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การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษา
Organization of Extra - Curriculum Activities Supplementing Elementary School
Environment - Related Science
ดร. อุไรวรรณ หาญวงค*
บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ (1) สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมสําหรับนักเรียนประถม
ศึกษา และ (2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา กลุม ตัวอยาง
คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 ถึงชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2554 จํานวน 227 คน ประกอบดวย (1) นักเรียน
โรงเรียนชลประทานผาแตก จํานวน 107 คน (2) นักเรียนโรงเรียนวัดขะจาว จํานวน 80 คน และ (3) นักเรียนโรงเรียนวัด
ชางเคีย่ น จํานวน 40 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั มี 3 รายการ คือ (1) กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
(2) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ (3) แบบวัดเจตคติตอ สิง่ แวดลอม ทําการวิเคราะหขอ มูลโดยการ
แจกแจงความถี่ อธิบายแนวโนมเขาสูสวนกลางดวยคาเฉลี่ยเลขคณิต และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยที่ไดคือ
(1) ไดกจิ กรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม 5 กิจกรรมหลัก รวม 14 กิจกรรมยอย ในแตละกิจกรรมยอย
มีความสัมพันธกบั ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตัง้ แต 4 ถึง 8 ทักษะ และ (2) ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมทีม่ ตี อ นักเรียนพบวา (2.1) นักเรียนมีรอ ยละคะแนนเฉลีย่ ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ทุกทักษะสูงกวาเกณฑการผาน (70%) ทักษะทีน่ กั เรียนมีรอ ยละคะแนนเฉลีย่ สูงสุดคือ ทักษะการวัด รองลงมา คือ ทักษะ
การสังเกต และ (2.2) นักเรียนมีเจตคติ ตอสิง่ แวดลอมอยูใ นระดับการจัดระบบมากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือ ระดับ
การเห็นคุณคา ระดับการตอบสนอง และระดับการรับรู ตามลําดับ
คําสําคัญ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
Abstract
This research was to (1) construct the extra-curriculum to support environment-related science
for elementary school students, and (2) study the results of organizing extra-curriculum to support the
environment-related science for elementary school students. The samples included 227 Prathom Suksa
4-6 students enrolled in the 2011 academic year or classified basing on the school as (1) 107 students
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from Chonlaprathan Pha Taek School, (2) 80 students from Wat Khajaw School, and, (3) 40 students from
Wat Chang Khian School. Three research instruments were used-(1) extra-curriculum activities on
environment-related science in elementary school, (2) scientific skill assessing scale, and (3) attitude
toward environment scale. The collected data were analyzed in terms of frequency, standard deviation,
arithmetic mean, and content analysis. As a result of the research, (1) there were 5 main extra-curriculum
activity plans composing of 14 sub-plans each of which was related to 4-8 science process skills. Regarding
the effect of the extra-curriculum activities, (2) it was found that (2.1) the students had mean score
in every skill of science process higher than the set criterion of 70% with the highest mean score on
measuring skill followed by observational skill and (2.2) the students had the highest attitude towards
environment at classification level, followed, in ranking order, by value recognition, response, and perception
levels.
Keywords
Extra - Curriculum Activities, Environment - Related Science, Science Process Skills
บทนํา
วิทยาศาสตรมบี ทบาทสําคัญยิง่ ในสังคมโลกปจจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกีย่ วของกับ ทุกคนทัง้
ในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใช
เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิด
สรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษย ไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค
คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ
สามารถตัดสินใจโดยใชขอ มูลทีห่ ลากหลายและมีประจักษพยานทีต่ รวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหมซงึ่ เปนสังคมแหงการเรียนรู ดังจะเห็นไดจากองคความรู ทักษะสําคัญและคุณลักษณะในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานวิทยาศาสตร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2551,10) ทีเ่ นนการนําความรูแ ละ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการศึกษาคนควาหาความรูแ ละแกปญ
 หาอยางเปนระบบ การคิดอยางเปนเหตุ
เปนผล คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และจิตวิทยาศาสตร
การที่จะใหผูเรียนบรรลุองคความรู ทักษะสําคัญและคุณลักษณะของวิชาวิทยาศาสตรดังกลาวนั้น การจัด
กิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดพัฒนาการทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาจะอาศัยการจัดกิจกรรมในหองเรียน
แตเพียงอยางเดียวยอมไมเพียงพอ จึงจําเปนตองอาศัยเวลานอกเหนือจากเวลาเรียนเพือ่ เสริมทักษะแกผเู รียนใหกวาง
ขวางยิง่ ขึน้ กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เรียกวากิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมรวม (Co - Curricular Activities) ดังที่ ประกอบ
ประพันธวิทยา (2542, 12) สรุปไววากิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสําคัญและจําเปนที่จะตองจัดใหแกผูเรียนเพื่อ
ใหมีโอกาสสัมผัสสถานการณจริงและไดรับประสบการณตรงดวยตนเอง จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะใน
การดํารงชีวติ นัน้ ไมไดขนึ้ อยูก บั งานดานวิชาการเพียงอยางเดียว แตขนึ้ อยูก บั การปรับตัว การแกปญ
 หา การวิเคราะห
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และการวิจัยดวยตนเอง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรจึงเปนสิ่งสําคัญที่โรงเรียนตองจัดใหแกผูเรียน เนื่องจากเปนกิจกรรม
ทีผ่ เู รียนพัฒนาความรูแ ละเพิม่ ประสบการณทางวิทยาศาสตร สงเสริมความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาเจตคติทาง
วิทยาศาสตร แลวยังมุงสงเสริมความรูดานเนื้อหา และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังที่ ภพ เลาหไพบูลย
(2542, 324) ไดกลาววากิจกรรมวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมหนึ่งที่จัดทําขึ้นเพื่อเสริมความรู
วิทยาศาสตรและความสนใจของนักเรียนในสิ่งที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร
โรงเรียนอาจจัดเปนกิจกรรมวิทยาศาสตรนอกหองเรียนหรือเปนกิจกรรมภายในหองเรียน ควรจัดกิจกรรมใหนกั เรียน
ไดรบั ผลสัมฤทธิใ์ นดานความรูว ทิ ยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร สําหรับ
การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรใหเกิดผลดีที่สุดแกผูเรียน เสนห ทิมสุกใส (2542, 290) ไดนําเสนอหลักในการจัดวา
การจัดกิจกรรมทุกครั้งตองมีจุดหมายที่ชัดเจน และสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ควรมุงเนนการพัฒนาทั้ง
ดานความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร จัดใหเหมาะสมกับเหตุการณ และสภาพแวดลอมของ
โรงเรียน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรเพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
มีเจตคติที่ดี ใหสอดคลองกับหลักการของหลักสูตรที่เนนความสัมพันธกับชีวิตของผูเรียนนั้น อุไรวรรณ หาญวงค
(2551) กลาววาตองอาศัยวิธกี ารสอนทีเ่ นนประสบการณตรงของผูเ รียน และการเลือกเนือ้ หาทีน่ า สนใจ เปนเรือ่ งใกล
ตัวทีเ่ กีย่ วของกับการดํารงชีวติ การดํารงอยูข องสังคม และประเทศชาติ สิง่ แวดลอมเปนปญหาเรงดวนของสังคมไทย
เนือ่ งจากสถานการณสงิ่ แวดลอมของประเทศไทยในปจจุบนั อยูใ นภาวะนาเปนหวงและบางเรือ่ งกําลังอยูใ นขัน้ วิกฤติ
ซึง่ สงผลกระทบตาง ๆ ไดแก การสูญเสียสภาพปาไม ตนนํา้ ลําธาร การเกิดสภาพภูมอิ ากาศแปรปรวน ภาวะฝนแลง
และนํา้ ทวมฉับพลัน ซึง่ สวนหนึง่ เปนภัยธรรมชาติ แตสว นใหญเปนผลมาจากการกระทําของมนุษยทมี่ จี าํ นวนประชากร
เพิม่ ขึน้ ตลอดเวลาทําใหการขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึน้ ผลจากการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การกอสราง
และการทองเที่ยวอยางรวดเร็ว ไดกอผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนเมืองและชุมชนในชนบท
จังหวัดเชียงใหมมีปญหาดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทําลาย การเกิดไฟปา ปญหานํ้าทวม
ปญหาขยะ ภาวะมลพิษจากนํ้าและอากาศพิษ จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองใหความรู สรางจิตสํานึก เจตคติ
ตลอดจนสงเสริมการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสิ่งแวดลอม เพราะผูเรียนเปนเยาวชนที่เปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาและฟน ฟูสงิ่ แวดลอมของทองถิน่ ของประเทศ และของโลก เพือ่ ผลทีด่ ตี อ คุณภาพชีวติ ของคนในสังคมโลก
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนถือเปนจุดเริ่มตนใกลตัวในการจัดกิจกรรมสําหรับผูเรียน
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว จิ ยั มีความสนใจในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมในโรงเรียนประถม
ศึกษา เพื่อสรางและศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
2. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
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วิธีการวิจัย
1. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา
2554 จํานวน 3 โรงเรียน คือ (1) โรงเรียนชลประทานผาแตก อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม (2) โรงเรียนวัดขะจาว
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และ (3) โรงเรียนวัดชางเคี่ยน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
รวม 227 คน (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ประชากรทั้งหมด 333 คน) (Hendel อางถึงใน เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552,
78) แตละโรงเรียนแยกจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของตน ประกอบดวย กลุมที่ 1
เปนนักเรียนโรงเรียนชลประทานผาแตก อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 107 คน แบงเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 33 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 38 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 36 คน กลุมที่ 2 เปนนักเรียนโรงเรียนวัดขะจาว อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 80 คน
แบงเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 4 จํานวน 26 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 25 คน และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 29 คน และกลุมที่ 3 เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดชางเคี่ยน
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 40 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน 2 ประเภทคือ
2.1 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย ประกอบดวยกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ที่สรางขึ้นใหสอดคลองกับบริบทสิ่งแวดลอมของโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนชลประทานผาแตก โรงเรียนวัด
ขะจาว และ โรงเรียนวัดชางเคี่ยน
2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 2 ฉบับ ประกอบดวย
ฉบับที่ 1 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบวัดที่ใชหลังการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะไดแก (1) ทักษะการ
สังเกต (2) ทักษะการวัด (3) ทักษะการจําแนกประเภท (4) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและ
สเปสกับเวลา (5) ทักษะการคํานวณ (6) ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (7) ทักษะการลงความเห็น
จากขอมูล และ (8) ทักษะการพยากรณ
ฉบับที่ 2 แบบวัดเจตคติตอสิ่งแวดลอม เปนแบบวัดที่ใชหลังการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม วัดเจตคติตอ สิง่ แวดลอม 4 ระดับ ไดแก (1) ระดับการรับรู (2) ระดับการตอบสนอง (3) ระดับ
การเห็นคุณคา และ (4) ระดับการจัดระบบ
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
3.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3.1.1 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติที่มีตอสิ่งแวดลอม
3.1.2 กําหนดจุดประสงคและสวนประกอบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ไดแก ลักษณะของกิจกรรม อุปกรณ สื่อการทํากิจกรรม เวลาที่ใช
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3.1.3 สํารวจสิง่ แวดลอมในโรงเรียน ไดแก สภาพทัว่ ไปภายในบริเวณโรงเรียนและพืน้ ทีร่ อบโรงเรียน
สํารวจวามีสิ่งแวดลอมใดที่นาสนใจในการจัดกิจกรรมโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน พรอม
ทั้งกําหนดบริเวณที่จะใชเปนแหลงศึกษาภาคสนาม
3.1.4 กําหนดกิจกรรมใหตรงกับสิง่ แวดลอมทีจ่ ะใหนกั เรียนเรียนรูโ ดยสรางกิจกรรมใหสอดคลอง
กับจุดประสงคโดยใชฐานสิ่งแวดลอมและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ
3.1.5 สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเจตคติตอสิ่งแวดลอม เนนใหผูเรียนไดคิด ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง จํานวน 5 กิจกรรมหลัก
ทั้งหมด 14 กิจกรรมยอย
3.1.6 รวมกับครูวิทยาศาสตรของแตละโรงเรียนพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม รูปแบบ
กิจกรรม ลําดับขัน้ ตอนการทํากิจกรรม ความถูกตองของภาษา และปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนแตละ
โรงเรียน
3.1.7 นํ า กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ มที่ ส  ง เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเจตคติตอ สิง่ แวดลอม ไปดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรจากผูเ ชีย่ วชาญจํานวน
2 ทาน
3.1.8 นํากิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมไปทดลองใหนกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาป
ที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เปนโรงเรียนกลุมตัวอยางชั้นละ 1 คน ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรสิ่งแวดลอม
3.1.9 สังเกตการทํากิจกรรม และสอบถามความเขาใจที่มีตอการทํากิจกรรมของนักเรียน
3.1.10 ปรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เพื่อใหเขาใจงายและเหมาะสม
กับบริบทของนักเรียนแตละโรงเรียน
3.2 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดดําเนินการสราง ดังนี้
3.2.1 ศึกษา วิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในบริบทของสิ่งแวดลอมโดยยึดตาม
แนวสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ
3.2.2 สรางแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตละทักษะ ที่มีลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 35 ขอ
3.2.3 นําแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปดําเนินการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบวัด ความครอบคลุมเนื้อหา จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน และทําการปรับปรุงแกไข
3.2.4 นําแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปทดลองใหนกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดชางเคี่ยน ชั้นละ 1 คน อานเพื่อตรวจสอบความเขาใจในขอคําถามและคําตอบ
และทําการปรับปรุงแกไข
3.2.5 นําแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนวัดชางเคี่ยน
จํานวน 106 คน ประกอบดวยนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 44 คน และ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 62 คน
3.2.6 นําแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปดําเนินการหาความยากงาย คาอํานาจ
จําแนก โดยใชเทคนิค 27% แลวคัดเลือกขอสอบไวจํานวน 30 ขอ มีความยากงาย ระหวาง 0.24 ถึง 0.78 และคา
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อํานาจจําแนก ระหวาง 0.26 ถึง 0.71
3.2.7 นําขอสอบจํานวน 30 ขอมาหาความเชื่อมั่นโดยใชวิธี KR-20 ไดความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.72
3.2.8 ปรับปรุงแกไขและจัดทําเปนฉบับสมบูรณ
3.3 แบบวัดเจตคติตอสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการสราง ดังนี้
3.3.1 ศึกษาแบบวัดจิตสํานึกตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของ อรุณี แสงเพ็ญ (2537)
จากการวิจยั เรือ่ ง การสรางแบบวัดจิตสํานึกตอทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
ที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 94.13 ถึง 94.65
3.3.2 คัดเลือกแบบวัดจิตสํานึกตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของ อรุณี แสงเพ็ญ
จาก 60 ขอ ไดจํานวน 20 ขอ แลวนํามาปรับชื่อและสถานการณใหเปนเรื่องใกลตัวนักเรียน เปนแบบวัดประมาณคา
4 ระดับ ไดแก (1) ระดับการรับรู (2) ระดับการตอบสนอง (3) ระดับการเห็นคุณคา และ (4) ระดับการจัดระบบ
3.3.3 นํ า แบบวั ด เจตคติ ต  อ สิ่ ง แวดล อ มไปดํ า เนิ น การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา
ความถูกตองของภาษา จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
3.3.4 ปรับปรุงคําถามตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา เพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น และจัดทําเปนฉบับสมบูรณ
3.4 การดําเนินการวิจัย
3.4.1 ประชุมครูวิทยาศาสตรแตละโรงเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม แนวทางการจัดกิจกรรม การเตรียมนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3.4.2 ครูวทิ ยาศาสตรแตละโรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
ในโรงเรียน
3.4.3 หลังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเจตคติตอสิ่งแวดลอมของนักเรียน
3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.5.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แลวเทียบเกณฑการผาน 70%
3.5.2 เจตคติตอ สิง่ แวดลอม โดยการแจกแจงความถี่ อธิบายแนวโนมเขาสูส ว นกลางดวยคาเฉลีย่
เลขคณิต กําหนดเกณฑการแปลความหมายขอมูลจากแบบวัดเจตคติตอสิ่งแวดลอม ดังนี้
ระดับ 1 การรับรู
มีคานํ้าหนักคะแนน
1 คะแนน
ระดับ 2 การตอบสนอง มีคานํ้าหนักคะแนน
2 คะแนน
ระดับ 3 การเห็นคุณคา มีคานํ้าหนักคะแนน
3 คะแนน
ระดับ 4 การจัดระบบ
มีคานํ้าหนักคะแนน
4 คะแนน

60

»‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

ผลการวิจัย
1. ตอนที่ 1 ผลการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา
ผลการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ไดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมในโรงเรียน 5 กิจกรรมหลัก รวมทัง้ หมด 14 กิจกรรมยอย ในแตละกิจกรรมยอยมีความสัมพันธ
กับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตั้งแต 4 ถึง 8 ทักษะ ดังนี้
1.1 กิจกรรมที่ 1 รอบรั้วโรงเรียน เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบดวย
กิจกรรม 1.1 แผนผังโรงเรียน สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการหาความสัมพันธ
ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ และทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
กิจกรรม 1.2 แผนที่ตนไม สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ และทักษะ
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
1.2 กิจกรรมที่ 2 การวัดแสนสนุก เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบดวย
กิจกรรม 2.1 รอนและเย็น สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ และทักษะ
การลงความเห็นจากขอมูล
กิจกรรม 2.2 รอบเอวตนไม สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะจําแนกประเภททักษะ
การคํานวณ และทักษะการพยากรณ
กิจกรรม 2.3 ความยาวของสิ่งที่ชอบ สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจัดกระทํา
และสื่อความหมายขอมูล และทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
1.3 กิจกรรมที่ 3 พรรณไมนารู เวลา 3 ชั่วโมง ประกอบดวย
กิจกรรม 3.1 ดอกไมแสนสวย สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะ
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
กิจกรรม 3.2 ใบไมนารู สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลและทักษะ
การลงความเห็นจากขอมูล
กิจกรรม 3.3 เปลือกไมใบไม สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
กิจกรรม 3.4 เงามหัศจรรย สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมาย
ขอมูล และ ทักษะการพยากรณ
1.4 กิจกรรมที่ 4 สิ่งมีชีวิตรอบตัว เวลา 3 ชั่วโมง ประกอบดวย
กิจกรรม 4.1 พื้นที่ชีวิต สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนกประเภททักษะ
การคํานวณ และทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
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กิจกรรม 4.2 สัตวหนาดิน สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการพยากรณ
กิจกรรม 4.3 สัตวรอบตัว สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
1.5 กิจกรรมที่ 5 มหัศจรรยของนํ้า เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบดวย
กิจกรรม 5.1 นํ้าแหงชีวิต สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนกประเภท
ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดกระทําและ
สื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการพยากรณ
กิจกรรม 5.2 สืบจากนํ้า สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการจัดกระทํา
และสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการพยากรณ
2. ตอนที่ 2 ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
จากการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ปที่ 4 ถึงชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ 6 จําแนกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 8 ทักษะ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
คะแนนเฉลี่ยและรอยละคะแนนเฉลี่ยของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จําแนกตามทักษะ

1. การสังเกต
2. การวัด
3. การจําแนกประเภท
4. การหาความสัมพันธระหวาง
สเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
5. การคํานวณ
6. การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
7. การลงความเห็นจากขอมูล
8. การพยากรณ

4
4
4
4

3.07
3.25
3.01
2.95

0.64
0.92
0.76
0.68

76.75
81.25
75.25
73.75

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

4
4
3
3

2.85
3.00
2.29
2.21

0.73
0.73
0.78
0.79

71.25
75.00
76.33
73.67

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา มีรอ ยละคะแนนเฉลีย่ ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทกุ ทักษะสูงกวาเกณฑการผาน
(70%) ทักษะที่นักเรียนมีรอยละคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะการวัด (รอยละ 81.25) รองลงมา คือ ทักษะการสังเกต
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การลงความเห็นจากขอมูล การจําแนกประเภท ตามลําดับ
2.2 เจตคติตอสิ่งแวดลอม
จากแบบวัดเจตคติจํานวน 20 ขอ ซึ่งแตละขอแสดงระดับเจตคติ 4 ระดับ ระดับเจตคติของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอสิ่งแวดลอม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
จํานวนและรอยละของคําตอบแบบวัดเจตคติตอสิ่งแวดลอม จําแนกตามระดับชั้น
ระดับ 3
ระดับ 4
ชั้น
คําตอบ
ระดับ 1
ระดับ 2
ทั้งหมด จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
(คน)
ป. 4 1,980 (99) 368 18.59
423 21.36
544 27.46 645 32.59
ป. 5 1,260 (63) 240 19.04
254 20.16
369 29.29 397 31.51
ป. 6 1,300 (65) 240 18.46
281 21.62
334 25.69 445 34.23
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวานักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกชั้น มีเจตคติตอสิ่งแวดลอมอยูในระดับการจัด
ระบบมากเปนอันดับ 1 (รอยละ 32.59, 31.51 และ 34.23) รองลงมาคือ ระดับการเห็นคุณคา ระดับการตอบสนอง
และระดับการรับรู ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยที่ไดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 5 กิจกรรมหลัก
รวมทั้งหมด14 กิจกรรมยอย แตละกิจกรรมยอยมีความสัมพันธกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตั้งแต 4
ถึง 8 ทักษะ ผูว จิ ยั ดําเนินการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมอยางมีระบบ เริม่ จาก (1) วิเคราะห
จุดประสงคและสวนประกอบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม ทีม่ คี วามเกีย่ วของสัมพันธกบั ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขนั้ พืน้ ฐาน 8 ทักษะ และเจตคติตอ สิง่ แวดลอม เพือ่ เปนการมุง เนนทีจ่ ะพัฒนาใหผเู รียน
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนทักษะการคิด หรือกระบวนการแกปญหา (สุวัฒก นิยมคา, 2531, 164)
ทีเ่ ปนวิธกี ารใชแกปญ
 หาตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ผานการปฏิบตั แิ ละฝกฝนความคิดอยางมีระบบ (วรรณทิพา รอดแรงคา และ
พิมพันธ เดชะคุปต, 2542, 3) เกิดจิตสํานึก ความรูสึก ทัศนคติ ประสบการณ ความชํานาญ และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม จิตสํานึกจะทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกหวงใยตอสิ่งแวดลอม เกิดความ
ตระหนัก และคานิยมดานสิ่งแวดลอม ความชํานาญและประสบการณ จะชวยใหผูเรียนประพฤติในสิ่งที่เปนผลดี
ตอสิ่งแวดลอม และทําใหผูเรียนไดมีโอกาสมีสวนรวมในกิจกรรมแกไขปรับปรุงและปกปองสิ่งแวดลอม เพื่อเปน
การปลู ก ฝ ง ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ดี ที่ จํ า เป น ในการดํ า รงชี วิ ต ที่ เ อื้ อ ต อ การอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มในอนาคต (ป ย ะพงษ
สุริยะพรหม, 2546) (2) สํารวจ วิเคราะห สิ่งแวดลอมในโรงเรียน เพื่อกําหนดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดคิด มีสวนรวม
ในการทํากิจกรรม ไดลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมดวยตนเอง ซึง่ สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2542, 4 และ 41) ในการออกแบบ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใชโมเดลซิปปาที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง
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ไดแก แนวคิดการสรางสรรคความรู แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุมและการเรียนแบบรวมมือ และแนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรูแบบกระบวนการ สอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางที่เนนใหผูเรียน
สรางความรูดวยตนเอง มีปฏิสัมพันธตอกัน เรียนรูจากการแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดประสบการณแกกันและกัน
มีบทบาท มีสวนรวมในการเรียนรูมากที่สุด และสอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2548, 133-134) ที่กลาวถึงหลักการ
จัดการเรียนรูต ามสภาพจริงวาการเรียนรูเ รือ่ งใด ๆ ก็ยอ มมีความสัมพันธกบั บริบทของเรือ่ งนัน้ ๆ การเรียนรูโ ดยคํานึง
ถึงบริบทแวดลอมเปนการเรียนรูท สี่ มั พันธกบั ความจริงจึงสามารถนําไปใชในชีวติ ประจําวันได (3) สรางกิจกรรมเสริม
หลักสูตรใหสอดคลองกับจุดประสงคโดยใชฐานสิ่งแวดลอมในบริบทของโรงเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ดังที่ประคอง ฤกษวันเพ็ญ (2545, 2) และ เกษม จันทรแกว (2544, 8-16) แสดงให
เห็นวาในการศึกษาสิ่งแวดลอมนั้น จําเปนตองทําความเขาใจลักษณะของสิ่งแวดลอมและมุมมองของจุดประสงค
ที่จะนํามาเกี่ยวของตอการศึกษา ซึ่งจะสงผลตอความตระหนัก ความเขาใจ ความรับผิดชอบ ตลอดจนมีแรงจูงใจ
ที่จะมีสวนรวมในการปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม มีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมตาม
คุณสมบัตขิ องบุคคลตอสิง่ แวดลอม (UNESCO, 1976) (4) ดําเนินการพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม รูปแบบ
กิจกรรมรวมกับครูวทิ ยาศาสตรของแตละโรงเรียน ปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมใหเหมาะ
สมกับบริบทของนักเรียนแตละโรงเรียน ซึง่ การทํากิจกรรมรวมกับครูในการวางแผนงานกอนนําไปปฏิบตั ิ และเนนการ
มีปฏิสมั พันธทดี่ กี บั ครูเพือ่ ความรวมมือในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแกผเู รียนนัน้ สอดคลองกับ
กระบวนการทํางานที่เนนการรวมใจ รวมคิด และรวมมือ (กรมวิชาการ, 2542, 52) และ (5) ดําเนินการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของหลักสูตรจากผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตร ซึ่งใหขอเสนอแนะในการนําไปใชกับนักเรียนที่เรียนรู
ชาโดยใหเพื่อนชวยดูแลในลักษณะของพี่เลี้ยง แลวนําไปทดลองกับนักเรียนที่เปนโรงเรียนกลุมตัวอยางชั้นละ 1 คน
เพื่อสังเกตพฤติกรรมและความเขาใจของนักเรียนที่มีตอการทํากิจกรรม แลวนํากิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมมาปรับใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนแตละโรงเรียน ผลจากการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมทีม่ คี วามสอดคลองกับบริบทแตละโรงเรียน เมือ่ ครูนาํ กิจกรรมไปจัดใหแกนกั เรียนแลวทําให
นักเรียนไดคิด วางแผน ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม และมีโอกาสไดฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรผานกิจกรรมสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
2. จากผลการวิจยั ทีพ่ บวา นักเรียนมีรอ ยละคะแนนเฉลีย่ ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทุกทักษะ
สูงกวาเกณฑการผาน (70%) ทักษะที่นักเรียนมีรอยละคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะการวัด รองลงมาคือ ทักษะการ
สังเกต นัน้ แสดงใหเห็นวากิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมชวยสงเสริมใหนกั เรียนมีทกั ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ซึง่ เปนผลมาจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังกลาวทีแ่ ตละกิจกรรมยอยไดสง เสริมใหนกั เรียนมีโอกาส
คิด ไดวางแผน ลงมือฝกทักษะตาง ๆ ดวยตนเอง ทั้งทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะ
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดกระทําและสื่อ
ความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการพยากรณ อยางตอเนื่อง การที่นักเรียนไดลงมือ
ปฏิบตั จิ นเกิดทักษะดังกลาว สอดคลองกับหลักการเรียนรูต ามสภาพจริง (Authentic Context) ของ ราเชน มีศรี (2544,
39-40) ที่สรุปวา การออกแบบการเรียนรูโดยการนําเสนอเปนกรณีศึกษายอย (Mini-Case Study) ที่เปนการเรียนรู
ในสถานการณตาง ๆ ที่ผูเรียนพบเห็นในชีวิตจริง ผูเรียนจะสามารถบูรณาการความรูใหมกับความรูเดิมเขาดวยกัน
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และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของตนได อยางตอเนื่อง
จากผลการวิจยั ทีพ่ บวา นักเรียนมีเจตคติตอ สิง่ แวดลอมอยูใ นระดับการจัดระบบมากเปนอันดับ 1 รองลงมา
คือ ระดับการเห็นคุณคา ระดับการตอบสนอง และระดับการรับรูน นั้ แสดงใหเห็นวากิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร
ที่มุงเนนใหนักเรียนไดสัมผัสสิ่งแวดลอมในโรงเรียนดวยตนเองนั้น นักเรียนไดมีสวนรวมในการคิด การลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง ไดรับประสบการณตรงจากการสัมผัสธรรมชาติของสิ่งแวดลอมใกลตัว ทําใหนักเรียนรูสึกวาการเรียนรู
จากสิง่ แวดลอมรอบตัวเปนเรือ่ งทีง่ า ย สนุก นาสนใจ จึงเกิดความซาบซึง้ ตอสิง่ แวดลอมและคานิยมความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม
สรุป
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 5 กิจกรรมหลัก
รวม 14 กิจกรรมยอย ในแตละกิจกรรมยอยมีความสัมพันธกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตั้งแต 4 ถึง 8
ทักษะ ซึ่งผูวิจัยดําเนินการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางมีระบบ โดยเริ่มจากการวิเคราะหจุดประสงคและสวน
ประกอบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวของสัมพันธกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ
และเจคติตอสิ่งแวดลอม การสํารวจ วิเคราะห สิ่งแวดลอมในโรงเรียนเพื่อกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนไดคิด และมี
สวนรวมในการทํากิจกรรม ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง รวมทั้งการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ การพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม
รวมกับครูวิทยาศาสตรของแตละโรงเรียน ตลอดจนการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรจากผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งใหขอเสนอแนะในการนําไปใชกับนักเรียนที่เรียนรูชาโดยใหเพื่อนชวยดูแลในลักษณะพี่เลี้ยง ในดานผลการจัด
กิจกรรมทีม่ ตี อ นักเรียน พบวา นักเรียนมีรอ ยละคะแนนเฉลีย่ ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทกุ ทักษะสูงกวา
เกณฑการผาน (70 %) และนักเรียนมีเจตคติตอสิ่งแวดลอมอยูในระดับการจัดระบบมากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือ
ระดับการเห็นคุณคา ระดับการตอบสนอง และระดับการรับรูซึ่งแสดงใหเห็นวากิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร
ที่มุงเนนใหนักเรียนไดสัมผัสสิ่งแวดลอมในโรงเรียนดวยตนเอง นักเรียนมีสวนรวมในการคิด และลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง ไดรับประสบการณจากการสัมผัสธรรมชาติ ทําใหนักเรียนรูสึกวาการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัวเปน
เรื่องที่งาย สนุก นาสนใจ ดังนั้น หากครูวิทยาศาสตรในโรงเรียนตาง ๆ ที่สนใจการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สามารถนําผลการวิจัยนี้ไปปรับใหเหมาะสมกับบริบทสิ่งแวดลอมของโรงเรียนตนได
และหากมีการวิจัยเกี่ยวประเด็นนี้ในครั้งตอไป ควรมีการออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียนในการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ
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