารถในการแก้ปัญหาได้แล้วผู้วิจัยตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็น (พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง) 
  1.1 มีสิ่งใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องความส าคัญของน้ า 
  1.2 จากการที่ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมตามใบงานที่ 1 ไปแล้ว จงให้เหตุผลประกอบในเรื่อง
ที่ผู้เรียนรู้ว่า เหตุใดน้ าจึงมีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต (พหุปัญญาด้านภาษา) 
  1.3 มนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ าหรือไม่ 
  1.4 ถ้าไม่มีน้ าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่  เพราะเหตุใด  
 2. ผู้เรียนตอบค าถามเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า หลังการปฏิบัติกิจกรรม
จากแบบบันทึกของใบงานที่ 1 
 
 ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ (Expansion Phase/Elaboration Phase) 20 นาท ี
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านธรรมชาติวิทยา 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
 1. ผู้เรียนศึกษาความหมายและความส าคัญของน้ าไปเชื่อมโยงเป็นความรู้ใหม่และให้
ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้สรุปเป็นองค์ความรู้และน าความรู้ไปใช้อธิบายเหตุการณ์อ่ืน ๆ ต่อไป (พหุปัญญา
ด้านมิติสัมพันธ์) 
 2. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปยกตัวอย่างหรืออธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน  
ซึ่งลักษณะของข้อค าถามจะประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ต่อไปนี้ (พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
  2.1 ผู้เรียนคิดว่า ทุกคนจะรู้ความหมายและความส าคัญของน้ าเหมือนกันหรือไม่
อย่างไร 
  2.2 ผู้เรียนจะมีวิธีการน าความรู้มาใช้ในเรื่องความหมายและความส าคัญของน้ าได้
อย่างไร  
  2.3 ผู้เรียนจะมีวิธีการน าเสนอความรู้เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของน้ าได้ใน
รูปแบบใดบ้าง เช่น โครงงาน และการจัดบอร์ด เป็นต้น 
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  2.4 อาชีพใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับน้ ามากท่ีสุด 
 3. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบภายในกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อสรุปละแนวคิดที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น 
(พหุปัญญาด้านภาษาและด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) 10 นาที    
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การพยากรณ์  และลงข้อสรุป 
 การที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า 
ผู้วิจัยตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องที่เรียน โดย  
 1. ผู้วิจัยตั้งค าถามปลายเปิดเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ท าไมผู้เรียนคิดว่า น้ าส าคัญท่ีสุดต่อสิ่งมีชีวิต 
  1.2 ผู้เรียนมีหลักฐานอะไรบ้างที่เก่ียวกับความส าคัญของน้ า 
  1.3 ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของน้ า อะไรบ้าง (พหุปัญญาด้านการ
เข้าใจตนเอง) 
 2. ผู้เรียนยกตัวอย่างความหมายและความส าคัญของน้ าที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
(พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
 ขั้นที่ 7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) 15 นาท ี
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์  ด้านการเข้าใจตนเองและด้าน
ธรรมชาติวิทยา 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
 1. ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ได้รับ ประสบการณ์และความรู้เดิมให้
สัมพันธ์กันได้อย่างถูกต้อง และมีเหตุผล โดยให้ผู้เรียนสรุปความเรื่อง ความหมายและความส าคัญของ
น้ า (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
 2. ผู้วิจัยใช้ค าถาม “ท าไม” “อย่างไร” เช่น  
  2.1 สิ่งมีชีวิตกับน้ าเก่ียวข้องกันอย่างไร 
  2.2 เราจะช่วยกันให้น้ ามีความพอเพียงต่อผู้บริโภคอย่างไร (พหุปัญญาด้านการเข้าใจ
ตนเองและด้านธรรมชาติวิทยา) 
 3. ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ได้รับ ประสบการณ์และความรู้เดิมให้สัมพันธ์กันได้ถูกต้อง
และมีเหตุผลโดยการสรุปเป็นรายงานของกลุ่ม (พหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์และด้านธรรมชาติวิทยา) 
 4. ผู้เรียนท าใบงานที่2 โดยเขียนแผนภาพเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า (พหุปัญญา
ด้านภาษาและด้านมิติสัมพันธ์) 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
 1. มีบรรยากาศเป็นกันเอง ได้แก่ มีการพูดคุย ซักถาม ปรึกษา แนะน า การแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะ ระหว่างผู้วิจัยกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน 
 2. ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
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สื่อการเรียนรู้ 
 1. รูปภาพ 
 2. ใบความรู้ 
 3. ใบงาน 
 4. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม 
 
แหล่งการเรียนรู้ 

1. ห้องเรียน 
 
การวัดประเมินผล 
 1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  1.1 การสนทนาซกัถาม 
  1.2 การตอบค าถามในใบงานที่ 1 
  1.3 การเขียนแผนภาพในใบงานที่ 2 
 2. เครื่องมือ 
  2.1 แบบบันทึกการสังเกต 
  2.2 แบบบันทึกการตรวจผลงาน 
  2.3 แบบบันทึกการตรวจผลงาน Mind Mapping (แผนภาพ) 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 ตามแบบบันทึกการสังเกต 
  3.2 ตามแบบบันทึกการตรวจผลงาน 
  3.3 ตามแบบบันทึกการตรวจผลงาน Mind   Mapping (แผนภาพ) 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์               ชื่อหน่วยการเรียนรู้        สิ่งแวดล้อม        
เรื่อง    ขยะ                  แผนการเรียนรู้ที่   3    ความหมายและประเภทของขยะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   5             เวลา     2    ชั่วโมง            ปีการศึกษา         2556 
สอนวันที่         เดือน              พ.ศ.                               เวลา                      
                                                                                                                                                                                                            
สาระส าคัญ 
           ขยะ หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การ
ไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลเสียต่อสุขภาพ
ทางกายและจิตใจเนื่องจากความสกปรก เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคท าให้เกิดมลพิษและทัศนะอุจาด    
 ประเภทของขยะ จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ  จ าแนกตามพิษภัยที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม และจ าแนกตามลักษณะของขยะ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 หลังจากท่ีศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วผู้เรียนสามารถ 
 1. ให้ความหมายของขยะ 
 2. ให้เหตุผลความส าคัญของขยะแต่ละประเภท 
 3. สรุปความส าคัญของขยะแต่ละประเภท 
 4. เขียนแผนภาพเรื่อง ความหมายและประเภทของขยะ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ขยะ หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การ
ไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลเสียต่อสุขภาพ
ทางกายและจิตใจเนื่องจากความสกปรก เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคท าให้เกิดมลพิษและทัศนะอุจาด   
 ประเภทของขยะ จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. จ าแนกตามพิษภัยที่เกิดข้ึนกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
  1.1 ขยะทั่วไป 
  1.2 ขยะอันตราย 
 2. จ าแนกตามลักษณะของขยะ ได้แก่ 
  2.1 ขยะเปียกหรือขยะสด 
  2.2 ขยะแห้ง 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความหมายในการคิด 
  1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  1.2 ทักษะการคิดสังเคราะห์ 
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 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  กระบวนการท างานกลุ่ม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        1. มีวินัย  
  1.1 ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
  1.2 เคารพ เชื่อฟังครู 
  1.3 ตรงต่อเวลาทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 2. ใฝ่เรียนรู้  
  2.1 มีความตั้งใจเรียน เอาใจใส่ ขยันและเพียรพยายามในการเรียน 
  2.2 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
  2.3 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบและสรุปความรู้ที่ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
  2.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 3. มุง่มั่นในการท างาน  
  3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานลุล่วงส าเร็จไปได้ด้วยดี 
  3.3 มีความรับผิดชอบในการท างาน 
  3.4 ท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 
ความเข้าใจที่คงทน  
 ผู้เรียนสามารถสรุปได้ว่า  
 ขยะ หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การ
ไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว มีผลเสียต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ  
 ประเภทของขยะ จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ  จ าแนกตามพิษภัยที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม และจ าแนกตามลักษณะของขยะ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. แบบบันทึกกิจกรรม 
 2. แผนภาพเรื่อง ความหมายและประเภทของขยะ 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ปฐมนิเทศก่อนเรียน (3 นาที) 
  1.1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้    
  1.2 แจ้งกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ  ได้แก่ 



239 
 

   (1) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ทีใ่ช้พหุปัญญา 
   (2) ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดย 1) ศึกษาใบความรู้ 2) ลงมือปฏิบัติ 3) ตอบ
ค าถามใบกิจกรรม 4) เขียนแผนภาพ 
  1.3 ชี้แจงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
   (1) ประเมินด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 
   (2) ประเมินผลจากการลงมือปฏิบัติ 
   (3) ตรวจใบกิจกรรม (ใบงาน) 
 2. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม  
  แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7 – 8 คน  โดยแต่ละกลุ่มคละผู้เรียนเก่ง ปานกลาง
และอ่อนแล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม 
 ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase)  10  นาที 
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา  ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
 1. ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดอย่างมีเหตุมีผล โดยถามผู้เรียนว่า ผู้เรียนเคยรู้จักชยะ
แต่ละประเภทไหม และผู้เรียนคนใดเคยเรียนความหมายและประเภทของขยะมาบ้างแล้ว ท าไมขยะ
ในท้องถิ่นของผู้เรียนที่อาศัยอยู่มีลักษณะคล้ายกันในท้องถิ่นของเพ่ือน ๆ เหมือนกันหรือต่างกัน
อย่างไร เพราะเหตุใด (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและอธิบายแนวความคิดร่วมกันเป็นกลุ่ม
เกี่ยวกับความหมายและประเภทของขยะ โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปและส่งตัวแทนน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน (พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) 15 นาที     
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ : ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเองและด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุปการพยากรณ์ 
 ผู้วิจัยน าเสนอภาพประเภทของขยะมาให้ผู้เรียนดู เพ่ือเร้าความสนใจ แล้วผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของขยะและตอบค าถาม (พหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์และด้านการเข้าใจ
ตนเอง) 
 1. ผู้เรียนดูภาพแล้วร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้จากการสังเกตในรูปภาพแล้วให้นักเรียนตอบ
ค าถามโดยผู้วิจัยใช้ค าถามกระตุ้น ดังนี้ 
  1.1 ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไรว่า ท าไมขยะแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน  
  1.2 ท าไมขยะทุกชนิดจึงไม่สามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ 
  1.3 ขยะในความคิดของผู้เรียนหมายถึงอะไร 
  1.4 ขยะทุกชนิดที่มีอยู่บนโลกนี้ ผู้เรียนสามารถแยกขยะเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 
 2.  ผู้เรียนน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่มจากการสรุปข้อแนวคิดที่ได้จากค าถามทั้ง 4 ข้อ 
หน้าชั้นเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม ผู้วิจัยชี้น าผู้เรียนให้ตั้งประเด็นค าถามในสิ่ง



240 
 

ที่ผู้เรียนอยากรู้และบันทึกลงในสมุดกิจกรรม เช่น ความหมายของยะและประเภทของขยะ (พหุ
ปัญญาด้านภาษาและด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 ขั้นที่ 3 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) 20 นาที   
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง     
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การก าหนดความหมาย การวางแผน การลงมือปฏิบัติและการลง
ข้อสรุป 
 1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความหมายและประเภทของขยะ 
(พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 2. ผู้เรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของขยะจากใบความรู้เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและตรวจสอบแนวความคิดที่ถูกต้อง (พหุปัญญาด้านภาษา) 
 3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการหาค าตอบของเรื่องที่ศึกษา 
 4. ผู้วิจัยตั้งค าถามให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 
  4.1 ผู้เรียนวางแผนในการหาค าตอบอย่างไร 
  4.2 ในการวางแผนการหาค าตอบนั้น ผู้เรียนมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่เข้าใจอะไรบ้าง 
 5. ผู้เรียนเขียนค าตอบลงในสมุดบันทึกกิจกรรม (พหุปัญญาด้านภาษา) 
 6. ให้เวลาผู้เรียนในการเข้าถึงปัญหา (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
 ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) 30 นาที  
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ : ด้านภาษา ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การลงข้อวินิจฉัยและสรุปผล 
 เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเรื่อง ความหมายและประเภทของขยะจากการปฏิบัติกิจกรรม 
ศึกษาใบความรู้ แล้วผู้เรียนปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปและอภิปรายผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและความสามารถในการแก้ปัญหาได้แล้วผู้วิจัยตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็น (พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง) 
  1.1 มีสิ่งใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ประเภทของขยะ 
  1.2 จากการที่ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมตามใบงานที่ 1 ไปแล้ว จงให้เหตุผลประกอบในเรื่อง
ที่ผู้เรียนรู้ว่า เหตุใดขยะแต่ละชนิดมีความส าคัญท่ีแตกต่างกันต่อสิ่งมีชีวิต (พหุปัญญาด้านภาษา) 
  1.3 มนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับขยะหรือไม่ 
  1.4 ถ้าไม่มีขยะจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่  เพราะเหตุใด  
 2. ผู้เรียนตอบค าถามเรื่อง ความหมายและประเภทของขยะ หลังการปฏิบัติกิจกรรมจาก
แบบบันทึกของใบงานที่ 1 
 ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ (Expansion Phase/Elaboration Phase) 20 นาท ี
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ : ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านธรรมชาติวิทยา 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 



241 
 

 1. ผู้เรียนศึกษาความหมายและประเภทของขยะไปเชื่อมโยงเป็นความรู้ใหม่และให้ผู้เรียน
น าความรู้ที่ได้สรุปเป็นองค์ความรู้และน าความรู้ไปใช้อธิบายเหตุการณ์อ่ืน ๆ ต่อไป (พหุปัญญาด้าน
มิติสัมพันธ์) 
 2. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปยกตัวอย่างหรืออธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน      
ซึ่งลักษณะของข้อค าถามจะประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ต่อไปนี้ (พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
  2.1 ผู้เรียนคิดว่า ทุกคนจะรู้ความหมายและประเภทของขยะเหมือนกันหรือไม่อย่างไร 
  2.2 ผู้เรียนจะมีวิธีการน าความรู้มาใช้ในเรื่องความหมายและประเภทของขยะได้อย่างไร  
  2.3 ผู้เรียนจะมีวิธีการน าเสนอความรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของขยะได้       
ในรูปแบบใดบ้าง เช่น โครงงาน และการจัดบอร์ด เป็นต้น 
  2.4 อาชีพใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับขยะมากท่ีสุด 
 3. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบภายในกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อสรุปละแนวคิดที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น 
(พหุปัญญาด้านภาษาและด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) 10 นาที    
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การพยากรณ์  และลงข้อสรุป 
 การที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า 
ผู้วิจัยตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องที่เรียน โดย  
 1. ผู้วิจัยตั้งค าถามปลายเปิดเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ท าไมผู้เรียนคิดว่า น้ าส าคัญท่ีสุดต่อสิ่งมีชีวิต 
  1.2 ผู้เรียนมีหลักฐานอะไรบ้างที่เก่ียวกับความส าคัญของน้ า 
  1.3 ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของน้ า อะไรบ้าง (พหุปัญญาด้านการ
เข้าใจตนเอง) 
 2. ผู้เรียนยกตัวอย่างความหมายและความส าคัญของน้ าที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
(พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
 ขั้นที่ 7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) 15 นาท ี
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์  ด้านการเข้าใจตนเองและด้าน
ธรรมชาติวิทยา 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
 1. ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ได้รับ ประสบการณ์และความรู้เดิมให้
สัมพันธ์กันได้อย่างถูกต้อง และมีเหตุผล โดยให้ผู้เรียนสรุปความเรื่อง ความหมายและความส าคัญของ
น้ า (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
 2. ผู้วิจัยใช้ค าถาม “ท าไม” “อย่างไร” เช่น  
  2.1 สิ่งมีชีวิตกับน้ าเก่ียวข้องกันอย่างไร 
  2.2 เราจะช่วยกันให้น้ ามีความพอเพียงต่อผู้บริโภคอย่างไร (พหุปัญญาด้านการเข้าใจ
ตนเองและด้านธรรมชาติวิทยา) 
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 3. ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ได้รับ ประสบการณ์และความรู้เดิมให้สัมพันธ์กันได้ถูกต้อง
และมีเหตุผลโดยการสรุปเป็นรายงานของกลุ่ม (พหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์และด้านธรรมชาติวิทยา) 
 4. ผู้เรียนท าใบงานที่2 โดยเขียนแผนภาพเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า (พหุปัญญา
ด้านภาษาและด้านมิติสัมพันธ์) 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
 1. มีบรรยากาศเป็นกันเอง ได้แก่ มีการพูดคุย ซักถาม ปรึกษา แนะน า การแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะ ระหว่างผู้วิจัยกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน 
 2. ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. รูปภาพ 
 2. ใบความรู้ 
 3. ใบงาน 
 4. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม 
 
แหล่งการเรียนรู้ 

1. ห้องเรียน 
 
การวัดประเมินผล 
 1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  1.1 การสนทนาซักถาม 
  1.2 การตอบค าถามในใบงานที่ 1 
  1.3 การเขียนแผนภาพในใบงานที่ 2 
 2. เครื่องมือ 
  2.1 แบบบันทึกการสังเกต 
  2.2 แบบบันทึกการตรวจผลงาน 
  2.3 แบบบันทึกการตรวจผลงาน Mind Mapping (แผนภาพ) 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 ตามแบบบันทึกการสังเกต 
  3.2 ตามแบบบันทึกการตรวจผลงาน 
  3.3 ตามแบบบันทึกการตรวจผลงาน Mind Mapping (แผนภาพ) 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                   ชื่อหน่วยการเรียนรู้        สิ่งแวดล้อม        
เรื่อง   พืชสมุนไพร             แผนการเรียนรู้ที่  4  การคัดแยกขยะและการป้องกันไม่ให้เกิดขยะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   5 เวลา     2    ชั่วโมง              ปีการศึกษา              2556 
สอนวันที่         เดือน                  พ.ศ.                                 เวลา                      
                                                                                                                                                                                                            
สาระส าคัญ 
           การคัดแยกขยะจะช่วยท าให้ลดปริมาณขยะ  ประหยัดงบประมาณ  น ากลับมาใช้ใหม่                        
ท าให้สิ่งแวดล้อมดีข้ึนสงวนทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดพลังงาน   
 การป้องกันไม่ให้เกิดขยะได้ผู้เรียนทุกคนต้องมีจิตส านึกและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจาก
ขยะและมีส่วนร่วมในการลดการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่เกินความจ าเป็นอันส่งผลให้เกิดขยะและทิ้ง
ขยะให้ลงถังขยะทุกครั้ง 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 หลังจากท่ีศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วผู้เรียนสามารถ 
 1. บอกวิธีการคัดแยกขยะ 
 2. ยกตัวอย่างขยะแต่ละประเภท 
 3. สรุปการป้องไม่ให้เกิดขยะ 
 4. อธิบายข้อดีและข้อเสียของขยะ 
 5. เขียนแผนภาพ เรื่องการคัดแยกขยะและการป้องกันไม่ให้เกิดขยะ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การคัดแยกขยะแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 
 1. ขยะประเภทที่ 1ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก สามารถน าไปเลี้ยงสัตว์ได้ 
 2. ขยะประเภทที่ 2 ได้แก่ เปลือกผลไม้ เศษพืช และอาหารเน่าบูด 
 3. ขยะประเภทที ได้แก่ เศษกิ่งไม้ เศษใบไม้ วัชพืชจากการลอกคู คลอง จ าเป็นต้องใช้ 
เครื่องย่อยกิ่งไม ้
 4. ขยะประเภทที่ 4 ได้แก่ วัสดุสามารถ Recycle ได ้
 5. ขยะประเภทที่ 5 ได้แก่ สิ่งที่เหลือจากที่กล่าวข้างต้น เช่น ซากสัตว์ที่ตาย 
 การป้องกันไม่ให้เกิดขยะได้ผู้เรียนทุกคนต้องมีจิตส านึกและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจาก
ขยะและมีส่วนร่วมในการลดการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่เกินความจ าเป็นอันส่งผลให้เกิดขยะและทิ้ง
ขยะให้ลงถังขยะทุกครั้ง  
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความหมายในการคิด 
  1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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  1.2 ทักษะการคิดสังเคราะห์ 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  กระบวนการท างานกลุ่ม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย  
  1.1 ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
  1.2 เคารพ เชื่อฟังครู 
  1.3 ตรงต่อเวลาทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 2. ใฝ่เรียนรู้  
  2.1 มีความตั้งใจเรียน เอาใจใส่ ขยันและเพียรพยายามในการเรียน 
  2.2 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
  2.3 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบและสรุปความรู้ที่ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
  2.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 3. มุง่มั่นในการท างาน  
  3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานลุล่วงส าเร็จไปได้ด้วยดี 
  3.3 มีความรับผิดชอบในการท างาน 
  3.4 ท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 
ความเข้าใจที่คงทน  
 ผู้เรียนสามารถสรุปได้ว่าการคัดแยกขยะจะช่วยท าให้ลดปริมาณขยะ ประหยัดงบประมาณ  
น ากลับมาใช้ใหม่ท าให้สิ่งแวดล้อมดีข้ึนสงวนทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดพลังงาน 
 การป้องกันไม่ให้เกิดขยะได้ผู้เรียนทุกคนต้องมีจิตส านึกและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจาก
ขยะและมีส่วนร่วมในการลดการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่เกินความจ าเป็นอันส่งผลให้เกิดขยะและทิ้ง
ขยะให้ลงถังขยะทุกครั้ง  
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

1. แบบบันทึกกิจกรรม 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ปฐมนิเทศก่อนเรียน (3 นาที) 
  1.1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้    
  1.2 แจ้งกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ  ได้แก่ 
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   (1) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา 
   (2) ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดย 1) ศึกษาใบความรู้ 2) ลงมือปฏิบัติ 3) ตอบ
ค าถามใบกิจกรรม 4) เขียนแผนภาพ 
  1.3 ชี้แจงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
   (1) ประเมินด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 
   (2) ประเมินผลจากการลงมือปฏิบัติ 
   (3) ตรวจใบกิจกรรม (ใบงาน) 
 2. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม  
  แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7 – 8 คน  โดยแต่ละกลุ่มคละผู้เรียนเก่ง ปานกลาง
และอ่อนแล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม 
 ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase)  10  นาที 
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา  ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
 1. ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดอย่างมีเหตุมีผล โดยถามผู้เรียนว่า ผู้เรียนเคยรู้จักชยะ
แต่ละประเภทไหม และผู้เรียนคนใดเคยเรียนความหมายและประเภทของขยะมาบ้างแล้ว ท าไมขยะ
ในท้องถิ่นของผู้เรียนที่อาศัยอยู่มีลักษณะคล้ายกันในท้องถิ่นของเพ่ือน ๆ เหมือนกันหรือต่างกัน
อย่างไร เพราะเหตุใด (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและอธิบายแนวความคิดร่วมกันเป็นกลุ่ม
เกี่ยวกับความหมายและประเภทของขยะ โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปและส่งตัวแทนน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน (พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) 15 นาที     
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ : ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเองและด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุปการพยากรณ์ 
 ผู้วิจัยน าเสนอภาพประเภทของขยะมาให้ผู้เรียนดู เพ่ือเร้าความสนใจ แล้วผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของขยะและตอบค าถาม (พหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์และด้านการเข้าใจ
ตนเอง) 
 1. ผู้เรียนดูภาพแล้วร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้จากการสังเกตในรูปภาพแล้วให้นักเรียนตอบ
ค าถามโดยผู้วิจัยใช้ค าถามกระตุ้น ดังนี้ 
  1.1 ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไรว่า ท าไมขยะแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน  
  1.2 ท าไมขยะทุกชนิดจึงไม่สามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ 
  1.3 ขยะในความคิดของผู้เรียนหมายถึงอะไร 
  1.4 ขยะทุกชนิดที่มีอยู่บนโลกนี้ ผู้เรียนสามารถแยกขยะเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 
 2.  ผู้เรียนน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่มจากการสรุปข้อแนวคิดที่ได้จากค าถามทั้ง 4 ข้อ 
หน้าชั้นเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม ผู้วิจัยชี้น าผู้เรียนให้ตั้งประเด็นค าถามในสิ่ง
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ที่ผู้เรียนอยากรู้และบันทึกลงในสมุดกิจกรรม เช่น ความหมายของยะและประเภทของขยะ (พหุ
ปัญญาด้านภาษาและด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 ขั้นที่ 3 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) 20 นาที   
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง     
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การก าหนดความหมาย การวางแผน การลงมือปฏิบัติและการลง
ข้อสรุป 
 1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความหมายและประเภทของขยะ 
(พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 2. ผู้เรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของขยะจากใบความรู้เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและตรวจสอบแนวความคิดที่ถูกต้อง (พหุปัญญาด้านภาษา) 
 3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการหาค าตอบของเรื่องที่ศึกษา 
 4. ผู้วิจัยตั้งค าถามให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 
  4.1 ผู้เรียนวางแผนในการหาค าตอบอย่างไร 
  4.2 ในการวางแผนการหาค าตอบนั้น ผู้เรียนมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่เข้าใจอะไรบ้าง 
 5. ผู้เรียนเขียนค าตอบลงในสมุดบันทึกกิจกรรม (พหุปัญญาด้านภาษา) 
 6. ให้เวลาผู้เรียนในการเข้าถึงปัญหา (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
 ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) 30 นาที  
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ : ด้านภาษา ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การลงข้อวินิจฉัยและสรุปผล 
 เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเรื่อง ความหมายและประเภทของขยะจากการปฏิบัติกิจกรรม 
ศึกษาใบความรู้ แล้วผู้เรียนปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปและอภิปรายผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและความสามารถในการแก้ปัญหาได้แล้วผู้วิจัยตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็น (พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง) 
  1.1 มีสิ่งใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ประเภทของขยะ 
  1.2 จากการที่ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมตามใบงานที่ 1 ไปแล้ว จงให้เหตุผลประกอบในเรื่อง
ที่ผู้เรียนรู้ว่า เหตุใดขยะแต่ละชนิดมีความส าคัญท่ีแตกต่างกันต่อสิ่งมีชีวิต (พหุปัญญาด้านภาษา) 
  1.3 มนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับขยะหรือไม่ 
  1.4 ถ้าไม่มีขยะจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่  เพราะเหตุใด  
 2. ผู้เรียนตอบค าถามเรื่อง ความหมายและประเภทของขยะ หลังการปฏิบัติกิจกรรมจาก
แบบบันทึกของใบงานที่ 1 
 ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ (Expansion Phase/Elaboration Phase) 20 นาท ี
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ : ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านธรรมชาติวิทยา 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต การลงขอ้วินิจฉัยและลงข้อสรุป 
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 1. ผู้เรียนศึกษาความหมายและประเภทของขยะไปเชื่อมโยงเป็นความรู้ใหม่และให้ผู้เรียน
น าความรู้ที่ได้สรุปเป็นองค์ความรู้และน าความรู้ไปใช้อธิบายเหตุการณ์อ่ืน ๆ ต่อไป (พหุปัญญาด้าน
มิติสัมพันธ์) 
 2. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปยกตัวอย่างหรืออธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน      
ซึ่งลักษณะของข้อค าถามจะประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ต่อไปนี้ (พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
  2.1 ผู้เรียนคิดว่า ทุกคนจะรู้ความหมายและประเภทของขยะเหมือนกันหรือไม่อย่างไร 
  2.2 ผู้เรียนจะมีวิธีการน าความรู้มาใช้ในเรื่องความหมายและประเภทของขยะได้อย่างไร  
  2.3 ผู้เรียนจะมีวิธีการน าเสนอความรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของขยะได้       
ในรูปแบบใดบ้าง เช่น โครงงาน และการจัดบอร์ด เป็นต้น 
  2.4 อาชีพใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับขยะมากท่ีสุด 
 3. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบภายในกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อสรุปละแนวคิดที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น 
(พหุปัญญาด้านภาษาและด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) 10 นาที    
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การพยากรณ์  และลงข้อสรุป 
 การที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า 
ผู้วิจัยตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องที่เรียน โดย  
 1. ผู้วิจัยตั้งค าถามปลายเปิดเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ท าไมผู้เรียนคิดว่า น้ าส าคัญท่ีสุดต่อสิ่งมีชีวิต 
  1.2 ผู้เรียนมีหลักฐานอะไรบ้างที่เก่ียวกับความส าคัญของน้ า 
  1.3 ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของน้ า อะไรบ้าง (พหุปัญญาด้านการ
เข้าใจตนเอง) 
 2. ผู้เรียนยกตัวอย่างความหมายและความส าคัญของน้ าที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
(พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
 ขั้นที่ 7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) 15 นาท ี
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์  ด้านการเข้าใจตนเองและด้าน
ธรรมชาติวิทยา 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
 1. ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ได้รับ ประสบการณ์และความรู้เดิมให้
สัมพันธ์กันได้อย่างถูกต้อง และมีเหตุผล โดยให้ผู้เรียนสรุปความเรื่อง ความหมายและความส าคัญของ
น้ า (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
 2. ผู้วิจัยใช้ค าถาม “ท าไม” “อย่างไร” เช่น  
  2.1 สิ่งมีชีวิตกับน้ าเก่ียวข้องกันอย่างไร 
  2.2 เราจะช่วยกันให้น้ ามีความพอเพียงต่อผู้บริโภคอย่างไร (พหุปัญญาด้านการเข้าใจ
ตนเองและด้านธรรมชาติวิทยา) 
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 3. ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ได้รับ ประสบการณ์และความรู้เดิมให้สัมพันธ์กันได้ถูกต้อง
และมีเหตุผลโดยการสรุปเป็นรายงานของกลุ่ม (พหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์และด้านธรรมชาติวิทยา) 
 4. ผู้เรียนท าใบงานที่2 โดยเขียนแผนภาพเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า (พหุปัญญา
ด้านภาษาและด้านมิติสัมพันธ์) 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
 1. มีบรรยากาศเป็นกันเอง ได้แก่ มีการพูดคุย ซักถาม ปรึกษา แนะน า การแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะ ระหว่างผู้วิจัยกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน 
 2. ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. รูปภาพ 
 2. ใบความรู้ 
 3. ใบงาน 
 4. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม 
 
แหล่งการเรียนรู้ 

1. ห้องเรียน 
 
การวัดประเมินผล 
 1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  1.1 การสนทนาซักถาม 
  1.2 การตอบค าถามในใบงานที่ 1 
  1.3 การเขียนแผนภาพในใบงานที่ 2 
 2. เครื่องมือ 
  2.1 แบบบันทึกการสังเกต 
  2.2 แบบบันทึกการตรวจผลงาน 
  2.3 แบบบันทึกการตรวจผลงาน Mind Mapping (แผนภาพ) 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 ตามแบบบันทึกการสังเกต 
  3.2 ตามแบบบันทึกการตรวจผลงาน 
  3.3 ตามแบบบันทึกการตรวจผลงาน Mind Mapping (แผนภาพ) 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์               ชื่อหน่วยการเรียนรู้              สิ่งแวดล้อม        
เรื่อง    พืชสมุนไพ            แผนการเรียนรู้ที่   5    ความหมายและความส าคัญของพืชสมุนไพร 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   5       เวลา     2    ชั่วโมง                   ปีการศึกษา              2556 
สอนวันที่         เดือน                พ.ศ.                                 เวลา                      
                                                                                                                                                                                                            
สาระส าคัญ 
           พืชสมุนไพร หมายถึง พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ปรุงหรือประกอบเป็นยารักษาโรค
และใช้ในการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย 
 ความส าคัญของพืชสมุนไพรกล่าวคือ คนไทยใช้พืชสมุนไพรในการบ าบัดรักษาโรค ใช้เป็น
อาหาร เครื่องประทินผิว ถนอมอาหาร ปรุงแต่ง กลิ่น สี รสของอาหาร  ใช้เป็นยาฆ่าแมลงและส่งออก
ท ารายได้ให้กับประเทศกันมานาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลาย
ของพันธุ์พืชและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยตกทอดกันมา  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 หลังจากท่ีศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วผู้เรียนสามารถ 
 1. ให้ความหมายของพืชสมุนไพร 
 2. ให้เหตุผลความส าคัญของพืชสมุนไพร 
 3. สรุปความส าคัญของพืชสมุนไพร 
 4. เขียนแผนภาพเรื่อง ความหมายและความส าคัญของพืชสมุนไพร 
 
สาระการเรียนรู้ 
 พืชสมุนไพรหมายถึง พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ปรุงหรือประกอบเป็นยารักษาโรค
และใช้ในการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย 
 ความส าคัญของพืชสมุนไพรกล่าวคือ คนไทยใช้พืชสมุนไพรในการบ าบัดรักษาโรค ใช้เป็น
อาหาร เครื่องประทินผิว ถนอมอาหาร ปรุงแต่ง กลิ่น สี รสของอาหาร  ใช้เป็นยาฆ่าแมลงและส่งออก
ท ารายได้ให้กับประเทศกันมานาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลาย
ของพันธุ์พืชและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยตกทอดกันมา  
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความหมายในการคิด 
  1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  1.2 ทักษะการคิดสังเคราะห์ 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  กระบวนการท างานกลุ่ม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย  
  1.1 ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
  1.2 เคารพ เชื่อฟังครู 
  1.3 ตรงต่อเวลาทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 2. ใฝ่เรียนรู้  
  2.1 มีความตั้งใจเรียน เอาใจใส่ ขยันและเพียรพยายามในการเรียน 
  2.2 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
  2.3 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบและสรุปความรู้ที่ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
  2.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 3. มุง่มั่นในการท างาน  
  3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานลุล่วงส าเร็จไปได้ด้วยดี 
  3.3 มีความรับผิดชอบในการท างาน 
  3.4 ท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 
ความเข้าใจที่คงทน  
 ผู้เรียนสามารถสรุปได้ว่า  
 พืชสมุนไพร หมายถึง พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ปรุงหรือประกอบเป็นยารักษาโรค
และใช้ในการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย  
 ความส าคัญของพืชสมุนไพรกล่าวคือ คนไทยใช้พืชสมุนไพรในการบ าบัดรักษาโรคใช้เป็น
อาหาร เครื่องประทินผิว ถนอมอาหาร ปรุงแต่ง กลิ่น สี รสของอาหาร  ใช้เป็นยาฆ่าแมลงและส่งออก
ท ารายได้ให้กับประเทศ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. แบบบันทึกกิจกรรม 
 2. แผนภาพเรื่อง ความหมายและความส าคัญของพืขสมุนไพร 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ปฐมนิเทศก่อนเรียน (3 นาที) 
  1.1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้    
  1.2 แจ้งกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ  ได้แก่ 
   (1) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา 
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   (2) ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดย 1) ศึกษาใบความรู้ 2) ลงมือปฏิบัติ 3) ตอบ
ค าถามใบกิจกรรม 4) เขียนแผนภาพ 
  1.3 ชี้แจงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
   (1) ประเมินด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 
   (2) ประเมินผลจากการลงมือปฏิบัติ 
   (3) ตรวจใบกิจกรรม (ใบงาน) 
 2. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม  
  แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7 – 8 คน  โดยแต่ละกลุ่มคละผู้เรียนเก่ง ปานกลาง
และอ่อนแล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม 
 ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase)  10  นาที 
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา  ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
 1. ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดอย่างมีเหตุมีผล โดยถามผู้เรียนว่า ผู้เรียนเคยรู้จักชยะ
แต่ละประเภทไหม และผู้เรียนคนใดเคยเรียนความหมายและประเภทของขยะมาบ้างแล้ว ท าไมขยะ
ในท้องถิ่นของผู้เรียนที่อาศัยอยู่มีลักษณะคล้ายกันในท้องถิ่นของเพ่ือน ๆ เหมือนกันหรือต่างกัน
อย่างไร เพราะเหตุใด (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและอธิบายแนวความคิดร่วมกัน เป็นกลุ่ม
เกี่ยวกับความหมายและประเภทของขยะ โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปและส่งตัวแทนน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน (พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) 15 นาที     
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ : ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเองและด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุปการพยากรณ์ 
 ผู้วิจัยน าเสนอภาพประเภทของขยะมาให้ผู้เรียนดู เพ่ือเร้าความสนใจ แล้วผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของขยะและตอบค าถาม (พหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์และด้านการเข้าใจ
ตนเอง) 
 1. ผู้เรียนดูภาพแล้วร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้จากการสังเกตในรูปภาพแล้วให้นักเรียนตอบ
ค าถามโดยผู้วิจัยใช้ค าถามกระตุ้น ดังนี้ 
  1.1 ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไรว่า ท าไมขยะแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน  
  1.2 ท าไมขยะทุกชนิดจึงไม่สามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ 
  1.3 ขยะในความคิดของผู้เรียนหมายถึงอะไร 
  1.4 ขยะทุกชนิดที่มีอยู่บนโลกนี้ ผู้เรียนสามารถแยกขยะเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 
 2.  ผู้เรียนน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่มจากการสรุปข้อแนวคิดที่ได้จากค าถามทั้ง 4 ข้อ 
หน้าชั้นเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม ผู้วิจัยชี้น าผู้เรียนให้ตั้งประเด็นค าถามในสิ่ง
ที่ผู้เรียนอยากรู้และบันทึกลงในสมุดกิจกรรม เช่น ความหมายของยะและประเภทของขยะ (พหุ
ปัญญาด้านภาษาและด้านมนุษยสัมพันธ์) 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) 20 นาที   
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง     
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การก าหนดความหมาย การวางแผน การลงมือปฏิบัติและการลง
ข้อสรุป 
 1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความหมายและประเภทของขยะ 
(พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 2. ผู้เรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของขยะจากใบความรู้เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและตรวจสอบแนวความคิดที่ถูกต้อง (พหุปัญญาด้านภาษา) 
 3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการหาค าตอบของเรื่องที่ศึกษา 
 4. ผู้วิจัยตั้งค าถามให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 
  4.1 ผู้เรียนวางแผนในการหาค าตอบอย่างไร 
  4.2 ในการวางแผนการหาค าตอบนั้น ผู้เรียนมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่เข้าใจอะไรบ้าง 
 5. ผู้เรียนเขียนค าตอบลงในสมุดบันทึกกิจกรรม (พหุปัญญาด้านภาษา) 
 6. ให้เวลาผู้เรียนในการเข้าถึงปัญหา (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
 ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) 30 นาที  
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ : ด้านภาษา ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การลงข้อวินิจฉัยและสรุปผล 
 เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเรื่อง ความหมายและประเภทของขยะจากการปฏิบัติกิจกรรม 
ศึกษาใบความรู้ แล้วผู้เรียนปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปและอภิปรายผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและความสามารถในการแก้ปัญหาได้แล้วผู้วิจัยตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็น (พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง) 
  1.1 มีสิ่งใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ประเภทของขยะ 
  1.2 จากการที่ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมตามใบงานที่ 1 ไปแล้ว จงให้เหตุผลประกอบในเรื่อง
ที่ผู้เรียนรู้ว่า เหตุใดขยะแต่ละชนิดมีความส าคัญท่ีแตกต่างกันต่อสิ่งมีชีวิต (พหุปัญญาด้านภาษา) 
  1.3 มนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับขยะหรือไม่ 
  1.4 ถ้าไม่มีขยะจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่  เพราะเหตุใด  
 2. ผู้เรียนตอบค าถามเรื่อง ความหมายและประเภทของขยะ หลังการปฏิบัติกิจกรรมจาก
แบบบันทึกของใบงานที่ 1 
 ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ (Expansion Phase/Elaboration Phase) 20 นาท ี
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ : ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านธรรมชาติวิทยา 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
 1. ผู้เรียนศึกษาความหมายและประเภทของขยะไปเชื่อมโยงเป็นความรู้ใหม่และให้ผู้เรียน
น าความรู้ที่ได้สรุปเป็นองค์ความรู้และน าความรู้ไปใช้อธิบายเหตุการณ์อ่ืน ๆ ต่อไป (พหุปัญญาด้าน
มิติสัมพันธ์) 
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 2. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปยกตัวอย่างหรืออธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน      
ซึ่งลักษณะของข้อค าถามจะประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ต่อไปนี้ (พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
  2.1 ผู้เรียนคิดว่า ทุกคนจะรู้ความหมายและประเภทของขยะเหมือนกันหรือไม่อย่างไร 
  2.2 ผู้เรียนจะมีวิธีการน าความรู้มาใช้ในเรื่องความหมายและประเภทของขยะได้อย่างไร  
  2.3 ผู้เรียนจะมีวิธีการน าเสนอความรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของขยะได้       
ในรูปแบบใดบ้าง เช่น โครงงาน และการจัดบอร์ด เป็นต้น 
  2.4 อาชีพใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับขยะมากท่ีสุด 
 3. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบภายในกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อสรุปละแนวคิดที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น 
(พหุปัญญาด้านภาษาและด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) 10 นาที    
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การพยากรณ์  และลงข้อสรุป 
 การที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า 
ผู้วิจัยตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องที่เรียน โดย  
 1. ผู้วิจัยตั้งค าถามปลายเปิดเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ท าไมผู้เรียนคิดว่า น้ าส าคัญท่ีสุดต่อสิ่งมีชีวิต 
  1.2 ผู้เรียนมีหลักฐานอะไรบ้างที่เก่ียวกับความส าคัญของน้ า 
  1.3 ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของน้ า อะไรบ้าง (พหุปัญญาด้านการ
เข้าใจตนเอง) 
 2. ผู้เรียนยกตัวอย่างความหมายและความส าคัญของน้ าที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
(พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
 ขั้นที่ 7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) 15 นาท ี
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์  ด้านการเข้าใจตนเองและด้าน
ธรรมชาติวิทยา 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
 1. ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ได้รับ ประสบการณ์และความรู้เดิมให้
สัมพันธ์กันได้อย่างถูกต้อง และมีเหตุผล โดยให้ผู้เรียนสรุปความเรื่อง ความหมายและความส าคัญของ
น้ า (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
 2. ผู้วิจัยใช้ค าถาม “ท าไม” “อย่างไร” เช่น  
  2.1 สิ่งมีชีวิตกับน้ าเก่ียวข้องกันอย่างไร 
  2.2 เราจะช่วยกันให้น้ ามีความพอเพียงต่อผู้บริโภคอย่างไร (พหุปัญญาด้านการเข้าใจ
ตนเองและด้านธรรมชาติวิทยา) 
 3. ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ได้รับ ประสบการณ์และความรู้เดิมให้สัมพันธ์กันได้ถูกต้อง
และมีเหตุผลโดยการสรุปเป็นรายงานของกลุ่ม (พหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์และด้านธรรมชาติวิทยา) 
 4. ผู้เรียนท าใบงานที่2 โดยเขียนแผนภาพเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า (พหุปัญญา
ด้านภาษาและด้านมิติสัมพันธ์) 
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การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
 1. มีบรรยากาศเป็นกันเอง ได้แก่ มีการพูดคุย ซักถาม ปรึกษา แนะน า การแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะ ระหว่างผู้วิจัยกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน 
 2. ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. รูปภาพ 
 2. ใบความรู้ 
 3. ใบงาน 
 4. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม 
 
แหล่งการเรียนรู้ 

1. ห้องเรียน 
 
การวัดประเมินผล 
 1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  1.1 การสนทนาซักถาม 
  1.2 การตอบค าถามในใบงานที่ 1 
  1.3 การเขียนแผนภาพในใบงานที่ 2 
 2. เครื่องมือ 
  2.1 แบบบันทึกการสังเกต 
  2.2 แบบบันทึกการตรวจผลงาน 
  2.3 แบบบันทึกการตรวจผลงาน Mind Mapping (แผนภาพ) 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 ตามแบบบันทึกการสังเกต 
  3.2 ตามแบบบันทึกการตรวจผลงาน 
  3.3 ตามแบบบันทึกการตรวจผลงาน Mind Mapping (แผนภาพ) 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์              ชื่อหน่วยการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม        
เรื่อง   พืชสมุนไพร                        แผนการเรียนรู้ที่  6  ลักษณะส่วนต่างๆของพืชสมุนไพร 
                                                                       และการอนุรักษ์พืชสมุนไพร 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี     5         เวลา     2    ชั่วโมง              ปีการศึกษา              2556 
สอนวันที่         เดือน                  พ.ศ.                                 เวลา                      
                                                                                                                                                                                                            
สาระส าคัญ 
          ลักษณะพืชสมุนไพร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ ดอก และผล ซึ่งแต่
ละส่วนน าไปบ าบัดรักษาโรค ใช้เป็นอาหาร เครื่องประทินผิว ถนอมอาหาร ปรุงแต่ง กลิ่น สี รสของ
อาหาร  และใช้เป็นยาฆ่าแมลง 
 การอนุรักษ์พืชสมุนไพรโรงเรียนอนุบาลสระบุรีได้จัดท าสวนพืชสมุนไพรเพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
ความใกล้ชิดกับพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นคุณค่าประโยชน์ของความสวยงาม การเรียนรู้อันจะ
ก่อให้เกดิความคิดในการที่จะอนุรักษ์พืชสมุนไพรต่อไป  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 หลังจากท่ีศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วผู้เรียนสามารถ 
 1. บอกลักษณะพืชสมุนไพร 
 2. ยกตัวอย่างพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์แตกต่างกัน 
 3. สรุปการอนุรักษ์พืชสมุนไพร 
 4. อภิปรายคุณค่าของการอนุรักษ์พืชสมุนไพร 
 5. เขียนแผนภาพเรื่อง ลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพร 
 6. ปลูกพืชสมุนไพร 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ลักษณะพืชสมุนไพร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ ดอก และผล ซึ่งแต่
ละส่วนน าไปบ าบัดรักษาโรค ใช้เป็นอาหาร เครื่องประทินผิว ถนอมอาหาร ปรุงแต่ง กลิ่น สี รสของ
อาหาร และใช้เป็นยาฆ่าแมลง 
 การอนุรักษ์พืชสมุนไพรโรงเรียนอนุบาลสระบุรีได้จัดท าสวนพืชสมุนไพรเพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
ความใกล้ชิดกับพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นคุณค่าประโยชน์ของความสวยงาม การเรียนรู้อันจะ
ก่อให้เกิดความคิดในการที่จะอนุรักษ์พืชสมุนไพรต่อไป  
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความหมายในการคิด 
  1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  1.2 ทักษะการคิดสังเคราะห์ 
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 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  กระบวนการท างานกลุ่ม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย  
  1.1 ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
  1.2 เคารพ เชื่อฟังครู 
  1.3 ตรงต่อเวลาทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 2. ใฝ่เรียนรู้  
  2.1 มีความตั้งใจเรียน เอาใจใส่ ขยันและเพียรพยายามในการเรียน 
  2.2 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
  2.3 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบและสรุปความรู้ที่ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
  2.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 3. มุง่มั่นในการท างาน  
  3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานลุล่วงส าเร็จไปได้ด้วยดี 
  3.3 มีความรับผิดชอบในการท างาน 
  3.4 ท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 
ความเข้าใจที่คงทน  
 ผู้เรียนสามารถสรุปได้ว่า  
 ลักษณะพืชสมุนไพร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ ดอก และผล ซึ่งแต่
ละส่วนน าไปบ าบัดรักษาโรค ใช้เป็นอาหาร เครื่องประทินผิว ถนอมอาหาร ปรุงแต่ง กลิ่น สี รสของ
อาหาร และใช้เป็นยาฆ่าแมลง 
 การอนุรักษ์พืชสมุนไพรโรงเรียนอนุบาลสระบุรีได้จัดท าสวนพืชสมุนไพรเพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
ความใกล้ชิดกับพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นคุณค่าประโยชน์ของความสวยงาม การเรียนรู้อันจะ
ก่อให้เกิดความคิดในการที่จะอนุรักษ์พืชสมุนไพรต่อไป  
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. แบบบันทึกกิจกรรม 
 2. แผนภาพเรื่อง ลักษณะพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์พืชสมุนไพร 
 
 
 



257 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ปฐมนิเทศก่อนเรียน (3 นาที) 
  1.1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้    
  1.2 แจ้งกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ  ได้แก่ 
   (1) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา 
   (2) ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดย 1) ศึกษาใบความรู้ 2) ลงมือปฏิบัติ 3) ตอบ
ค าถามใบกิจกรรม 4) เขียนแผนภาพ 
  1.3 ชี้แจงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
   (1) ประเมินด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 
   (2) ประเมินผลจากการลงมือปฏิบัติ 
   (3) ตรวจใบกิจกรรม (ใบงาน) 
 2. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม  
  แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7 – 8 คน  โดยแต่ละกลุ่มคละผู้เรียนเก่ง ปานกลาง
และอ่อนแล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม 
 ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase)  10  นาที 
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา  ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
 1. ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดอย่างมีเหตุมีผล โดยถามผู้เรียนว่า ผู้เรียนเคยรู้จักชยะ
แต่ละประเภทไหม และผู้เรียนคนใดเคยเรียนความหมายและประเภทของขยะมาบ้างแล้ว ท าไมขยะ
ในท้องถิ่นของผู้เรียนที่อาศัยอยู่มีลักษณะคล้ายกันในท้องถิ่นของเพ่ือน ๆ เหมือนกันหรือต่างกัน
อย่างไร เพราะเหตุใด (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและอธิบายแนวความคิดร่วมกันเป็นกลุ่ม
เกี่ยวกับความหมายและประเภทของขยะ โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปและส่งตัวแทนน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน (พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) 15 นาที     
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ : ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเองและด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุปการพยากรณ ์
 ผู้วิจัยน าเสนอภาพประเภทของขยะมาให้ผู้เรียนดู เพ่ือเร้าความสนใจ แล้วผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของขยะและตอบค าถาม (พหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์และด้านการเข้าใจ
ตนเอง) 
 1. ผู้เรียนดูภาพแล้วร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้จากการสังเกตในรูปภาพแล้วให้นักเรียนตอบ
ค าถามโดยผู้วิจัยใช้ค าถามกระตุ้น ดังนี้ 
  1.1 ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไรว่า ท าไมขยะแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน  
  1.2 ท าไมขยะทุกชนิดจึงไม่สามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ 
  1.3 ขยะในความคิดของผู้เรียนหมายถึงอะไร 
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  1.4 ขยะทุกชนิดที่มีอยู่บนโลกนี้ ผู้เรียนสามารถแยกขยะเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 2.  ผู้เรียนน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่มจากการสรุปข้อแนวคิดที่ได้จากค าถามทั้ง 4 ข้อ 
หน้าชั้นเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม ผู้วิจัยชี้น าผู้เรียนให้ตั้งประเด็นค าถามในสิ่ง
ที่ผู้เรียนอยากรู้และบันทึกลงในสมุดกิจกรรม เช่น ความหมายของยะและประเภทของขยะ (พหุ
ปัญญาด้านภาษาและด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 ขั้นที่ 3 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) 20 นาที   
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง     
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การก าหนดความหมาย การวางแผน การลงมือปฏิบัติและการลง
ข้อสรุป 
 1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความหมายและประเภทของขยะ 
(พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 2. ผู้เรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของขยะจากใบความรู้เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและตรวจสอบแนวความคิดที่ถูกต้อง (พหุปัญญาด้านภาษา) 
 3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการหาค าตอบของเรื่องที่ศึกษา 
 4. ผู้วิจัยตั้งค าถามให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 
  4.1 ผู้เรียนวางแผนในการหาค าตอบอย่างไร 
  4.2 ในการวางแผนการหาค าตอบนั้น ผู้เรียนมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่เข้าใจอะไรบ้าง 
 5. ผู้เรียนเขียนค าตอบลงในสมุดบันทึกกิจกรรม (พหุปัญญาด้านภาษา) 
 6. ให้เวลาผู้เรียนในการเข้าถึงปัญหา (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
 ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) 30 นาที  
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ : ด้านภาษา ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การลงข้อวินิจฉัยและสรุปผล 
 เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเรื่อง ความหมายและประเภทของขยะจากการปฏิบัติกิจกรรม 
ศึกษาใบความรู้ แล้วผู้เรียนปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปและอภิปรายผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและความสามารถในการแก้ปัญหาได้แล้วผู้วิจัยตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็น (พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเอง) 
  1.1 มีสิ่งใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ประเภทของขยะ 
  1.2 จากการที่ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมตามใบงานที่ 1 ไปแล้ว จงให้เหตุผลประกอบในเรื่อง
ที่ผู้เรียนรู้ว่า เหตุใดขยะแต่ละชนิดมีความส าคัญท่ีแตกต่างกันต่อสิ่งมีชีวิต (พหุปัญญาด้านภาษา) 
  1.3 มนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับขยะหรือไม่ 
  1.4 ถ้าไม่มีขยะจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่  เพราะเหตุใด  
 2. ผู้เรียนตอบค าถามเรื่อง ความหมายและประเภทของขยะ หลังการปฏิบัติกิจกรรมจาก
แบบบันทึกของใบงานที่ 1 
 ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ (Expansion Phase/Elaboration Phase) 20 นาท ี
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ : ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านธรรมชาติวิทยา 
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 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
 1. ผู้เรียนศึกษาความหมายและประเภทของขยะไปเชื่อมโยงเป็นความรู้ใหม่และให้ผู้เรียน
น าความรู้ที่ได้สรุปเป็นองค์ความรู้และน าความรู้ไปใช้อธิบายเหตุการณ์อ่ืน ๆ ต่อไป (พหุปัญญาด้าน
มิติสัมพันธ์) 
 2. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปยกตัวอย่างหรืออธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน      
ซึ่งลักษณะของข้อค าถามจะประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ต่อไปนี้ (พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
  2.1 ผู้เรียนคิดว่า ทุกคนจะรู้ความหมายและประเภทของขยะเหมือนกันหรือไม่อย่างไร 
  2.2 ผู้เรียนจะมีวิธีการน าความรู้มาใช้ในเรื่องความหมายและประเภทของขยะได้อย่างไร  
  2.3 ผู้เรียนจะมีวิธีการน าเสนอความรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของขยะได้       
ในรูปแบบใดบ้าง เช่น โครงงาน และการจัดบอร์ด เป็นต้น 
  2.4 อาชีพใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับขยะมากท่ีสุด 
 3. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบภายในกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อสรุปละแนวคิดที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น 
(พหุปัญญาด้านภาษาและด้านมนุษยสัมพันธ์) 
 ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) 10 นาที    
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การพยากรณ์  และลงข้อสรุป 
 การที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า 
ผู้วิจัยตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องที่เรียน โดย  
 1. ผู้วิจัยตั้งค าถามปลายเปิดเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ท าไมผู้เรียนคิดว่า น้ าส าคัญท่ีสุดต่อสิ่งมีชีวิต 
  1.2 ผู้เรียนมีหลักฐานอะไรบ้างที่เก่ียวกับความส าคัญของน้ า 
  1.3 ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของน้ า อะไรบ้าง (พหุปัญญาด้านการ
เข้าใจตนเอง) 
 2. ผู้เรียนยกตัวอย่างความหมายและความส าคัญของน้ าที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
(พหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา) 
 ขั้นที่ 7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) 15 นาท ี
 ทฤษฎีพหุปัญญาที่ใช้ :  ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์  ด้านการเข้าใจตนเองและด้าน
ธรรมชาติวิทยา 
 ทักษะกระบวนการที่ใช้ : การสังเกต  การลงข้อวินิจฉัยและลงข้อสรุป 
 1. ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ได้รับ ประสบการณ์และความรู้เดิมให้
สัมพันธ์กันได้อย่างถูกต้อง และมีเหตุผล โดยให้ผู้เรียนสรุปความเรื่อง ความหมายและความส าคัญของ
น้ า (พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง) 
 2. ผู้วิจัยใช้ค าถาม “ท าไม” “อย่างไร” เช่น  
  2.1 สิ่งมีชีวิตกับน้ าเก่ียวข้องกันอย่างไร 
  2.2 เราจะช่วยกันให้น้ ามีความพอเพียงต่อผู้บริโภคอย่างไร (พหุปัญญาด้านการเข้าใจ
ตนเองและด้านธรรมชาติวิทยา) 
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 3. ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ได้รับ ประสบการณ์และความรู้เดิมให้สัมพันธ์กันได้ถูกต้อง
และมีเหตุผลโดยการสรุปเป็นรายงานของกลุ่ม (พหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์และด้านธรรมชาติวิทยา) 
 4. ผู้ เรียนท าใบงานที่  2 โดยเขียนแผนภาพเรื่อง ความหมายและความส าคัญของน้ า              
(พหุปัญญาด้านภาษาและด้านมิติสัมพันธ์) 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
 1. มีบรรยากาศเป็นกันเอง ได้แก่ มีการพูดคุย ซักถาม ปรึกษา แนะน า การแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะ ระหว่างผู้วิจัยกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน 
 2. ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. รูปภาพ 
 2. ใบความรู้ 
 3. ใบงาน 
 4. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม 
 
แหล่งการเรียนรู้ 

1. ห้องเรียน 
 
การวัดประเมินผล 
 1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  1.1 การสนทนาซักถาม 
  1.2 การตอบค าถามในใบงานที่ 1 
  1.3 การเขียนแผนภาพในใบงานที่ 2 
 2. เครื่องมือ 
  2.1 แบบบันทึกการสังเกต 
  2.2 แบบบันทึกการตรวจผลงาน 
  2.3 แบบบันทึกการตรวจผลงาน Mind Mapping (แผนภาพ) 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 ตามแบบบันทึกการสังเกต 
  3.2 ตามแบบบันทึกการตรวจผลงาน 
  3.3 ตามแบบบันทึกการตรวจผลงาน Mind Mapping (แผนภาพ) 
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แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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แบบทดสอบวัดความรู้ เร่ือง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ค าชี้แจง 
 1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัย 
 2. แบบทดสอบฉบับนี้มี 35 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 35 คะแนน 
 3. ให้กากบาททับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงตัวเดียว 

.............................................................................................. . 
 

1. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของน้ า (ความรู้ความจ า) 
  ก. การเดือด ข. การระเหย  
  ค. การแช่เย็น ง. การแช่แข็ง 
 
2. ข้อใดเป็นความหมายของวัฏจักรของน้ า (ความรู้ความจ า) 
  ก. การเกิดและการไหลย้อนของน้ าที่อยู่ในโลก 
  ข. การเกิดและการไม่หมุนเวียนของน้ าที่อยู่ในโลก 
  ค. การเกิดและการทวนเข็มของน้ าที่อยู่ในโลก 
  ง. การเกิดและการหมุนเวียนของน้ าที่อยู่ในโลก 
 
3. ข้อใดกล่าวถึง “น้ า” ได้ถูกต้องที่สุด (ความเข้าใจ) 
  ก. น้ าจืดบนโลกมีมากกว่าน้ าเค็ม ข. น้ ามีอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลก 
  ค. น้ าเกิดข้ึนเพราะฝีมือมนุษย์เท่านั้น ง. น้ าไม่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลก 
 
4. น้ าช่วยในการบรรเทาภัยในลักษณะเหตุการณ์ใด (ความเข้าใจ) 
  ก. อุทกภัย ข. วาตภัย 
  ค. ทุพภัย ง. อัคคีภัย 
 
5. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ าที่ถูกต้อง ควรเลือกใช้ข้อใด (การน าไปใช้) 
  ก. น้ าท่วมให้ใช้น้ าตามปกติ ข. ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า 
  ค. มลภาวะทางน้ าควรหาแหล่งน้ าดีเพิ่มเติม 
  ง. การขาดแคลนน้ าไม่น าน้ าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
 
6. น้ ามีประโยชน์ต่อพืชในเรื่องใด (การน าไปใช้) 
  ก. ท าให้ดินร่วนโปร่ง ข. ช่วยในการหายใจของพืช 
  ค. ละลายแร่ธาตุต่าง ๆ ในดิน ง. ก าจัดฝุ่นละอองในอากาศ 
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7. การน าน้ ามาใช้ในทางเกษตรกรรมเกี่ยวข้องกับประชาชนในแง่ใด (การวิเคราะห์) 
  ก. เศรษฐกิจ ข. สาธารณูปโภค 
  ค. การเมือง ง. สุขภาพอนามัย 
 
8.  การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ าใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากท่ีสุด (การวิเคราะห์) 
  ก. สุขอนามัย ข. สาธารณูปโภค 
  ค. การเมือง ง. การปกครอง 
 
9. ปัญหาในข้อใดไม่เก่ียวข้องกับทรัพยากรน้ า (การสังเคราะห์) 
  ก. คุณภาพของน้ าที่เปลี่ยนแปลง ข. ประชากรที่ใช้น้ าจ านวนมากขึ้น 
  ค. การเกิดอุทกภัยในแต่ละปี ง. การขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
 
10. สิ่งใดทีไ่ม่เก่ียวข้องกับการเกิดน้ าตามธรรมชาติ (การสังเคราะห์) 
  ก. ดวงอาทิตย์ ข. เมฆหมอก 
  ค. ละอองไอน้ า ง. อุกกาบาต 
 
11. เพราะเหตุใดเราจึงต้องค านึงถึงการใช้น้ าส าหรับบริโภค (การประเมินค่า) 
  ก. เพราะต้องใช้อย่างประหยัดที่สุด ข. เพราะต้องใช้อย่างสะอาดที่สุด 
  ค. เพราะต้องมีการบ าบัดน้ าเสีย ง. เพราะต้องต้มน้ าทุกครั้งก่อนดื่ม 
 
12. ปัญหาการขาดแคลนน้ าที่เกิดข้ึนในปัจจุบันตรงกับความจริงในเรื่องใดมากท่ีสุด (การประเมินค่า) 
  ก. น้ าเสียจากบ้านเรือน ข. ราคาน้ าบริสุทธิ์แพงขึ้น 
  ค. โลกทวีความแห้งแล้งขึ้นทุกวัน ง. ขาดคุณภาพน้ าตามท่ีต้องการ 
 
13. ขยะ หมายถึงข้อใด  (ความรู้ความจ า) 
  ก. สิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่มีประโยชน์และไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อีก 
  ข. สิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่มีประโยชน์และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
  ค. สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การได้ 
  ง. สิ่งของต่าง ๆ จากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งมีสภาพใหม่จนใช้การไม่ได ้
 
14. แหล่งใดเป็นแหล่งก าเนิดขยะติดเชื้อ (ความรู้ความจ า) 
  ก. โรงเรียน ข. โรงพยาบาล 
  ค. สถานีต ารวจ ง. บ้านเรือน 
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15. การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกและโฟม มีประโยชน์อย่างไร (ความเข้าใจ) 
  ก. ช่วยใส่สินค้าอุปโภคบริโภคได้มากขึ้น 
  ข. ช่วยประหยัดเงินได้มากข้ึน 
  ค. ช่วยเป็นปุ๋ยส าหรับพืชได้ดี 
  ง. ช่วยลดปริมาณขยะ 
 
16. พฤติกรรมของคนใดแสดงถึง การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ความเข้าใจ) 
  ก. ส าลีน าขยะทุกชนิดมารวมกันแล้วไปขาย 
  ข. บุญโชคใช้แก้วน้ าพลาสติกทุกครั้ง 
  ค. สุดาน าถุงผ้าไปใส่ของเมื่อจ่ายตลาด 
  ง. สมใจใช้โฟมใส่อาหาร 
 
17. ขยะชนิดใดที่สามารถใช้แทนเปลือกไขใ่นการท าปุ๋ยหมักได้ (การน าไปใช้) 
  ก. ลังกระดาษ ข. ใบตองแห้ง 
  ค. กระป๋องน้ าอัดลม ง. กิ่งไม้แห้ง 
 
18. ขยะอันตรายชนิดใดที่มีลักษณะโทษเหมือนกันกับถ่านไฟฉาย (การน าไปใช้) 
  ก. โฟม ข. ไม้บรรทัด 
  ค. กล่องนม ง. กระป๋องฉีดฆ่ายุง 
 
19. สาเหตุในข้อใดก่อให้เกิดขยะในโรงเรียน (การวิเคราะห์) 
  ก. จ านวนนักเรียนมากข้ึน ข. มีผู้คนมาดูงานโรงเรียน 
  ค. การกินอาหารตามโฆษณา ง. การเดินทางมาโรงเรียน 
 
20. ขยะมีความเก่ียวข้องกันในเรื่องใดมากที่สุด (การวิเคราะห์) 
  ก. การก าจัดขยะไม่ให้มคีงก าจัดได ้  
  ข. การน าสิ่งที่เป็นขยะนั้นกลับน ามาใช้ใหม่ไม่ได้ 
  ค. การก าจัดขยะไม่ให้มีคงก าจัดไม่ได้  
  ง. การก าจัดขยะที่ดีที่สุดคือมนุษย์ต้องไม่บริโภคอุปโภคสิ่งต่าง ๆ เลย 
 
21. ข้อใดเป็นการก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ (การสังเคราะห์) 
  ก. การสาดเศษอาหารไว้ใต้โคนต้นไม้เพราะจะเพิ่มธาตุอาหารให้ต้นไม้ 
  ข. การทิ้งเศษอาหารลงในแม่น้ าเพราะจะเป็นอาหารของสัตว์น้ า 
  ค. การน าเศษอาหารไปท าปุ๋ยหมักเพราะจะเพ่ิมธาตุอาหารในดิน 
  ง. น าขยะทุกชนิดมาทิ้งรวมกันในถังขยะเพราะจะได้ประหยัดไม่ต้องใช้ถังขยะมาก 
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22. ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับความส าคัญของการคัดแยกขยะ (การสังเคราะห์) 
  ก. ประหยัดค่าใช้จ่าย ข. เพ่ิมปริมาณขยะ 
  ค. สิ่งแวดล้อมดีข้ึน ง. สงวนทรัพยากรธรรมชาติ 
 
23. การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุก าจัดยาก  ดีหรือไม่ เพราะเหตุใด (การประเมินค่า) 
  ก. ไม่ดีเพราะไม่ทันยุคทันสมัย ข. ดีเพราะประหยัดเงิน 
  ค. ไม่ดีเพราะไม่สะดวกเวลาใส่สิ่งของ ง. ดีเพราะช่วยแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อม 
 
24. การคัดแยกขยะมีผลดีหรือไม่ เพราะเหตุใด (การประเมินค่า) 
  ก. ดี เพราะง่ายต่อการก าจัดขยะ ข. ไม่ดี เพราะเสียเวลา 
  ค. ดี เพราะกฎหมายบังคับ ง. ไม่ดี เพราะมือจะสกปรกและได้รับเชื่อโรค 
 
25. ข้อใดคือ ความหมายของค าว่า สมุนไพร (ความรู้ความจ า) 
  ก. พืชที่มีเมล็ด ไม่มีแก่ และตายเม่ือสิ้นฤดูกาลเพาะปลูก 
  ข. พืชใช้ปรุงหรือท าเป็นยารักษาโรคหรือส่งเสริมสุขภาพ 
  ค. เครื่องเทศหรือผักที่ใช้แต่งรสหรือกลิ่นอาหาร 
  ง. ยาที่ได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ 
 
26. ส่วนใดของฝรั่งใช้ท ายา (ความรู้ความจ า) 
  ก. ราก ข. ดอก 
  ค. ล าต้น ง. ผล 
 
27. รสฝาดของพืชสมุนไพรมีสรรพคุณอย่างไร (ความเข้าใจ) 
  ก. แก้โรคท้องเสีย ข. แก้โรคผิวหนัง 
  ค. แก้โรคร้อนใน ง. แก้โรคอ่อนเพลีย 
 
28. พืชสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไร (ความเข้าใจ) 
  ก. หาง่าย ราคาถูก ข. เห็นผลในการรักษาอย่างรวดเร็ว 
  ค. มีคุณภาพดีกว่ายาแผนปัจจุบัน ง. เลือกใช้ให้ถูกกับอาการของโรคได้ง่าย 
 
29. โรคใดควรที่ใช้ว่านหางจระเข้รักษาได้ดี (การน าไปใช้) 
  ก. ไข้หวัด ไอมีเสมหะ ข. ภูมิแพ้  ลมพิษ 
  ค. ไฟไหม้  น้ าร้อนลวก ง. สิวฝ้า กลากเกลื้อน 
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30. วิธีปรุงยาสมุนไพรแบบใดไม่ควรใช้ (การน าไปใช้) 
  ก. ต้ม ข. สกัด 
  ค. ดอง ง. ปั้นเป็นลูกกลอน 
 
31. ปุ๋ยหมักมปีระโยชน์ต่อพืชอย่างไร (การวิเคราะห์) 
  ก. ช่วยให้ผลผลิตเจริญเติบโตเต็มที่ ข. ท าลายไข่แมลงบางชนิด 
  ค. เป็นแหล่งอาหารของต้นพืช ง. ช่วยสลายธาตุอาหารให้เร็วขึ้น 
 
32. การเก็บพืชสมุนไพรในข้อใดถือว่าเป็นการกระท าท่ีถูกต้อง (การวิเคราะห์) 
  ก. เก็บไว้ในที่มีลมถ่ายเทสะดวกและอากาศเย็นไม่ถูกแสงแดดมากนัก 
  ข. เก็บไว้ในที่มืดเพ่ือป้องกันแสงและใส่ขวดพลาสติกสีชาไว้ 
  ค. พืชสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของแป้งผสมควรผสมสารกันบูดเพ่ือเก็บไว้ใช้นานนาน 
  ง. พืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเมื่อเก็บมาแล้วให้ใส่ขวดทันทีเพ่ือป้องกันการระเหย 
 
33. นักเรียนมีวิธีการใช้ยาสมุนไพรอย่างไร (การสังเคราะห์) 
  ก. อย่าใช้ยาที่ข้ึนรา ข. อย่าใช้ยาที่มีสภาพเก่า 
  ค. ใช้พืชสมุนไพรหลายชนิดปะปนได้ ง. ใช้ยาสมุนไพรบางชนิดควรงดอาหารมันจัด 
 
34. วิธีการเลือกซื้อยาสมุนไพรที่ถูกต้องคือข้อใด (การสังเคราะห์) 
  ก. เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาทางวิทยุ 
  ข. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการการโฆษณาทางโทรทัศน์ 
  ค. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย อย. 
  ง. ซื้อตามค าแนะน าของเพ่ือนที่ใช้ยาสมุนไพรแล้วอาการดีขึ้น 
 
35. การที่นักเรียนมีผื่นขึ้นตามผิวหนัง ตาบวม ปากบวมหลังใช้ยาสมุนไพร เนื่องจากข้อใด (การ

ประเมินค่า) 
  ก. ดื้อยา ข. ต่อต้านยา 
  ค. แพ้ยา ง. ปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับยา 
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ภาคผนวก ฉ 
คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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ตารางที ่1  ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกแบบวัดความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ข้อที่ ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ข้อที่ ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก 
1 0.76 0.6236 21 0.58 0.4895 
2 0.70 0.3922 22 0.36 0.3700 
3 0.80 0.4866 23 0.57 0.5908 
4 0.72 0.2381 24 0.20 0.0680 
5 0.56 0.5243 25 0.42 0.3908 
6 0.65 0.6090 26 0.75 0.4979 
7 0.83 0.4032 27 0.57 0.5642 
8 0.43 0.6201 28 0.39 0.3080 
9 0.63 0.5610 29 0.22 0.0557 
10 0.64 0.5021 30 0.76 0.6236 
11 0.50 0.4662 31 0.21 0.2822 
12 0.45 0.3248 32 0.43 0.3961 
13 0.38 0.3791 33 0.49 0.4281 
14 0.46 0.3094 34 0.47 0.5456 
15 0.55 0.1052 35 0.58 0.4895 

 
ค่าความเชื่อมั่น  RB  ทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.89 
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ตารางที ่2 ค่าอ านาจจ าแนก  (B)  และค่าความเชื่อมั่น  (r)  ของแบบวัดความตระหนักในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
ความตระหนักในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก  (r) ค่าความเชื่อม่ัน 

การยอมรับ 

ข้อที่ 1 0.756 

0.887 

ข้อที่ 2 0.866 
ข้อที่ 3 0.646 
ข้อที่ 4 0.531 
ข้อที่ 5 0.731 
ข้อที่ 6 0.566 
ข้อที่ 7 0.646 
ข้อที่ 8 0.531 
ข้อที่ 9 0.709 
ข้อที่ 10 0.706 
ข้อที่ 11 0.666 
ข้อที่ 12 0.646 

ขั้นตอบสนอง 

ข้อที่ 1 0.712 

0.864 

ข้อที่ 2 0.683 
ข้อที่3 0.527 
ข้อที่4 0.341 
ข้อที่5 0.746 
ข้อที่6 0.865 
ข้อที่ 7 0.704 
ข้อที่ 8 0.527 
ข้อที่ 9 0.753 
ข้อที่10 0.410 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
 
ความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก  (r) ค่าความเชื่อม่ัน 

 
ข้อที่ 11 0.814 

 
ข้อที่ 12 0.310 

เห็นคุณค่า 

ข้อที่1 0.803 

0.890 

ข้อที่2 0.822 
ข้อที่3 0.813 
ข้อที่4 0.885 
ข้อที่5 0.883 
ข้อที่6 0.311 
ข้อที่7 0.898 
ข้อที่8 0.859 
ข้อที่9 0.311 

ข้อที่ 10 0.303 
ข้อที่ 11 0.087 
ข้อที่ 12 0.759 

 
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.881 
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ตารางที ่3 ค่าอ านาจจ าแนก  (B)  และค่าความเชื่อมั่น  (rcc)  ของแบบวัดพฤติกรรมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
พฤติกรรม ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก  (rxy) ค่าความเชื่อม่ัน 

การมีส่วนร่วมการรับรู้ข่าวสาร 

ข้อที่1 0.546 

0.889 

ข้อที่ 2 0.366 
ข้อที่ 3 0.646 
ข้อที่4 0.531 
ข้อที่5 0.731 
ข้อที่6 0.366 
ข้อที่7 0.646 
ข้อที่8 0.531 
ข้อที่9 0.709 
ข้อที่10 0.706 
ข้อที่11 0.366 
ข้อที่12 0.646 

การมีส่วนร่วมในการรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ข้อที่1 0.712 

0.914 

ข้อที่ 2 0.683 
ข้อที่ 3 0.527 
ข้อที่4 0.341 
ข้อที่5 0.746 
ข้อที่6 0.865 
ข้อที่7 0.721 
ข้อที่8 0.527 
ข้อที่9 0.853 
ข้อที่10 0.410 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

พฤติกรรม ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก  (rxy) ค่าความเชื่อม่ัน 

 
ข้อที่ 11 0.814 

 
ข้อที่ 12 0.367 

การมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความรู้สึก 

ข้อที่ 1 0.531 

0.891 

ข้อที่ 2 0.366 
ข้อที่ 3 0.646 
ข้อที่ 4 0.690 
ข้อที่ 5 0.719 
ข้อที่ 6 0.366 
ข้อที่ 7 0.646 
ข้อที่ 8 0.531 
ข้อที่ 9 0.542 
ข้อที่ 10 0.437 
ข้อที่ 11 0.671 
ข้อที่ 12 0.745 

 
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.894 
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ภาคผนวก ช 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
ของครู (จ านวนนักเรียนทั้งหมด = 175 คน) 

 
การจัดการเรียนรู้ด้านเนื้อหา X  S.D. 

1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดี 1.96 0.90 
2. ครูมีการวิเคราะห์เนื้อหาก่อนน าไปใช้ 1.85 0.90 
3. เนื้อหามีความสอดคล้องกับการเรียนการสอน 1.74 0.86 
4. ครูมีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 1.78 0.89 

รวมเฉลี่ย 1.83 0.10 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา

ของครู (จ านวนนักเรียนทั้งหมด = 175 คน) (ต่อ) 
 

การจัดการเรียนรู้ด้านกระบวนการสอน X  S.D. 
1. ครูมีการทดสอบความรู้เดิม 1.87 0.85 
2. ครูจัดกิจกรรมเร้าความสนใจ 2.06 0.90 
3. ครูให้นักเรียนวางแผนงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย 1.74 0.86 
4. ครูให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่จากเรื่องที่เรียน 2.07 0.88 
5. ครูให้นักเรียนท าโครงงาน / จัดนิทรรศการ 1.96 0.90 
6. ครูใช้เทคนิคการประเมินความรู้อย่างหลากหลาย 1.85 0.89 
7. ครูให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 1.74 0.88 
8. ครูเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 1.78 0.89 

รวมเฉลี่ย 1.88 0.13 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา

ของครู (จ านวนนักเรียนทั้งหมด = 175 คน) (ต่อ) 
 

การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อการเรียน X  S.D. 
1. ครูใช้สื่อการเรียนสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 2.21 0.95 
2. ครูใช้สื่อการเรียนที่เร้าใจ 1.96 0.88 
3. ครูใช้สื่อการเรียนที่หลากหลาย 2.11 0.86 
4. ครูน าสื่อการเรียนไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง 2.15 0.89 

รวมเฉลี่ย 2.11 0.11 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
ของครู (จ านวนนักเรียนทั้งหมด = 175 คน) (ต่อ) 

 
การจัดการเรียนรู้ด้านการวัดผลและประเมินผล X  S.D. 

1. ครูก าหนดเครื่องมือวัดผลและประเมินผลได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 1.91 0.91 
2. ครูประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 1.84 0.92 
3. ครูมีเครื่องมือวัดผลและเกณฑ์การประเมินผลชัดเจน 1.71 0.83 
4. ครูมีเครื่องมือวัดผลที่หลากหลายรูปแบบ 1.77 0.86 

รวมเฉลี่ย 1.81 0.90 
 
ตารางที ่5 การเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน (Univariate Test) 
 

ผลการเรียน SOV SS df MS F p 
Partial Eta 
Squared 

ความรู้ Contrast 574.421 1 574.421 72.347 0.000* 0.422 
 Error 786.041 99 7.940    
ความตระหนัก Contrast 2.619 1 2.619 81.623 0.000* 0.452 
 Error 3.177 99 0.032    
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วม Contrast 3.254 1 3.254 107.008 0.000* 0.519 
 Error 3.011 99 0.030    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.017 
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมของนักเรียนจ าแนกตามรูปแบบการเรียนต่างกัน 
 

ผลการเรียนรู้ 
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน           

ที่ใช้พหุปัญญา 
แบบปกติ 

X  S.D. X  S.D. 
 ความรู้ 23.25 0.44 18.15 0.39 
 ความตระหนัก 4.61 0.02 4.27 0.02 
 พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 4.93 0.02 4.55 0.02 
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ตารางที ่7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรายขั้นของ
นักเรียนจ าแนกตามรูปแบบการเรียนต่างกัน 

 

ความตระหนัก 
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน          

ที่ใช้พหุปัญญา 
แบบปกติ 

X  S.D. X  S.D. 
 ขั้นการยอมรับ 4.43 0.03 3.97 0.03 
 ขั้นการเห็นคุณค่า 4.64 0.03 4.37 0.03 
 ขั้นการตอบสนอง 4.75 0.03 4.48 0.03 
 
ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นรายด้านของ               

นักเรียนจ าแนกตามรูปแบบการเรียน           
 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน        
 ที่ใช้พหุปัญญา 

แบบปกติ 

X  S.D. X  S.D. 
 ด้านการรับรู้ข่าวสาร 4.61 0.04 4.51 0.03 
 ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4.99 0.03 4.48 0.03 
 ด้านการแสดงความรู้สึก 5.00 0.00 4.87 0.02 
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ภาคผนวก ซ 
ภาพประกอบในการด าเนินการวิจัย 
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รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
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รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
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รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
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รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
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รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
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รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
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รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
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รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบการเรียนปกติ 
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รูปแบบการเรียนรสูิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบการเรียนปกติ 
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รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบการเรียนปกติ 
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รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบการเรียนปกติ 
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รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบการเรียนปกติ 
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การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
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การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
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การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
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การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
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การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
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การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
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การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
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ภาคผนวก ฌ 
ผลงานนักเรียนขณะท ากิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษา 

ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้พหุปัญญา 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-นามสกุล นพดล  โชติกพานิชย์ 
วัน เดือน ปี เกิด 18 มิถุนายน 2502 
สถานที่เกิด จังหวัดสระบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน 326/12 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ต าบลปากเพรียว 

อ าเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  18000 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2523 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูชั้นสูง 
สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา  วิทยาลัยครูเทพสตรีลพบุรี 

พ.ศ. 2525 ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 
วิทยาลัยครูเทพสตรีลพบุรี 

พ.ศ. 2549 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ประวัติการท างาน   
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน ครวูิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี   

ถนนพหลโยธิน ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี         
จังหวัดสระบุรี 18000 

พ.ศ. 2543 ครูวิทยฐานะ  ช านาญการโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย             
ถนนเทิดพระเกียรติ ร.9 ต าบลหนองปลาไหล                        
อ าเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี 18000 

พ.ศ. 2537 อาจารย์ 2 ระดับ7 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ถนนสุวรรณศร 
ต าบลโคกแย้  อ าเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี 18000 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ครวูิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
ที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  ถนนพหลโยธิน  ต าบลปากเพรียว 

อ าเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  18000 
       


