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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรูบ้ ูรณาการเรื่อง ป่ าเขา ลาน้า วิถชี วี ติ ชุมชนลุ่มน้าเจียง พัฒนา
จิตสานึกการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในท้องถิ่น และพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการทางภูมศิ าสตร์บนฐานการเรียนรู้ของชุมชน กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั เป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 17 คน เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารใน
ชัน้ เรียน (Action Research) แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ การรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วย
วิจยั จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน การสัมภาษณ์นักเรียน และการสะท้อนคิดของนักเรียน เพื่อนามาวิเคราะห์
สรุปผลรายงานในลักษณะของการบรรยาย 2) ข้อมูลเชิงปริมาณ การรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบท้ายวงจร
แบบวัดจิตสานึกการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในท้องถิน่ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนรู้ เพื่อนามาหาค่าเฉลีย่
ร้อยละและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ ผลการวิจยั พบว่า 1. ผลจากการพัฒนาหน่ วยการเรียนรูบ้ ูรณาการเรื่อง
ป่ าเขา ลาน้า วิถชี วี ติ ชุมชนลุ่มน้าเจียง พบว่า มีค่าเฉลีย่ 4.90 อยู่ในระดับดีมาก 2. ผลการพัฒนาจิตสานึกการอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 70 อยู่ท่จี ติ สานึกระดับการเห็นคุณค่า(3) 3. ผลการพัฒนาสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน พบว่า นักเรียนร้อยละ 88.25 มีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 74.10 เป็ นไปตาม
เกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
คาสาคัญ : หน่ วยการเรียนรู้บรู ณาการ, กระบวนการทางภูมิศาสตร์, การเรียนรู้ของชุมชน, จิ ตสานึ กการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม

บทนา
สถานการณ์สงิ่ แวดล้อมในโลกปั จจุบนั และปั ญหาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทย เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าต้นเหตุ
ทีแ่ ท้จริงมาจากมนุ ษย์ทเ่ี ป็ นตัวการก่อให้เกิดปั ญหาสิง่ แวดล้อม (National Geographic Thailand, 2018) ซึ่งทีผ่ ่านมา
เรามองข้ามและผลักปั ญหาสิง่ แวดล้อมให้แต่ผอู้ ่นื หรือหน่ วยงานอื่นทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ จนทาให้คนส่วนใหญ่ในสังคม
ไม่เกิดความใส่ใจ ละเลย และไม่ตระหนักต่อปั ญหาสิง่ แวดล้อม ในประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับสิง่ แวดล้อม
ในประเทศโดยกาหนดรูปแบบผ่านนโยบายและมาตรการสาคัญต่างๆ (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม, 2562) ซึ่งการแก้ไขปั ญหาสิง่ แวดล้อมโดยรัฐบาลเป็ น ผู้ดาเนินการเพียงฝ่ ายเดียว ไม่เพียงพอที่จะ
แก้ไขปั ญหาสิง่ แวดล้อมได้ในระดับใหญ่หรือวงกว้างทีม่ บี ริบทพืน้ ทีท่ แ่ี ตกต่างกันได้ แต่ต้องหาวิธกี ารปลูกฝั งจิตสานึก
และการสร้างความตระหนักต่อปั ญหาสิง่ แวดล้อมผ่านการศึกษาหรือโรงเรียน เพราะต้นเหตุของปั ญหามาจากมนุ ษย์
เป็ นส่ ว นใหญ่ โรงเรีย นต้ อ งสอนความฉลาดด้ า นการอนุ ร ัก ษ์ ธ รรมชาติ (Ecological Intelligence) แก่ เ ด็ ก ๆ ใน
สถานการณ์ดา้ นสิง่ แวดล้อมเพราะเป็ นก้าวสาคัญทีช่ ่วยหล่อหลอมจิตสานึกต่อสิง่ แวดล้อม (Environmental Literacy)
ให้เกิดขึน้ ดังนัน้ การจัดการศึกษาจึงไม่ใช่เป็ นเพียงการเรียนรูใ้ นเนื้อหาวิชาหลักเท่านัน้ แต่คอื การเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปั จจุบนั และการเรียนรูเ้ พื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (Transformative Education)
ผ่านเรื่องปั ญหาของสิ่งแวดล้อม สอคคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 (2560)
กล่าวว่า การศึกษาต้องเข้ามามีบทบาทสาคัญในการให้ความรู้ ทักษะ สร้างทัศนคติและความตระหนักแก่นักเรียนทุก
ช่วงวัยให้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาและเติบโตในสังคมทีร่ บั ผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สามารถปรับตัวในโลกที่
มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรวดเร็วและรุนแรง มี คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบในการกระทาของตน
(บุญชนก ธรรมวงศา ,2562)
จากสภาพปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ บริเวณโดยรอบโรงเรียนและชุมชนลุ่มน้าเจียง (องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
เจียง, 2562) จึงมีความจาเป็ นทีต่ อ้ งสร้างนักเรียนเพื่อให้เกิดจิตสานึกในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในท้องถิน่ เพื่อเติบโตไป
เป็ นพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) และตระหนักต่อปั ญหาสิง่ แวดล้อมให้มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะในรายวิชา สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สอคคล้องกับ อรรถพล อนันตวรสกุล (2546) กล่าวว่า การเรียนรู้ไม่ควรจากัดอยู่เพียงแต่ใน
ห้องเรียน เพราะเป็ นการปิ ดกัน้ จินตนาการ ความอยากรูอ้ ยากลองของนักเรียนไว้เพียงกรอบสีเ่ หลีย่ มทีต่ ไี ว้กบั ครูผสู้ อน
และหนังสือแบบเรียนเท่านัน้ และวิภาวี เธียรลีลา (2562) กล่าวว่า การทีค่ รูยดึ ความสนใจของนักเรียนเป็ นหลัก ทาให้
การจัดการเรียนรูม้ คี วามหมายและน่ าจดจายิง่ ขึน้ นาไปสู่การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้
พบว่า นักเรียนสนใจกิจกรรมการเรียนรู้ท่คี รูผู้สอนพานักเรียนลงไปเรียนรู้ชุมชนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
แต่ยงั ขาดกระบวนการเรียนรู้ทท่ี าให้นัก เรียนเกิดจิตสานึกในการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในท้องถิ่น และให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรูท้ เ่ี พิม่ มากขึน้ ดังที่ มูลนิธสิ ยามกัมมาจล (2562) กล่าวว่า การเรียนรูใ้ นชุมชนจาเป็ นทีต่ อ้ งดึงความรู้
ในชุมชนหรือเรื่องในพืน้ ทีน่ ัน้ มาจัดทาเป็ นหน่ วยการเรียนรูเ้ ฉพาะทีเ่ ป็ นเรื่องในท้องถิน่ และมีการบูรณาการหน่ วยการ
เรียนรูเ้ พื่อจัดการเรียนรูท้ ม่ี คี วามเชื่อมโยงกับท้องถิน่
ผู้วจิ ยั จึงสนใจสร้างหน่ วยการเรียนรูบ้ ูรณาการเรื่อง ป่ าเขา ลาน้ า วิถีชวี ติ ชุมชนลุ่มน้ าเจียง และนากระบวนการทาง
ภูมศิ าสตร์ ซึง่ เป็ นกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อปลูกฝั งจิตสานึกในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในท้องถิน่ ทาให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรูท้ เ่ี พิม่ มากขึน้ ซึ่งNational Geographic (2017) และกนก จันทรา (2561) กล่าวว่า ทาให้นักเรียนสามารถ
พัฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบ (System Thinking) สร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทีย่ ั ่งยืนในฐานะพลเมืองโลก
(World Citizen) และเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงของนักเรียน เพราะขัน้ ตอนดังกล่าวนักเรียนเป็ นผูก้ าหนดประเด็นที่
ต้องการศึกษา ใช้กระบวนการและทักษะทางภูมศิ าสตร์ในการหาคาตอบ และแก้ไขประเด็นทีต่ ้องการศึกษาด้วยการลง
มือปฏิบตั จิ ริง (Learning by Doing) โดยใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนเกีย่ วข้องกับกระบวนการทางภูมศิ าสตร์ จะทาให้นักเรียน
เกิดจิตสานึกในการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในท้องถิ่ น ดังที่ วิภาพรรณ พินลา (2559) กล่าวว่า การสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมด้วยการบูรณาการการเรียนรู้ให้เข้ากับเรื่องใกล้ตวั นักเรียน ส่งผลทาให้นักเรียนมีเจตคติท่ดี ตี ่อ

สิ่งแวดล้อมในเรื่องใกล้ตวั และก่อให้เกิดค่านิยม ความผูกผัน และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น ซึ่งมี
ผลกระทบต่อความรูส้ กึ และความผูกผัน ทาให้เกิดแรงผลักดันต่อจิตสานึกของนักเรียน

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. พัฒนาหน่วยการเรียนรูบ้ ูรณาการเรื่อง ป่ าเขา ลาน้า วิถชี วี ติ ชุมชนลุ่มน้าเจียง
2. พัฒนาจิตสานึกการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในท้องถิน่ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการทางภูมศิ าสตร์บน
ฐานการเรียนรูข้ องชุมชน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ในระดับการเห็นคุณค่าขึน้ ไป
3. พัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการ
ทางภูมศิ าสตร์บนฐานการเรียนรูข้ องชุมชน โดยนักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 70 ขึน้ ไป

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

วิ ธีการวิ จยั
1. กลุ่มเป้ าหมาย ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิท ยา
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวนทัง้ สิน้ 17 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั แบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิ บตั ิ การ ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรูบ้ ูรณาการเรื่อง ป่ าเขา ลาน้า วิถชี วี ติ ชุมชน
ลุ่มน้ าเจียง และแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมศิ าสตร์บนฐานการเรียนรู้ของ
ชุมชน จานวน 6 แผน เวลาเรียน 19 ชัวโมง
่
เครื่องมือสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ การ ประกอบด้วย 1) แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู 2) แบบบันทึก
หลัง การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ 3) แบบการสะท้อ นการคิด (Reflective Thinking) 4) แบบสัม ภาษณ์ นั ก เรีย น 5)
แบบทดสอบท้ายวงจร แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 3 ชุด ชุดละ 10 ข้อ
เครื่องมือประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ การ ประกอบด้วย 1) แบบวัดจิตสานึกในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในท้องถิน่
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน20ข้อ 2)แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน30 ข้อ
3. รูปแบบการวิ จยั เป็ นการวิจยั เชิงปฎิบตั กิ าร (Action Research) มีทงั ้ หมด 3 วงจร วงจรละ 2 แผน รวมจานวน
6 แผน เวลาเรียน 19 ชัวโมง
่ โดยสรุปได้ตามภาพ

4. วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โดย
ทาการเก็บรวมรวบข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

สรุปผลการวิ จยั
1. ผลจากการพัฒนาหน่ วยการเรียนรู้บูรณาการเรื่อง ป่ าเขา ลาน้า วิ ถีชีวิต ชุมชนลุ่มน้าเจียง พบว่า มีค่าเฉลีย่
4.90 อยู่ในระดับดีมาก ประกอบด้วยขัน้ ตอนการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 9 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรและเนื้อหา
ที่ต้อ งการศึก ษา 2) ศึก ษาแลวิเ คราะห์ม าตรฐานการเรีย นรู้ ตัว ชี้ว ัด เพื่อ บู ร ณาการภายในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
3) การสังเคราะห์คาอธิบายรายวิชา 4) กาหนดคาอธิบายรายวิชา 5) กาหนดผังมโนทัศน์ 6) กาหนดตารางหน่ วยการ
เรียนรู/้ แผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรูแ้ ละเวลาเรียน 7) การกาหนกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล 8) กาหนดตารางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 9) การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
2. ผลการพัฒนาจิ ตสานึ กการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่ น ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์รอ้ ยละ 70 อยู่ทจ่ี ติ สานึกระดับการเห็นคุณค่า(3) โดยสรุปได้ตามภาพ

3. ผลการพัฒ นาสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ของนั ก เรี ย นชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 พบว่ า นั ก เรีย นร้อ ยละ 88.25
มีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 74.10 เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ โดยสรุปได้ตามตาราง

คะแนนผลสัมฤทธิ์
จานวน นักเรียนผ่านเกณฑ์ นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
ทางการเรียน
นักเรียน
ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละ
ทัง้ หมด จานวน ร้อยละ จานวน
เฉลี่ย (30)
(คน)
(คน)
(คน)
17

14

82.35

3

17.64

22.70

75.67

อภิ ปรายผลการวิ จยั
1. ผลการพัฒนาหน่ วยการเรียนรู้บูรณาการเรื่อง ป่ าเขา ลาน้า วิ ถีชีวิต ชุมชนลุ่มน้าเจียง
จากการพัฒนาหน่ วยการเรียนรูบ้ รูณาการเรื่อง ป่ าเขา ลาน้ า วิถชี วี ติ ชุมชนลุ่มน้ าเจียง เป็ นการบูรณาการหน่ วยการ
เรียนรู้ภายในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อนาหน่ วยการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
จานวน 6 แผน เวลาเรียน 19 ชัวโมง
่
และมีผลการประเมินความเหมาะสมค่าเฉลี่ย 47.83 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็ นไป
ตามแนวทางการพัฒ นาหน่ ว ยการเรีย นรู้บู ร ณาการของลัด ดา ศิลาน้ อ ย (2553) และสอคคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
จินดา กาวงษ์กลาง (2550) และปาวีนา ภูมแิ ดนดิน (2551) พบว่า การพัฒนาหน่ วยการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ ในท้องถิน่ ควร
ดาเนินการตามขัน้ ตอนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องสัมพันธ์กนั โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน เพื่อให้หน่วยการเรียนรูส้ ามารถจัดการเรียนรูไ้ ด้สอคคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน
นอกจากนี้ การพัฒนาหน่ วยการเรียนรู้ โดยการกาหนดเนื้อหาให้สอคคล้องกับบริบทและปั ญหาของชุมชนที่ผู้เรียน
อาศัยอยู่ผ่านการมองชุมชนลุ่มน้าเจียง ยังชีใ้ ห้เห็นว่า สามารถพัฒนาเจคคติทด่ี ตี ่อชุมชน ตระหนักต่อปั ญหาสิง่ แวดล้อม
ที่เ กิด ขึ้น ในชุ ม ชนพร้อ มเติบ โตไปเป็ น พลเมือ งตื่น รู้ (Active Citizen) ที่มีจิต ส านึ ก ต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม(Environmental
Literacy) สอคคล้องผลการวิจยั ของ ก้องเกียรติ ขอบเวศน์ (2548) ได้ทาการศึกษา การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวติ
กับสิง่ แวดล้อม สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ตาบลพรุใน อาเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา พบว่า นักเรียนมีเจตคติทเ่ี อือ้ ต่อการอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และสูงกว่านักเรียนที่เรียนรูใ้ นโรงเรียนตามปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 และสรุปผลการวิจยั ทีส่ อคคล้องว่า การเรียนรูจ้ ากประสบการณจริงหรือแหล่งการเรียนรูใ้ นชุมชนของตนเอง ส่งผล
ให้เกิดเจตคติทเ่ี อื้อต่อการอนุ รกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อมของผูเ้ รียนสูงขึน้ ดังนัน้ การเรียนรูน้ อกห้องเรียนเป็ นวิธกี ารที่
เหมาะสมต่อการเรียนรูเ้ รื่องสิง่ แวดล้อมศึกษาได้ดแี ละมีความสัมพันธ์ต่อการสร้างจิตสานึกทีด่ กี บั สิง่ แวดล้อม
2. ผลการพัฒนาจิ ตสานึ กการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่ น
การศึกษาจิตสานึกการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในท้องถิน่ โดยกาหนดให้ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ในระดับการเห็นคุณค่าขึน้ ไป
พบว่า จิตสานึกการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในท้องถิ่น ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 อยู่ท่จี ติ สานึกระดับเห็นคุณค่า
ทัง้ นี้เป็ นเพราะ แบบวัดนี้เป็ นการวัดระดับคุณลักษณะทางด้านการรู้สกึ โดยใช้สถานการณ์และปั ญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึน้ ในชุมชนลุ่มน้าเจียงจากการสอบถามครูและนักเรียนมาสร้างเป็ นแบบวัด ทาให้นักเรียนตอบคาถามได้ตามความ
เป็ นจริง ตามความรูส้ กึ โดยใช้แนวทางการวัดของระดับคุณลักษณะทางด้านการรูส้ กึ ตามทฤษฎีของแครธโวลและคณะ
Krathwohl et al. (1964) สอคคล้อ งกับผลการวิจยั ของ อรุ ณี แสงเพ็ญ (2537) ได้ท าการศึกษา การสร้างแบบวัด
จิตสานึกต่อการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 พบว่า ผลการวัดระดับจิตสานึกอยู่
ในระดับเห็นคุณค่า และผลการวิจยั ของ สมพงษ์ ปั ้นหุ่น (2542) ได้นาแนวคิดดังกล่าวทาการศึกษาเพื่อสร้างแบบวัด

จิตสานึกเกีย่ วกับวัฒนธรรมท้องถิน่ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ระดับจิตสานึกของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าร้อยละของคะแนนเท่ากับ 64.98 และมีจติ สานึกอยู่
ในระดับการให้คุณค่า
3. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน พบว่า นักเรียนนมีคะแนนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ70 ขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 82.35 และมี
คะแนนผ่านเกณฑ์ค่าเฉลีย่ 22.70 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 75.67 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด ทัง้ นี้จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการทางภูมศิ าสตร์บนฐานการเรียนรูข้ องชุมชน โดยผูเ้ รียนเป็ นผูก้ าหนดประเด็นทีต่ ้องการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Thematic Approach) เพื่อให้เข้าใจสิง่ แวดล้อมและชุมชนของตนเองได้อย่างเป็ นระบบ โดยจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนทัง้ 6 ขัน้ ตอน ส่งผลทาให้นักเรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ มีการทางานร่วมกัน รู้จกั
ค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง มีแนวทางการสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง เกิดการคิดอย่างเป็ นระบบด้วยใช้เหตุและผล
และเกิดการเรียนรูเ้ พื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและชุมชน สอคล้องกับงานวิจยั ของ ภากร อุปการแก้ว และแก้วใจ สุวรรณ
เวช (2561) ได้ทาการศึกษา การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบกระบวนการทางภูมศิ าสตร์ และแอพพลิเคชัน่ QR CODE
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนวิชาภูมศิ าสตร์ และทักษะการทางานกลุ่มของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 พบว่า
นั ก เรีย นมีผ ลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นรู้วิช าภู มิศ าสตร์ห ลัง จากจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ด้ว ยรูป แบบกระบวนการทาง
ภูมศิ าสตร์และแอพพลิเคชัน่ QR CODE มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.73 และมีพฤติกรรมการทางานกลุ่มระหว่างจัด
กิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบกระบวนการทางภูมศิ าสตร์กบั แอพพลิเคชัน่ QR CODE อยู่ในระดับดี
ซึง่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการทางภูมศิ าสตร์บนฐานการเรียนรูข้ องชุมชน ทาให้นักเรียนได้เข้าใจปั ญหา
สิง่ แวดล้อมและใช้เหตุผลในการแก้ไขปั ญหา ทาให้การเรียนวิชาภูมศิ าสตร์ร่วมกับชุมชนมีความหมายสาหรับนักเรียน
และชุ ม ชน นอกจากนั น้ ยัง สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ Lamont E. Maddox, James B. Howell, and John W. Saye
(2018) ได้ทาการศึกษา การออกแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมศิ าสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมเป็ น
พลเมืองของนักเรียนมัธยม จากการศึกษาพบว่า กระบวนการทางภูมศิ าสตร์ส่งผลให้นักเรียนได้ใช้เหตุผลในการแก้ไข
ปั ญหาทางสังคมอย่างไร และช่วยให้นักเรียนคิดแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีเหตุผล

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. การตัง้ ประเด็นการศึกษา เป็ นขัน้ สร้างฐานการเรียนรู้ (Learning Base) ให้กบั นักเรียน ควรเปิ ดโลกการเรียนรูข้ อง
นักเรียนด้วย “การตัง้ คาถามอย่างไม่รู้จบ” ทาให้นักเรียนเกิดความสงสัยใคร่ รู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดคาถามกับตัวเอง
รวมทัง้ พยายามใช้ชุมชนเพื่อเปิ ด มุมมองใหม่ของนักเรียนให้มากที่สุด ด้วยการใช้รูปภาพ บทความ ข่าว คลิปวิดโี อ
Google Map ตลอดจนการสัมภาษณ์คนในชุมชนทีม่ สี ่วนสนับสนุนมุมมองของนักเรียน
2. การทีน่ ักเรียนจะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดจี ากประสบการณ์จริง ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบใบกิจกรรม
และกาหนดเวลารวบรวมข้อมูลให้ชดั เจน
3. ควรกาหนดรูปแบบผลงานของนักเรียนในระดับเดียวกัน ซึ่งอาจเน้นทักษะที่แตกต่างกัน เช่น ประถมศึกษาเน้ น
อธิบายประโยคสัน้ ๆ มัธยมศึกษาตอนต้นเน้นการเรียนรูเ้ ป็ นเหตุผล มัธยมศึกษาตอนปลายเน้นกระบวนการวิจยั ทีเ่ ป็ น
การหาเหตุของปั ญหา
4. การวัดและประเมินผลโดยใช้แบบสะท้อนความคิด (Reflective Thinking) หลังจากการจัดกิจกรรมรมการเรียนรู้
ควรให้นั กเรียนได้ส่ือ สารทาความเข้า ใจการเรียนรู้ ท่เี กิด ขึ้น และใช้วดั เจตคติท่เี กิด ขึ้น จากการเรียน รวมทัง้ เป็ น
ข้อเสนอแนะสาหรับครูต่อการปรับปรุงการสอนครัง้ ต่อไป

5. การที่จะรู้ถงึ จิตสานึกของนักเรียนได้อย่างแท้จริง การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนตามบริบททางสังคมในแต่ละ
พืน้ ที่ เพื่อรวบรวมพฤติกรรมทีไ่ ด้มาสร้างเป็ นสถานการณ์ในแบบวัดจิตสานึกมากกว่ากาหนดมาจากข่าว บทความหรือ
ความคิดเห็นของตน เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ในครัง้ ต่อไป ควรดาเนิ นการดังนี้
1. พัฒนาหน่ วยการเรียนรู้บรูณาการข้ามกลุ่มสาระและบรูณาการแบบองค์รวม (Holistic Learning) ให้สอคคล้องกับ
ชุมชนและสิง่ แวดล้อม เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความรูไ้ ด้หลากหลายมิติ รวมทัง้ สามารถนา
ความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการเปลีย่ นแปลงตนเองและสังคมได้ (Tranformative Learning)
2. ศึกษากระบวนการทางภูมศิ าสตร์บนฐานการเรียนรูข้ องชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น การสร้างพลเมืองตื่นรู้
(Active Citizen) และทักษะการแก้ไขปั ญญาอย่างสร้างสรรค์
3. พัฒนากระบวนทัศน์และกระบวนการทางภูมศิ าสตร์บนฐานการเรียนรู้ของชุมชนร่วมกับกระบวนการแก้ไขปั ญหา
เพื่อ ให้นั ก เรีย นได้เ รีย นรู้เ รื่อ งราวจากปั ญ หาสิ่ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน และสามารถลงมือ ท ากิจ กรรมเพื่อ สร้า งการ
เปลีย่ นแปลงต่อตนเองและชุมชนมากขึน้
4. ศึกษาแนวทางการวัดจิตสานึกที่หลากหลายเพื่อนาไปใช้ศกึ ษาพฤติกรรมด้านสิง่ แวดล้อมและชุมชนเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาการศึกษาในระดับชัน้ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย นามาปรับใช้ในการวิจยั ได้
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ภาคผนวก

ภาพขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์บนฐานการเรียนรู้ของชุมชน

ขั้นที่ 1 การสำรวจและตั้งประเด็นการศึกษา เป็นขั้นตอนที่สอคคล้องกับขั้นตอนที่ 1 ตั้งคำถามเชิง
ภูมิศาสตร์ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และขั้นการนำเสนอตามแนวคิดการเรียนรู้ของชุมชน
ขั้นที่ 2 วางแผนจัดการ เป็นขั้นตอนที่สอคคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ชุมชนตามแนวคิดของลัดดา
ศิลาน้อย (2550) เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเรียนรู้ในชุมชนจำเป็นต้องมีการวางแผนร่วมกันและ
เลือกใช้การศึกษาตามประเภทของแหล่งเรียนรู้บนฐานของชุมชนทั้ง 4 ประเภท คือ บุคคล สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ และกิจกรรม
ขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่สอคคล้องกับขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และขั้นปฏิบัติการตามแนวคิดการเรียนรู้ของชุมชน
ขั้นที่ 4 จัดการข้อมูล เป็นขั้นตอนที่สอคคล้องกับขั้นตอนที่ 3 จัดการข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และขั้นปฏิบัติการตามแนวคิดการเรียนรู้ของชุมชน
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เป็นขั้นตอนที่สอคคล้องกับขั้นตอนที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และขั้นปฏิบัติการตามแนวคิดการเรียนรู้ของชุมชน
ขั้นที่ 6 การสรุปข้อมูลและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่สอคคล้องกับขั้นตอน
ที่ 5 สรุปข้อมูลเพื่อหาคำตอบตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และขั้นประเมินผลตามแนวคิดการเรียนรู้ของ
ชุมชน
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