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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาหน่วยการเรยีนรูบู้รณาการเรื่อง ป่าเขา ล าน ้า วถิชีวีติ ชุมชนลุ่มน ้าเจยีง พฒันา
จติส านึกการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในท้องถิ่น และพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จากการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ด้วย
กระบวนการทางภูมศิาสตร์บนฐานการเรยีนรู้ของชุมชน กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
โรงเรยีนหนองหญา้ปลอ้งโนนคูณวทิยา ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 17 คน เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารใน
ชัน้เรยีน (Action Research) แบ่งการวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 1) ขอ้มลูเชงิคุณภาพ การรวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัและผูช้่วย
วจิยัจากการสงัเกตพฤตกิรรมของนักเรยีน การสมัภาษณ์นักเรยีน และการสะทอ้นคดิของนักเรยีน เพื่อน ามาวเิคราะห์
สรุปผลรายงานในลกัษณะของการบรรยาย 2) ข้อมูลเชิงปริมาณ การรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบท้ายวงจร  
แบบวดัจติส านึกการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในทอ้งถิน่ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้เพื่อน ามาหาค่าเฉลีย่  
รอ้ยละและเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ ผลการวจิยัพบว่า 1. ผลจากการพฒันาหน่วยการเรยีนรูบู้รณาการเรื่อง 
ป่าเขา ล าน ้า วถิชีวีติ ชุมชนลุ่มน ้าเจยีง พบว่า มคี่าเฉลีย่ 4.90 อยู่ในระดบัดมีาก 2. ผลการพฒันาจติส านึกการอนุรกัษ์
สิง่แวดล้อมในท้องถิน่ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 70 อยู่ที่จติส านึกระดบัการเหน็คุณค่า(3) 3. ผลการพฒันาสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน พบว่า นักเรยีนร้อยละ 88.25 มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 74.10 เป็นไปตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
ค าส าคญั : หน่วยการเรียนรู้บรูณาการ, กระบวนการทางภมิูศาสตร,์ การเรียนรู้ของชุมชน, จิตส านึกการ
อนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
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บทน า 
สถานการณ์สิง่แวดลอ้มในโลกปัจจุบนัและปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย เมื่อพจิารณาแลว้จะเหน็ไดว้่าตน้เหตุ
ทีแ่ทจ้รงิมาจากมนุษย์ทีเ่ป็นตวัการก่อใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดล้อม (National Geographic Thailand, 2018) ซึ่งทีผ่่านมา
เรามองขา้มและผลกัปัญหาสิง่แวดล้อมใหแ้ต่ผูอ้ื่นหรอืหน่วยงานอื่นทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ จนท าใหค้นส่วนใหญ่ในสงัคม
ไม่เกดิความใส่ใจ ละเลย และไม่ตระหนักต่อปัญหาสิง่แวดล้อม ในประเทศไทย รฐับาลไดใ้หค้วามส าคญักบัสิง่แวดล้อม
ในประเทศโดยก าหนดรปูแบบผ่านนโยบายและมาตรการส าคญัต่างๆ (ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม, 2562) ซึ่งการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมโดยรฐับาลเป็นผู้ด าเนินการเพยีงฝ่ายเดยีว ไม่เพยีงพอที่จะ
แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมไดใ้นระดบัใหญ่หรอืวงกวา้งทีม่บีรบิทพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนัได ้แต่ต้องหาวธิกีารปลูกฝังจติส านึก
และการสรา้งความตระหนักต่อปัญหาสิง่แวดล้อมผ่านการศกึษาหรอืโรงเรยีน เพราะต้นเหตุของปัญหามาจากมนุษย์
เป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนต้องสอนความฉลาดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ (Ecological Intelligence) แก่เด็กๆ ใน
สถานการณ์ดา้นสิง่แวดล้อมเพราะเป็นก้าวส าคญัทีช่่วยหล่อหลอมจติส านึกต่อสิง่แวดล้อม (Environmental Literacy)  
ใหเ้กดิขึน้ ดงันัน้การจดัการศกึษาจงึไม่ใช่เป็นเพยีงการเรยีนรูใ้นเน้ือหาวชิาหลกัเท่านัน้แต่คอืการเตรยีมความพรอ้มให้
นักเรยีนทนัต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบนัและการเรยีนรูเ้พื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (Transformative Education) 
ผ่านเรื่องปัญหาของสิ่งแวดล้อม สอคคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 (2560) 
กล่าวว่า การศกึษาต้องเขา้มามบีทบาทส าคญัในการใหค้วามรู ้ทกัษะ สรา้งทศันคตแิละความตระหนักแก่นักเรยีนทุก
ช่วงวยัใหเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของการพฒันาและเตบิโตในสงัคมทีร่บัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม สามารถปรบัตวัในโลกที่
มกีารเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตอิย่างรวดเร็วและรุนแรง มีคุณธรรม จรยิธรรม และรบัผดิชอบในการกระท าของตน 
(บุญชนก ธรรมวงศา ,2562)  
จากสภาพปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้บรเิวณโดยรอบโรงเรยีนและชมุชนลุ่มน ้าเจยีง (องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้น
เจยีง, 2562) จงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งสรา้งนักเรยีนเพื่อใหเ้กดิจติส านึกในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในทอ้งถิน่เพื่อเตบิโตไป
เป็นพลเมอืงตื่นรู ้(Active Citizen) และตระหนักต่อปัญหาสิง่แวดล้อมใหม้ากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะในรายวชิา สงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สอคคล้องกบั อรรถพล อนันตวรสกุล (2546) กล่าวว่า การเรยีนรู้ไม่ควรจ ากดัอยู่เพยีงแต่ใน
หอ้งเรยีน เพราะเป็นการปิดกัน้จนิตนาการ ความอยากรูอ้ยากลองของนักเรยีนไวเ้พยีงกรอบสีเ่หลีย่มทีต่ไีวก้บัครผููส้อน 
และหนังสอืแบบเรยีนเท่านัน้ และวภิาว ีเธยีรลลีา (2562) กล่าวว่า การทีค่รูยดึความสนใจของนักเรยีนเป็นหลกั ท าให้
การจดัการเรยีนรูม้คีวามหมายและน่าจดจ ายิง่ขึน้ น าไปสู่การประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการจดัการเรยีนรู ้
พบว่า นักเรยีนสนใจกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ครูผู้สอนพานักเรยีนลงไปเรยีนรู้ชุมชนมคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
แต่ยงัขาดกระบวนการเรยีนรู้ทีท่ าใหน้ักเรยีนเกิดจติส านึกในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในท้องถิ่น และใหน้ักเรยีนมส่ีวน
ร่วมในการเรยีนรูท้ีเ่พิม่มากขึน้ ดงัที ่มูลนิธสิยามกมัมาจล (2562) กล่าวว่า การเรยีนรูใ้นชุมชนจ าเป็นทีต่อ้งดงึความรู้
ในชุมชนหรอืเรื่องในพืน้ทีน่ัน้มาจดัท าเป็นหน่วยการเรยีนรูเ้ฉพาะทีเ่ป็นเรื่องในทอ้งถิน่ และมกีารบูรณาการหน่วยการ
เรยีนรูเ้พื่อจดัการเรยีนรูท้ีม่คีวามเชื่อมโยงกบัทอ้งถิน่  
ผู้วจิยัจงึสนใจสรา้งหน่วยการเรยีนรูบู้รณาการเรื่อง ป่าเขา ล าน ้า วถิีชวีติ ชุมชนลุ่มน ้าเจยีง และน ากระบวนการทาง
ภูมศิาสตร ์ซึง่เป็นกจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อปลูกฝังจติส านึกในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ ท าใหน้ักเรยีนมส่ีวนร่วม
ในการเรยีนรูท้ีเ่พิม่มากขึน้ ซึ่งNational Geographic (2017) และกนก จนัทรา (2561) กล่าวว่า ท าใหน้ักเรยีนสามารถ
พฒันาการคดิอย่างเป็นระบบ (System Thinking) สรา้งจติส านึกในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมทีย่ ัง่ยนืในฐานะพลเมอืงโลก 
(World Citizen) และเชื่อมโยงกบัประสบการณ์จรงิของนักเรยีน เพราะขัน้ตอนดงักล่าวนักเรยีนเป็นผูก้ าหนดประเดน็ที่
ตอ้งการศกึษา ใชก้ระบวนการและทกัษะทางภูมศิาสตรใ์นการหาค าตอบ และแกไ้ขประเดน็ทีต่้องการศกึษาดว้ยการลง
มอืปฏบิตัจิรงิ (Learning by Doing) โดยใชชุ้มชนเขา้มามส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักระบวนการทางภูมศิาสตร ์จะท าใหน้ักเรยีน
เกิดจติส านึกในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในท้องถิ่น ดงัที่ วภิาพรรณ พนิลา (2559) กล่าวว่า การสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมด้วยการบูรณาการการเรยีนรู้ให้เขา้กบัเรื่องใกล้ตวันักเรยีน ส่งผลท าให้นักเรยีนมเีจตคติที่ดตี่อ



สิ่งแวดล้อมในเรื่องใกล้ตวัและก่อให้เกิดค่านิยม ความผูกผนั และมีส่วนร่วมในการรบัผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น ซึ่งมี
ผลกระทบต่อความรูส้กึ และความผกูผนั ท าใหเ้กดิแรงผลกัดนัต่อจติส านึกของนักเรยีน  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. พฒันาหน่วยการเรยีนรูบู้รณาการเรื่อง ป่าเขา ล าน ้า วถิชีวีติ ชุมชนลุ่มน ้าเจยีง 
2. พฒันาจติส านึกการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในทอ้งถิน่ จากการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการทางภูมศิาสตรบ์น
ฐานการเรยีนรูข้องชุมชน ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ในระดบัการเหน็คุณค่าขึน้ไป 
3. พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จากการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการ
ทางภูมศิาสตรบ์นฐานการเรยีนรูข้องชุมชน โดยนักเรยีนรอ้ยละ 70 มคีะแนนผ่านเกณฑค์่าเฉลีย่รอ้ยละ 70 ขึน้ไป 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 

วิธีการวิจยั 
1. กลุ่มเป้าหมาย ในการวิจยัครัง้นี้ เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา  
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 จ านวนทัง้สิน้ 17 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี้ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏิบติัการ ประกอบดว้ย หน่วยการเรยีนรูบู้รณาการเรื่อง ป่าเขา ล าน ้า วถิชีวีติ ชุมชน
ลุ่มน ้าเจยีง และแผนการจดัการเรยีนรู้ตามรูปแบบการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมศิาสตร์บนฐานการเรยีนรู้ของ
ชุมชน จ านวน 6 แผน เวลาเรยีน 19 ชัว่โมง  

เคร่ืองมือสะท้อนผลการปฏิบติัการ ประกอบดว้ย 1) แบบสงัเกตพฤตกิรรมการสอนของครู 2) แบบบนัทกึ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) แบบการสะท้อนการคิด (Reflective Thinking) 4) แบบสัมภาษณ์นักเรียน 5) 
แบบทดสอบทา้ยวงจร แบบปรนัย 4 ตวัเลอืก จ านวน 3 ชุด ชุดละ 10 ขอ้ 

 เคร่ืองมือประเมินผลการปฏิบติัการ ประกอบดว้ย 1) แบบวดัจติส านึกในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในท้องถิน่ 
แบบปรนัย 4 ตวัเลอืก จ านวน20ขอ้ 2)แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบปรนัย 4 ตวัเลอืก จ านวน30 ขอ้ 

3. รปูแบบการวิจยั เป็นการวจิยัเชงิปฎบิตักิาร (Action Research) มทีัง้หมด 3 วงจร วงจรละ 2 แผน รวมจ านวน  
6 แผน เวลาเรยีน 19 ชัว่โมง โดยสรุปไดต้ามภาพ 



 
4. วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลูในภาคเรยีนที ่2 ปี การศกึษา 2562 โดย
ท าการเกบ็รวมรวบขอ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 
 

สรปุผลการวิจยั 
1. ผลจากการพฒันาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเร่ือง ป่าเขา ล าน ้า วิถีชีวิต ชุมชนลุ่มน ้าเจียง พบว่า มคี่าเฉลีย่ 
4.90 อยู่ในระดบัดมีาก ประกอบดว้ยขัน้ตอนการพฒันาหน่วยการเรยีนรู้ 9 ขัน้ตอน ดงันี้ 1) ศกึษาหลกัสูตรและเน้ือหา
ที่ต้องการศึกษา 2) ศึกษาแลวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้ว ัด เพื่อบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3) การสงัเคราะห์ค าอธบิายรายวชิา 4) ก าหนดค าอธบิายรายวชิา 5) ก าหนดผงัมโนทศัน์ 6) ก าหนดตารางหน่วยการ
เรยีนรู/้แผนการจดัการเรยีนรู ้เนื้อหาสาระการเรยีนรูแ้ละเวลาเรยีน 7) การก าหนกระบวนการจดัการเรยีนรู ้สื่อ/แหล่ง
เรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล 8) ก าหนดตารางการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้9) การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้ 

 

2. ผลการพฒันาจิตส านึกการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า อยู่ใน
เกณฑร์อ้ยละ 70 อยู่ทีจ่ติส านึกระดบัการเหน็คุณค่า(3) โดยสรุปไดต้ามภาพ 

 
 

3. ผลการพฒันาสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า นักเรียนร้อยละ 88.25  
มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 74.10 เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ โดยสรุปไดต้ามตาราง 

 

 

 

 



จ านวน
นักเรียน
ทัง้หมด  
(คน) 

นักเรียนผ่านเกณฑ์ นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ คะแนนผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ คะแนน
เฉล่ีย (30) 

ร้อยละ 

17 14 82.35 3 17.64 22.70 75.67 

 
อภิปรายผลการวิจยั 

1. ผลการพฒันาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเร่ือง ป่าเขา ล าน ้า วิถีชีวิต ชุมชนลุ่มน ้าเจียง 

จากการพฒันาหน่วยการเรยีนรูบ้รูณาการเรื่อง ป่าเขา ล าน ้า วถิชีวีติ ชุมชนลุ่มน ้าเจยีง  เป็นการบูรณาการหน่วยการ
เรียนรู้ภายในกลุ่มสาระวชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม เพื่อน าหน่วยการเรยีนรู้ไปใช้ในการจดัการเรยีนรู้ 
จ านวน 6 แผน เวลาเรยีน 19 ชัว่โมง และมผีลการประเมนิความเหมาะสมค่าเฉลี่ย 47.83 อยู่ในระดบัดมีาก ซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการของลัดดา ศิลาน้อย (2553) และสอคคล้องกับงานวิจัยของ  
จนิดา กาวงษ์กลาง (2550) และปาวนีา ภูมแิดนดนิ (2551) พบว่า การพฒันาหน่วยการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ในทอ้งถิน่ควร
ด าเนินการตามขัน้ตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสมัพนัธ์กนั โดยต้องอาศยัความร่วมมอืกนัระหว่างโรงเรยีนและ
ชุมชน เพื่อใหห้น่วยการเรยีนรูส้ามารถจดัการเรยีนรูไ้ดส้อคคลอ้งกบัความตอ้งการของนักเรยีนและชุมชน  
นอกจากนี้ การพฒันาหน่วยการเรยีนรู้ โดยการก าหนดเนื้อหาให้สอคคล้องกบับรบิทและปัญหาของชุมชนที่ผู้เรยีน
อาศยัอยู่ผ่านการมองชุมชนลุ่มน ้าเจยีง ยงัชีใ้หเ้หน็ว่า สามารถพฒันาเจคคตทิีด่ตี่อชมุชน ตระหนักต่อปัญหาสิง่แวดลอ้ม
ที่เกิดขึ้นในชุมชนพร้อมเติบโตไปเป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ที่มีจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม(Environmental 
Literacy) สอคคลอ้งผลการวจิยัของ กอ้งเกยีรต ิขอบเวศน์ (2548) ไดท้ าการศกึษา การพฒันาชุดการเรยีนรู ้เรื่อง ชวีติ
กบัสิง่แวดล้อม ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใชแ้หล่งการเรยีนรู้ในชุมชน ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว 
จงัหวดัพงังา พบว่า นักเรยีนมเีจตคตทิีเ่อือ้ต่อการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้มหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และสงูกว่านักเรยีนที่เรยีนรูใ้นโรงเรยีนตามปกต ิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 และสรุปผลการวจิยัทีส่อคคลอ้งว่า การเรยีนรูจ้ากประสบการณจรงิหรอืแหล่งการเรยีนรูใ้นชุมชนของตนเอง ส่งผล
ใหเ้กดิเจตคตทิีเ่อื้อต่อการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดล้อมของผูเ้รยีนสูงขึน้ ดงันัน้การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนเป็นวธิกีารที่
เหมาะสมต่อการเรยีนรูเ้รื่องสิง่แวดลอ้มศกึษาไดด้แีละมคีวามสมัพนัธต์่อการสรา้งจติส านึกทีด่กีบัสิง่แวดลอ้ม  

 

2. ผลการพฒันาจิตส านึกการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน 

การศกึษาจติส านึกการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ โดยก าหนดใหผ้่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ในระดบัการเหน็คุณค่าขึน้ไป
พบว่า จติส านึกการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในท้องถิ่นของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 อยู่ที่จติส านึกระดบัเห็นคุณค่า 
ทัง้นี้เป็นเพราะ แบบวดันี้เป็นการวดัระดบัคุณลกัษณะทางด้านการรู้สกึโดยใช้สถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกดิขึน้ในชุมชนลุ่มน ้าเจยีงจากการสอบถามครแูละนักเรยีนมาสรา้งเป็นแบบวดั ท าใหน้ักเรยีนตอบค าถามไดต้ามความ
เป็นจรงิ ตามความรูส้กึโดยใชแ้นวทางการวดัของระดบัคุณลกัษณะทางดา้นการรูส้กึตามทฤษฎขีองแครธโวลและคณะ 
Krathwohl et al. (1964) สอคคล้องกับผลการวิจยัของ อรุณี แสงเพ็ญ (2537) ได้ท าการศึกษา การสร้างแบบวดั
จติส านึกต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 พบว่า ผลการวดัระดบัจติส านึกอยู่
ในระดบัเหน็คุณค่า และผลการวจิยัของ สมพงษ์ ปั้นหุ่น (2542) ไดน้ าแนวคดิดงักล่าวท าการศกึษาเพื่อสรา้งแบบวดั



จติส านึกเกีย่วกบัวฒันธรรมทอ้งถิน่ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ระดบัจติส านึกของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่ารอ้ยละของคะแนนเท่ากบั 64.98 และมจีติส านึกอยู่
ในระดบัการใหคุ้ณค่า  

3. ผลการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบว่า นักเรยีนนมคีะแนนผ่านเกณฑ์รอ้ยละ70 ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 82.35 และมี
คะแนนผ่านเกณฑค์่าเฉลีย่ 22.70 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 75.67 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด ทัง้นี้จากการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูด้ว้ยกระบวนการทางภูมศิาสตร์บนฐานการเรยีนรูข้องชุมชน โดยผูเ้รยีนเป็นผูก้ าหนดประเดน็ทีต่้องการเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง (Thematic Approach) เพื่อใหเ้ขา้ใจสิง่แวดลอ้มและชุมชนของตนเองไดอ้ย่างเป็นระบบ โดยจากการสงัเกต
พฤติกรรมการเรยีนรู้ของนักเรยีนทัง้ 6 ขัน้ตอน ส่งผลท าให้นักเรยีนเกิดความสนใจใคร่รู้ มกีารท างานร่วมกนั รู้จกั
คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง มแีนวทางการสรา้งองค์ความรูด้ว้ยตนเอง เกดิการคดิอย่างเป็นระบบดว้ยใชเ้หตุและผล 
และเกดิการเรยีนรูเ้พื่อเปลี่ยนแปลงตวัเองและชุมชน สอคล้องกบังานวจิยัของ ภากร อุปการแก้ว และแก้วใจ สุวรรณ
เวช (2561) ไดท้ าการศกึษา การจดัการเรยีนรูด้ว้ยรูปแบบกระบวนการทางภูมศิาสตร์ และแอพพลเิคชัน่  QR CODE 
เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภูมศิาสตร์ และทกัษะการท างานกลุ่มของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกระบวนการทาง
ภูมศิาสตร์และแอพพลเิคชัน่ QR CODE มคี่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.73 และมพีฤตกิรรมการท างานกลุ่มระหว่างจดั
กจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบกระบวนการทางภูมศิาสตรก์บัแอพพลเิคชัน่ QR CODE อยู่ในระดบัด ี

ซึง่การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการทางภูมศิาสตรบ์นฐานการเรยีนรูข้องชุมชน ท าใหน้ักเรยีนไดเ้ขา้ใจปัญหา
สิง่แวดล้อมและใชเ้หตุผลในการแก้ไขปัญหา ท าใหก้ารเรยีนวชิาภูมศิาสตร์ร่วมกบัชุมชนมคีวามหมายส าหรบันักเรยีน
และชุมชน นอกจากนัน้ยังสอดคล้องกับงานวิจยัของ Lamont E. Maddox, James B. Howell, and John W. Saye 
(2018) ได้ท าการศกึษา การออกแบบการจดักิจกรรมเรยีนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมศิาสตร์ เพื่อเตรยีมพร้อมเป็น
พลเมอืงของนักเรยีนมธัยม จากการศกึษาพบว่า กระบวนการทางภูมศิาสตร์ส่งผลใหน้ักเรยีนไดใ้ชเ้หตุผลในการแกไ้ข
ปัญหาทางสงัคมอย่างไร และช่วยใหน้ักเรยีนคดิแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างมเีหตุผล  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. การตัง้ประเดน็การศกึษา เป็นขัน้สรา้งฐานการเรยีนรู ้(Learning Base) ใหก้บันักเรยีน ควรเปิดโลกการเรยีนรูข้อง
นักเรยีนด้วย “การตัง้ค าถามอย่างไม่รู้จบ” ท าให้นักเรยีนเกิดความสงสยัใคร่รู้ เพื่อให้นักเรยีนเกิดค าถามกบัตวัเอง 
รวมทัง้พยายามใช้ชุมชนเพื่อเปิดมุมมองใหม่ของนักเรยีนให้มากที่สุด ด้วยการใช้รูปภาพ บทความ ข่าว คลปิวดิโีอ 
Google Map ตลอดจนการสมัภาษณ์คนในชุมชนทีม่ส่ีวนสนับสนุนมุมมองของนักเรยีน 

2. การทีน่ักเรยีนจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดด้จีากประสบการณ์จรงิ ควรใหน้ักเรยีนมส่ีวนร่วมในการออกแบบใบกจิกรรม 
และก าหนดเวลารวบรวมขอ้มลูใหช้ดัเจน  

3. ควรก าหนดรูปแบบผลงานของนักเรยีนในระดบัเดยีวกนั ซึ่งอาจเน้นทกัษะที่แตกต่างกนั เช่น ประถมศกึษาเน้น
อธบิายประโยคสัน้ๆ มธัยมศกึษาตอนตน้เน้นการเรยีนรูเ้ป็นเหตุผล มธัยมศกึษาตอนปลายเน้นกระบวนการวจิยัทีเ่ป็น
การหาเหตุของปัญหา 

4. การวดัและประเมินผลโดยใช้แบบสะท้อนความคิด(Reflective Thinking) หลงัจากการจดักิจกรรมรมการเรียนรู้  
ควรให้นักเรียนได้สื่อสารท าความเข้าใจการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น และใช้วดัเจตคติที่เกิดขึ้นจากการเรียน รวมทัง้เป็น
ขอ้เสนอแนะส าหรบัครตู่อการปรบัปรุงการสอนครัง้ต่อไป  



5. การที่จะรู้ถงึจติส านึกของนักเรยีนไดอ้ย่างแทจ้รงิ การสงัเกตพฤตกิรรมของนักเรยีนตามบรบิททางสงัคมในแต่ละ
พืน้ที ่เพื่อรวบรวมพฤตกิรรมทีไ่ดม้าสรา้งเป็นสถานการณ์ในแบบวดัจติส านึกมากกว่าก าหนดมาจากขา่ว บทความหรอื
ความคดิเหน็ของตน เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัในครัง้ต่อไป ควรด าเนินการดงัน้ี 

1. พฒันาหน่วยการเรยีนรู้บรูณาการขา้มกลุ่มสาระและบรูณาการแบบองค์รวม (Holistic Learning) ให้สอคคล้องกบั
ชุมชนและสิง่แวดล้อม เพื่อใหน้ักเรยีนเหน็ถงึความสมัพนัธ์และเชื่อมโยงความรูไ้ดห้ลากหลายมติ ิรวมทัง้สามารถน า
ความรูม้าประยุกตใ์ชใ้นการเปลีย่นแปลงตนเองและสงัคมได ้(Tranformative Learning) 

2. ศกึษากระบวนการทางภูมศิาสตรบ์นฐานการเรยีนรูข้องชุมชนเพื่อพฒันาทกัษะดา้นอื่นๆ เช่น การสรา้งพลเมอืงตื่นรู ้
(Active Citizen) และทกัษะการแกไ้ขปัญญาอย่างสรา้งสรรค ์ 
3. พฒันากระบวนทศัน์และกระบวนการทางภูมศิาสตร์บนฐานการเรยีนรู้ของชุมชนร่วมกบักระบวนการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และสามารถลงมือท ากิจกรรมเพื่อสร้างการ
เปลีย่นแปลงต่อตนเองและชุมชนมากขึน้ 
4. ศกึษาแนวทางการวดัจติส านึกที่หลากหลายเพื่อน าไปใชศ้กึษาพฤตกิรรมดา้นสิง่แวดล้อมและชุมชนเพื่อน าไปสู่การ
พฒันาการศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนตน้ และมธัยมศกึษาตอนปลาย น ามาปรบัใชใ้นการวจิยัได้ 
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ภาคผนวก 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



ภาพขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์บนฐานการเรียนรู้ของชุมชน 
 

 
ขั้นที่ 1 การสำรวจและตั้งประเด็นการศึกษา เป็นขั้นตอนที่สอคคล้องกับขั้นตอนที่ 1 ตั้งคำถามเชิง

ภูมิศาสตร์ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และข้ันการนำเสนอตามแนวคิดการเรียนรู้ของชุมชน  
ขั้นที่ 2 วางแผนจัดการ เป็นขั้นตอนที่สอคคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ชุมชนตามแนวคิดของลัดดา 

ศิลาน้อย (2550) เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเรียนรู้ในชุมชนจำเป็นต้องมีการวางแผนร่วมกันและ
เลือกใช้การศึกษาตามประเภทของแหล่งเรียนรู้บนฐานของชุมชนทั้ง 4 ประเภท คือ บุคคล สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ และกิจกรรม 

ขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่สอคคล้องกับขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และข้ันปฏิบัติการตามแนวคิดการเรียนรู้ของชุมชน  

ขั้นที่ 4 จัดการข้อมูล เป็นขั้นตอนที่สอคคล้องกับขั้นตอนที่ 3 จัดการข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และขั้นปฏิบัติการตามแนวคิดการเรียนรู้ของชุมชน 

ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เป็นขั้นตอนท่ีสอคคล้องกับขั้นตอนที่ 4  
การวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และข้ันปฏิบัติการตามแนวคิดการเรียนรู้ของชุมชน 

ขั้นที่ 6 การสรุปข้อมูลและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนท่ีสอคคล้องกับขั้นตอน 
ที่ 5 สรุปข้อมูลเพื่อหาคำตอบตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และขั้นประเมินผลตามแนวคิดการเรียนรู้ของ
ชุมชน 
 

 

 

 
 

 



ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

ภาพผลงานของนักเรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่1 การส ารวจและ

ตั้งประเด็นการศึกษา 
ขั้นตอนที ่2 วางแผนจดัการ  ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขั้นที ่4 จดัการขอ้มูล 
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์

และแปลผลข้อมูล 

ขั้นที่ 6 การสรุปข้อมูลและ

แลกเปล่ียนการเรียนรู้ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4



ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

 
 

ภาพผลงานของนักเรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

 
 
 
 

ขั้นตอนที ่1 การส ารวจและ

ตั้งประเด็นการศึกษา 
ขั้นตอนที ่2 วางแผนจดัการ 

ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมขอ้มูล ขั้นที ่4 จดัการขอ้มูล 

ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์

และแปลผลข้อมูล 

ขั้นที่ 6 การสรุปข้อมูลและ

แลกเปล่ียนการเรียนรู้ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2

กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4



ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
   

 
 

ภาพผลงานของนักเรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

 
 
 

ขั้นตอนที ่1 การส ารวจและ

ตั้งประเด็นการศึกษา 
ขั้นตอนที ่2 วางแผนจดัการ 

ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมขอ้มูล ขั้นที ่4 จดัการขอ้มูล 

ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์

และแปลผลข้อมูล 

ขั้นที่ 6 การสรุปข้อมูลและ

แลกเปล่ียนการเรียนรู้ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2

กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4



ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
   

 
 

ภาพผลงานของนักเรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

 
 
 

ขั้นตอนที ่1 การส ารวจและ

ตั้งประเด็นการศึกษา 
ขั้นตอนที ่2 วางแผนจดัการ 

ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมขอ้มูล ขั้นที ่4 จดัการขอ้มูล

ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์

และแปลผลข้อมูล 

ขั้นที่ 6 การสรุปข้อมูลและ

แลกเปล่ียนการเรียนรู้ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2

กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4



ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

        
 

ภาพผลงานของนักเรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

 
 
 
 

ขั้นตอนที ่1 การส ารวจและ

ตั้งประเด็นการศึกษา 
ขั้นตอนที ่2 วางแผนจดัการ 

ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมขอ้มูล ขั้นที ่4 จดัการขอ้มูล

ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์

และแปลผลข้อมูล 

ขั้นที่ 6 การสรุปข้อมูลและ

แลกเปล่ียนการเรียนรู้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4



ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

   
 

ภาพผลงานของนักเรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

 
 
 

ขั้นตอนที ่1 การส ารวจและ

ตั้งประเด็นการศึกษา 
ขั้นตอนที ่2 วางแผนจดัการ 

ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมขอ้มูล ขั้นที ่4 จดัการขอ้มูล 

ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์

และแปลผลข้อมูล 

ขั้นที่ 6 การสรุปข้อมูลและ

แลกเปล่ียนการเรียนรู้ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2

กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4


