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บทคัดย่อ
ในการวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยัได้กำาหนดความมุง่หมายของการวิจยัดงันี ้1) เพือ่สรา้งและพฒันารปูแบบ

การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยกระบวนการทัศนศึกษาสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 2) เพื่อศึกษาและการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ศกึษา ในการจดัทำาแผนการจดักจิกรรมการทัศนศกึษาแหลง่เรยีนรู้ ทีป่รากฏในคำาขวญัของจงัหวดัอดุรธาน ี
3) เพ่ือศึกษาผลการใช้คูมื่อการทศันศกึษาแหล่งเรยีนรู ้ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่มีเพศ และระดับชั้นต่างกัน 
และ 4) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติ และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อน และหลังการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จำาแนกเพศ และระดับ
ชั้นต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
ที่ปรากฏตามคำาขวัญของจังหวัดอุดรธานี จำานวน 20 คน ปราชญ์ชาวบ้านพื้นที่ที่มีความรู้และเข้าใจถึง
แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแต่ละแห่ง จำานวน 5 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา จำานวน 5 
ท่าน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ จำานวน 960 คน ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ MANCOVA (two - way) 
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แผนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้กระบวนการทัศนศึกษาสำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเท่ากับ .7339 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากเรียนรู้ ร้อยละ 73.39 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และ
หลังการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษา สำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย
สำาคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนเพศชายและเพศหญงิทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบ
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษา สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนไม่แตกต่างกัน 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษา ด้านความรู้ เจตคติ และความ
ตระหนัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนที่มีเพศต่างกัน และการเรียน
โดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน พบว่ามีผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและระดับช้ันของนักเรียนที่ส่งผลต่อ
ความรู้ เจตคติ และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรียน อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติ (sig < .05) ส่วนนักเรียนที่มีเพศแตกต่างมีความรู้ เจตคติ และความตระหนักใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรียนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (sig < 
.05) และการทดสอบนกัเรยีนมทีีม่รีะดับช้ันแตกตา่งกนั ความรู ้เจตคต ิและความตระหนกัในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรียนที่ไม่แตกต่างกัน 

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนา รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม การศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือท่องเที่ยว

Abstract
The research aimed to 1) create an develop the natural resources and environment 

conservative learning tourism model for high school students as the criteria E1/E2 = 80/80, 
2) study and develop the model as the tourism plans follow Udon Thani slogan, 3) study 
the effectiveness of the tourism guide book by comparing the pretest and pos-test of the 
students’ achievement scores after tourism which different genders and class levels, and 4) 
compare the students’ opinion, awareness for natural resources and environment preservation 
before and after tourism which different genders and level. The research sample consisted 
of 20 administrators and chairmen from natural resources, 5 folk wisdoms, 5 environment 
experts, and 960 Udon Phichairak school students. The sample used Purposive Sampling, 
the statistic used MANCOVA (two - way) 

The research findings were as follows: 

1. The research results revealed that the efficiency of the environment learning  
tourism model was at 84.83/83.33. The students’ mean score for pretest was 84.83  
percents, and 83.33 percents for their post-test. 2. The effectiveness for the tourism plan 
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was at .7339 that the learners earned more score after their used it at 73.39 percent.  
3. The comparing for students’ pretest and post-test score which divided by gender,  
found that the students’ post-test scores was significant higher than their pretest scores  
as .01 level. The male and female students’ achievement scores were similar. 4. The  
comparing of the tourism model which different gender, knowledge, opinion, environment 
preservation awareness of the students’ achievement scores, and learning models, found 
that the relevant of their genders and class levels effected those factors which significantas  
< .05 level. According to the students who had different genders, knowledge, opinion,  
environment preservation awareness, and learning models were significant similar as  
< .05 level. 

Keywords: develop, Development of the learning environment, study the effectiveness of 
the tourism guide

บทนำา
ในสภาวะปัจจุบันประเทศไทยประสบ

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหาจึงต้อง
ช่วยกันทุกหน่วยงานอย่างเป็นระบบ การป้องกัน
รักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้กำาหนดไว้
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 56 มาตรา 69 มาตรา 
79 เพื่อป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งชนบท
และในเมือง โดยการสร้างเสริมวินัยในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการผลิตให้เป็นไปอย่าง
ประหยัดได้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจกิจ
และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตลอด
จนเพิม่บทบาทของการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก (วิวัฒน์ ไป่ทาฟอง, 2542: 
2) การจัดการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือที่
เรียกว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา นับว่าเป็นมาตรการ
สำาคัญยิ่งในการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษาได้กำาหนดไว้ใน

ทุกหลักสูตรโดยเฉพาะในโรงเรียนประถมศึกษา
จะกำาหนดไว้ในกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิต ส่วนระดับมัธยมศึกษาจะปรากฏเนื้อหาอยู่
ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ 
(วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546: 199) สำาหรับการ
จัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในระบบโรงเรียน กระทรวง
ศึกษาธิการได้บรรจุเนื้อหาสาระด้านสิ่งแวดล้อม
ศกึษาไวใ้นหลกัสตูรระดบัประถมศกึษา และระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ พทุธศักราช 2524 เป็นตน้มา 
ในป ีพ.ศ. 2534 มีการกำาหนดนโยบายทศิทางดา้น
สิ่งแวดล้อมศึกษา และจัดทำาแผนแม่บทโครงการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา (พ.ศ.2534 - 2539) โดย
กำาหนดเป้าหมายว่าในปี พ.ศ.2539 นักเรียนทุก
คน และประชาชน ร้อยละ 60 เกิดความตระหนัก
ในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
อีกทั้งร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยวิธี
การท่ีถูกต้อง ทั้งนี้เพราะมีปัญหาอุปสรรคหลาย
อย่าง เช่น ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำาหลักสูตร
สิง่แวดลอ้มศึกษา ประชาชนขาดความตระหนกัใน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2544: 5)
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การจัดการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม 
นอกจากจะจัดการศึกษาตามแนวคิดของสิ่ง
แวดล้อมศึกษาดังกล่าวแล้ว ในปัจจุบันยังมีการ
จดัการศกึษาในอกีแนวคิดหน่ึงทีเ่รยีกวา่ การศึกษา
สิ่งแวดล้อม (Environmental Study) ซึ่งนักการ
ศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปน้ี 
Neal และ Palmer (1990: 9) ได้ให้ความหมาย
ว่า การศึกษาสิ่งแวดล้อม หมายถึง การเรียนรู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะที่เฉพาะเจาะจง ได้
ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษาว่า เป็นกระ
บวนการศึกษาเก่ียวกบัสิง่แวดลอ้มทีเ่ปน็ธรรมชาต ิ
และมนุษย์สร้างขึ้นรวมถึงปัจจัยที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรมที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
แวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์ เพื่อ
สร้างพฤติกรรม หรือ ค่านิยมแก่สังคมในอันที่จะ
รักษา หรือปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดหนึ่ ง ใน
ประเทศไทยท่ีมีสถานที่ท่องเท่ียวที่เป็นธรรมชาติ
อยู่มากมายสอดคล้องกับ คำาขวัญของจังหวัด
อุดรธานี ทีร่ะบถึุงแหลง่ธรรมชาตแิละสถานทีท่อ่ง
เท่ียวทีส่ำาคญัๆ เชน่ กรมหลวงประจกัษส์ร้างเมอืง 
  ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี   ธานี
ผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเล บัวแดง จากการ
สบืคน้ทางประวติัศาสตร์ จงัหวดัอดุรธาน ีปจัจบุนั
เคยเป็นถ่ินที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ประมาณ 5,000-7,000 ปี จาก
หลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำาเภอหนองหาน 
และภาพเขียนสีบนผนังถ้ำาทีอ่ำาเภอบา้นผอื เปน็สิง่
ทีแ่สดงใหเ้ห็นเปน็อย่างดีจนเป็นทีย่อมรับนับถอืใน
วงการศกึษาประวติัศาสตรแ์ละโบราณคดรีะหวา่ง
ประเทศว่า ชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์ท่ีจังหวัดอุดรธานี มีอารยธรรม
ความเจรญิในระดบัสงู คำาขวญัของจังหวดัอดุรธาน ี
ได้ระบุถึงแหล่งธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยว
ท่ีสำาคัญๆดั่งคำาขวัญที่ว่า “น้ำาตกจากสันภูพาน 

อุทยานแห่งธรรมมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานี
ผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์
กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌซ์” ผู้วิจัยจึงสนใจในการ
สร้างกิจกรรมทัศนศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ 
โดยความสำาเร็จของการไปทัศนศึกษาขึ้นอยู่กับผู้
เรียน ผู้สอน และกระบวนการจัดการระหว่างการ
ไปทัศนศึกษา คุณค่าของการทัศนศึกษาจะทำาให้
ผู้เรียนได้รับรู้และคุ้นเคยกับสภาพที่แท้จริงของสิ่ง
นั้นๆ นอกจากนั้น Brehm (1968: 19) ได้แสดง
ความเห็นเก่ียวกับความสำาคัญของการทัศนศึกษา
ไว้ว่า การเรียนนอกห้องเรียนหรือการทัศนศึกษา
ไม่ใช่ส่วนเกินหรือส่วนต่อเติมนอกเหนือไปจาก
แผนการศึกษา แต่ควรเป็นวิธีการของการนำาไป
สู่จุดประสงค์ของการศึกษาที่ต้องการ การศึกษา
นอกหอ้งเรียนจะเปน็ทางหนึง่ทีช่ว่ยใหเ้ดก็ไดรู้เ้หน็
สภาพใหม่ๆ  สิง่ของใหม่ๆ  และพบปะกบัผูค้นมาก
ขึ้นเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ และการศึกษานอก
สถานท่ีเปน็สว่นหนึง่ของการวางแผนการศกึษา ที่
ครูควรจะต้องจัดขึ้น

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและแหล่ง
เรียนรู้ที่ปรากฏในคำาขวัญของจังหวัดอุดรธานี  
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบ การ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยกระบวน การ 
ทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำาหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ส่ิง
แวดล้อมศึกษา ในการจัดทำาคู่มือการจัดกิจกรรม
การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่ปรากฏในคำาขวัญ
ของจังหวัดอุดรธานี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และเพื่อเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และ
ความตระหนกัตอ่การอนรุกัษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายก่อน และหลังการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
ที่มีเพศ และระดับชั้นต่างกัน โดยผลการวิจัย
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สามารถนำาไปใชใ้นการจดักระบวนการทศันศกึษา
แหล่งเรียนรู้ ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม นำามาใช้ในการป้องกันและปัญหาที่เกิด
ขึ้น แล้วเกิดความรู้ มีเจตคติ และความตระหนัก 
สามารถบูรณาการความรู้เดิม กับความรู้ที่ได้รับ
จากประสบการณ์จริงในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ทัศนศึกษา และสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำาความรู้ที่ได้ไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียน

รู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยกระบวนการ ทัศนศึกษา
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 

2. เพื่อศึกษาและการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ในการจัดทำาแผนการจัด
กิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่ปรากฏ ใน
คำาขวัญของจังหวัดอุดรธานี 

3 .  เพื่ อ ศึ กษาผลการ ใ ช้ คู่ มื อกา ร 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อน และหลังการ ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ที่มีเพศ และระดับชั้นต่างกัน 

4. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติ และความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย
ก่อน และหลังการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จำาแนก
เพศ และระดับชั้นต่างกัน

สมมติฐานของการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา

โดยใช้กระบวนการทัศนศึกษาสำาหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ์ 80/80

2. คู่มือการจัดกิจกรรมการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ที่ปรากฏในคำาขวัญของจังหวัด
อุดรธานี

3. นักเรียนเกิดความรู้ เ ก่ียวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หลังการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

4. นักเรียนมีเจตคติ และเกิดความ
ตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่ง
แวดล้อม หลังการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

วิธีการดำาเนินงานวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ผู้วิจัยได้แบ่งประชากรออกเป็น 3 ระยะ 
โดยกำาหนดประชากรและกลุม่เป้าหมายตามระยะ
ของการวิจัย ดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ปรากฏใน
คำาขวญัของจงัหวดัอดุรธาน ีเพือ่ใชเ้ปน็แหล่งเรยีน
รู้ในการจัดกิจกรรมการทัศนศึกษา ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าแหล่ง
เรียนรู้ จำานวน 20 คน ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความ
รูแ้ละเขา้ใจถงึแหลง่เรยีนรู ้ทีป่รากฏในคำาขวญัของ
จังหวัดอุดรธานี จำานวน 5 ท่าน 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ มีเจตคติ และ
มคีวามตระหนกัในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้วยคู่มือการทัศนศึกษาแหล่ง
เรยีนรูแ้ตล่ะสถานที ่ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ 
ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
สังกัดสำานักงานการมัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20 
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จำานวน 2,190 คน 

ระยะที่ 3 การสร้างและหาประสิทธิ 
ภาพของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โดย
ใช้กระบวนการทัศนศึกษา ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้แต่ละสถาน
ที่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์
พิทยา ระดับชั้นละ 10 คน จำานวน 30 คน ที่
สมัครเข้าร่วมชุมนุมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
เป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่นำาไปใช้จริง เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของคู่มือการทัศนศึกษาแหล่งเรียน
รู้แต่ละสถานที่

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. เครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 
(In-depth interview) 

2. คู่มือการจัดกิจกรรมการทัศนศึกษา

3. แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 .  แบบวั ด เจตค ติ ต่อการอ นุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5. แบบวดัความตระหนกัตอ่การอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ระยะที่ 1 การเรียนรู้ก่อนการทัศนศึกษา
แหล่งเรยีนรูแ้ต่ละสถานที ่ดำาเนนิการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลดังนี้

1.1 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
แหลง่เรยีนรูแ้ตล่ะสถานที ่ทีป่รากฏในคำาขวญัของ
จังหวัดอุดรธานี และนักเรียนที่จะทำาการวิจัยโดย
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้า ปราชญ์ชาวบ้าน 
ท่ีมีความรู้และเข้าใจถึงแหล่งเรียนรู้แต่ละสถานที่
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 

1.2 สร้างแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูล
เก่ียวกับทัศนคติของนักเรียนที่มี ต่อกิจกรรมการ
ทัศนศึกษา รวมทั้งการเตรียมตัวเบื้องต้นของ
นักเรียนก่อนเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่

1.3 ขอความอนุเคราะห์เพื่อ โดยการนำา
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้วิจัยได้เข้าพบผู้
บริหาร หัวหน้าและปราชญ์ชาวบ้าน ด้วยตนเอง
เพือ่ขอความรว่มมอืในการศกึษาวจิยั โดยแจง้ราย
ละเอยีด ขัน้ตอน และวตัถปุระสงคข์องการวจิยัให้
ทราบ จากนั้นขอนัดวัน เวลา เพื่อสัมภาษณ์ เมื่อ
ไดก้ำาหนดนดัหมายแลว้ ได้สัมภาษณต์ามประเดน็
คำาถามที่เตรียมไว้ตามแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ
แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิด โดยมีการสรุปการสัมภาษณ์ในแต่ละ
หัวข้อ พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูล 

1.4 จัดอบรมผู้ช่วยผู้วิจัยเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของการ
จัดกิจกรรมการทัศนศึกษาและแนวปฏิบัติในการ
เก็บข้อมูลของการวิจัย จำานวน 20 คน ชาย 12 
คน หญิง 8 คน

1.5 สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจัยกับ
นักเรียนโดยการเข้าไปพูดคุย เพื่อให้เกิดความ
คุ้นเคย เนื่องจากผู้วิจัยจะต้องมีกระบวนการเก็บ
ข้อมูลวิจัยอย่างต่อเนื่อง เก็บข้อมูลดังนี้

 1.5.1 เก็บข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบสอบถามที่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
กลุ่มประชากร

 1.5.2 ทดสอบความรู้ของแหล่ง
เรียนรู้ที่ปรากฏในคำาขวัญประจำาจังหวัดอุดรธานี 
ที่นักเรียนจะไปทัศนศึกษาแต่ละ สถานที่ โดยใช้
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แบบสอบถามแบบปลายเปิด ในแบบสอบถามได้
ถามถึงความรู้ และข้อมูลที่นักเรียนทราบเกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้ที่จะไปทัศนศึกษา ได้แก่ แหล่งเรียนรู้
ภูฝอยลม อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท คำาชะ
โนด วังนาคินทร์ และแหล่งเรียนรู้มรดกโลกบ้าน
เชียงรวมถึงแหล่งที่มาของความรู้นั้น

 1.5.3 แบ่งกลุ่มสนทนา เพื่อให้
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
กลุ่มและพูดคุยกันในกลุ่มแล้วเขียนรายงานสรุป
ประสบการณก์ารเดินทางไปทศันศกึษาแหลง่เรยีน
รู้แต่ละสถานที่ที่ผ่านมา และการเตรียมตัวก่อน
ออกเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ที่ ในครั้งนี้

 1.5.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ของนักเรียนก่อนเดินทางไป ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

1.6 แจกแบบบันทึกการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ให้นักเรียนได้บันทึกความคิด ความรู้สึก 
และการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางไปทัศนศึกษา 
โดยผูว้จิยัไดอ้ธบิายลายละเอยีดในการเขยีนบนัทกึ
การเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้แต่ละส่วน และได้ตอบ
ขอ้ซกัถามของนกัเรยีน จากน้ันผูว้จิยัได้ใหนั้กเรยีน
ชว่ยกนัระดมความคิดเห็นเกีย่วกบัสิง่ของทีต้่องเตรี
ยมในการเดนิทาง แลว้จงึสรปุรว่มกนัวา่มีสิง่ใดบ้าง
ทีส่ำาคญั และจำาเป็นตอ้งนำาไปในการเดินทาง จาก
นั้นนักเรียนทุกคนได้บันทึกลงในสมุดของตนก่อน
ออกเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 

2. การเรียนรู้ระหว่างการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้แต่ละสถานที่

ผู้วิจัย และผู้ช่วยผู้วิจัยจำานวน 20 คน 
ชาย 12 คน หญิง 8 คน ได้เดินทางไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้แต่ละสถานที่ ร่วมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ดำาเนินการเก็บข้อมูลดังนี้

2.1 การบันทึกภาพนิ่ง ตลอดช่วงเวลา

ระหว่างการเดินทางทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้แต่ละ
สถานที่ 

2.2 บันทึกแบบบันทึกสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน ระหว่างการเดินทางไป
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้แต่ละสถานที่

2.3 ให้นักเรียนบันทึกการเรียนรู้ของ
นักเรียน ระหว่างการเดินทางทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้แต่ละสถานที่ ลงในแบบบันทึกที่ได้รับแจก
ก่อนการเดินทาง

2.4 ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ โดยการสัมภาษณ์นักเรียน และวิทยากร
แหล่งเรียนรู้แต่ละสถานที่

3. การเรียนรู้หลังการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้แต่ละสถานที่ 

3.1 ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนกรอกแบบสอบถาม 
เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยแบบสอบถามความ
รู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้แต่ละสถานที่ หลังร่วม
กิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้แต่ละสถานท่ี 
ไดแ้ก ่แหลง่เรียนรูภ้ฝูอยลม อทุยานประวัตศิาสตร์
ภพูระบาท คำาชะโนดวงันาคนิทร ์และแหล่งเรยีนรู้
มรดกโลกบ้านเชียง 

3.2 ผู้ วิจัยให้นักเรียนนำาเสนอส่ิงที่
นักเรียนได้จากการร่วมกิจกรรมการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้แต่ละสถานที่โดยการ

 3.2.1 แบ่งกลุ่มสนทนา จากการ
แบ่งกลุ่มก่อนออกเดินทางโดยให้นักเรียนได้พูด
คุย แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน และได้แสดงความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน จากสิ่งที่ได้พบเห็นระหว่าง
การศึกษาแหล่งเรียนรู้แต่ละสถานที่ในครั้งนี้ 
แล้วนำาเสนอให้เพื่อนแต่ละกลุ่มได้รับทราบ เมื่อ
ร่วมกิจกรรมการยามค่ำาคืน เพื่อเรียนรู้แบ่งปัน
ประสบการณ์เป็นกลุ่มร่วมกัน 

 3.2.2 การนำาเสนอขอ้มลู โดยตวัแทน
แต่ละกลุ่มเพื่อนำาความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ
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ระหวา่งการไปทศันศกึษาแหล่งเรยีนรู้แตล่ะสถาน
ท่ี ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันให้เพื่อนแต่ละ
กลุ่มได้รับทราบ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปัน
ประสบการณ์ยามค่ำาคืน 

3.3 ศึกษาและประเมินการเรียนรู้จาก
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัทีไ่ด้กลา่วมาขา้งตน้ ได้แก ่

 3.3.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับแหล่ง
เรียนรู้ท่ีปรากฏในคำาขวัญของจังหวัดอุดรธานี 
ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth in-
terview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้
เชี่ยวชาญด้านส่ิงแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน 
แหล่งเรียนรู้แต่ละสถานที่

 3.3.2 คู่มอืการทศันศกึษาแหลง่เรียน
รู้ ทีป่รากฏในคำาขวญัของจงัหวดัอดุรธาน ีเพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 3.3.3 แบบทดสอบวัด ความรู้ เกี่ยว
กับแหล่งเรียนรู้ท่ีปรากฏในคำาขวัญของจังหวัด
อุดรธานี ก่อนและหลังการไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้แต่ละสถานที่

 3.3.4 แบบวัดเจตคติที่มีต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3.3.5 แบบวัดความตระหนักต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการศึกษาผู้ วิ จั ยครั้ งนี้ ใ ช้ วิ ธี การ
วเิคราะหข์อ้มลูแบบบรรยายเชิงคุณภาพ โดยผูว้จิยั
แบ่งการการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที ่1 วิเคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของการทำา
วจิยัเกีย่วกบัแหลง่เรยีนรูแ้ต่ละสถานที ่ทีป่รากฏใน
คำาขวัญของจังหวัดอุดรธานี

ตอนที่ 2 ข้อมูลกระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนำาเสนอ
ข้อมูลจากเครื่องมือแต่ละชนิด ได้แก่

1. แบบบันทึกการเดินทางโดยผู้วิจัย

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้แต่ละสถานที่ที่ปรากฏในคำาขวัญ
จังหวัดอุดรธานี

3. แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน

4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

5. การบันทึกภาพกิจกรรมระหว่างการ
เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้แต่ละสถานที่ 
และการสัมภาษณ์

6. การนำาเสนอความรู้ที่ได้รับจากสิ่ง
ที่ได้พบเห็นระหว่างการทัศนศึกษาแหล่งเรียน
รู้แต่ละสถานท่ี ให้เพื่อนแต่ละกลุ่มได้รับทราบ 
เมื่อร่วมกิจกรรมการยามค่ำาคืนเพื่อเรียนรู้แบ่ง
ปันประสบการณ์ร่วมกัน โดยจะแบ่งการนำาเสนอ
ข้อมูลเหล่านี้เป็น 3 ส่วน คือ 

1. การเรียนรู้ก่อนการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้แต่ละสถานที่

2. การเรียนรู้ระหว่างการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้แต่ละสถานที่

3. การเรียนรู้หลังการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้แต่ละสถานที่

ตอนที่ 3 หาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้กระบวนการ
ทศันศกึษา เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจ 
และการพฒันาทกัษะทางปญัญาทีเ่กดิขึน้กอ่นและ
หลงั กบัการเรยีนรูห้ลงัการทศันศกึษาแหลง่เรียนรู้
แต่ละสถานที่

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ความรู้ 
เก่ียวกับแหลง่เรยีนรูท้ีป่รากฏในคำาขวัญของจังหวัด
อุดรธานี ก่อนและหลังการไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้แต่ละสถานที่

2. แบบวัดเจตคติที่มีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3. แบบวัดความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการวิจัย
1.  การวิ เคราะห์หาประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
ใช้กระบวนการทัศนศึกษาสำาหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ์ 80/80 พบว่า จากการทำาแบบทดสอบ
หลังเรียนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้
กระบวนการทัศนศกึษา โดยรวมมคีา่เฉลีย่ 33.93 
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 

84.83 และจากการทำาแบบทดสอบหลังเรียน
นักเรียนมีคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
80 ของคะแนนเต็ม มีจำานวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.33 ดังนั้น ประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการ
ทศันศกึษา มปีระสทิธภิาพ เทา่กบั 84.83/83.33

2. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้สิ่ง
แวดลอ้มศกึษา โดยใชก้ระบวนการทศันศกึษา พบ
ว่า มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (ตาราง 1)

ต�ร�ง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการเรียน
รู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษา สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 จำาแนกตามเพศ

เพศ จำ�นวน S.D. t-test Sig. (2-tailed)

ชาย 15 33.13 4.44
-1.235 .227

หญิง 15 34.73 2.34
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01, df = 29 

จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเพศชายและเพศหญิงที่เรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้
กระบวนการทัศนศึกษา สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 
4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนไม่แตก
ต่างกัน

3. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้
กระบวนการ ทัศนศึกษา ด้านความรู้ เจตคติ และ
ความตระหนัก ในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนท่ีมีเพศต่างกัน และ

การเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน พบ
ว่า มีผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและระดับช้ัน
ของนักเรียนที่ส่งผลต่อความรู้ เจตคติและความ
ตระหนกัในการอนรัุกษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดลอ้ม อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิสว่นนกัเรยีนที่
มเีพศแตกตา่งมคีวามรู ้เจตคต ิและความตระหนกั
ในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ของเรียนท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
และการทดสอบนักเรียนมีที่มีระดับชั้น แตกต่าง
กัน ความรู้ เจตคติ และความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อมของ
เรียนที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 
.05 (ตาราง 2)
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ต�ร�ง 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
ใช้กระบวนการ ทัศนศึกษา ด้านความรู้ เจตคติ และความตระหนัก ในการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนทีม่เีพศตา่งกนั และการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ
การเรียนต่างกัน

แหล่งคว�มแปรปรวน
Degree of Freedom

F Sig.
Hypothesis Error

เพศ 3.000 22.000 48939.726(a) .000

ชั้นเรียน 3.000 22.000 2.479(a) .088

ปฏิสัมพันธ์ของเพศและชั้นเรียน 6.000 44.000 5.093(a) .000
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01, df = 29 

จากตาราง 2 พบว่า มีผลปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพศและระดับชั้นของนักเรียนที่ส่งผลต่อ
ความรู้ เจตคติ และความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ ส่วนนักเรียนที่มีเพศแตกต่างมี
ความรู้ เจตคติ และความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรียนที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ และการ
ทดสอบนักเรียนมีที่มีระดับชั้นแตกต่างกัน ความ
รู้ เจตคติ และความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรียนที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05

อภิปรายผล
1.  การวิ เคราะห์หาประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
ใช้กระบวนการทัศนศึกษาสำาหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ์ 80/80 พบว่า คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ จากการทำาแบบ
ทดสอบหลังเรียน การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
โดยใช้กระบวนการทัศนศึกษาสำาหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 33.93 

จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน คดิเปน็รอ้ยละ 84.83 
และจากการทำาแบบทดสอบหลังเรียนมีนักเรียน
ที่มีคะแนนรวมทุกแหล่งมากกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 80 ของคะแนนเต็ม จำานวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.33 ดังนั้นประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการ
ทัศนศึกษาสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ที่มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.83/83.33 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ท้ังน้ีเนื่องจากการแผน การ
จัดการเรียนรู้ได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็น
ระบบมีการศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้ และศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยมีกิจกรรมที่นักเรียน
มีโอกาสได้พัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง
และผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. การวิเคราะห์หาประสิทธิผลของ
แผนการเรยีนรู้โดยใชรู้ปแบบการเรยีนรูส้ิง่แวดลอ้ม
ศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษาสำาหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ค่า
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการ
ทัศนศึกษาสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีค่าเท่ากับ .7339 แสดงว่าผู้เรียนมีความ
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รู้เพิ่มข้ึนและส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากเรียนรู้ ร้อยละ 
73.39 แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยแผนการเรียน
รู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
ใช้กระบวนการทัศนศึกษาสำาหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสิทธิภาพน่าพอใจ 
ส่งผลให้มีผลการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อน และหลังการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษา 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
จำาแนกตามเพศ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อน และหลังการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษา 
สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่หลงัเรยีนสงู
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพศ
ชายและเพศหญิงที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษา 
สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนไม่
แตกต่างกนั ทัง้นีเ้นือ่งจากในการจดัประสบการณ์
จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนว่ามีส่วน
ชว่ยสง่เสรมิการเรยีนรู ้เพ่ิมประสทิธภิาพการสอน 
และเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้อื่นๆ ที่ไม่มี
ในชั้นเรียนและยังจะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้
กระบวนการทัศนศึกษา ด้านความรู้ เจตคติ และ
ความตระหนกั ในการอนุรักษ์ทรพัยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนท่ีมีเพศต่างกัน และ
การเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน พบว่า
ไม่มีผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและรูปแบบเรียน

เรียนของนักเรียนที่ส่งผลต่อความรู้ เจตคติ และ
ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ (sig > .05) ส่วนผลหลักจากการทดสอบรูป
แบบการเรียนพบว่านักเรียนมีความรู้ เจตคติ และ
ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของเรียนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัย
สำาคญัทางสถติ ิ(sig < .05) และพบวา่นกัเรยีนทีม่ี
เพศแตกต่างมีความรู้ เจตคติ และความตระหนัก
ในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ของเรียนที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ (sig > .05) ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียน
รู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษา
จะดำาเนินไปอย่างเป็นลำาดับข้ันตอนที่เป็นไปตาม
ธรรมชาติของการพัฒนาการเรียนรู้ เป็นการสอน
ทีค่ำานงึถงึความแตกตา่งระหว่างบคุคลและการจัด
กจิกรรมทีห่ลากหลายและการมใีช้สิง่ทีนั่กเรยีนให้
ความสนใจ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการจัดทำาและการนำา 

ไปใช้

1.1 ในการจัดทำาคู่มือ ควรมีการศึกษา
หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้  เอกสารที่
เกี่ยวข้อง ปัญหาในการจัดการศึกษาด้วยวิธีกา
รอื่นๆ ที่ผ่านมา เพื่อนำาความรู้ที่ได้ไปใช้ในคู่มือ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำาคัญและเป็นประโยชน์ในการ
จดัทำาแผน อนัจะทำาใหน้กัเรยีนมคีวามพงึพอใจใน
การเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

1.2 ควรมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำา
เทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ ไปปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นรูปแบบใน
การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทำาให้นักเรียน
ไม่เครียดมากจนเกินไป มีความสนุกสนานในการ
เรียน
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1.3 ครูผู้สอนควรมีการปรับปรุงคู่มือ ที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน สื่อการ
เรยีนรูข้องแหลง่การเรียนรู ้โดยมุง่เนน้ใหเ้หมาะสม
กับนกัเรยีนและขอ้จำากดัในด้านต่างๆ ของนักเรยีน
และโรงเรียน

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมกีารเปรยีบเทยีบการจดัทำาคู่มอื 
โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียน
แบบกลุม่รว่มมือทีป่ระสบความสำาเรจ็เปน็ทมี การ

เรียนแบบสืบเสาะ การเรียนแบบ TGT การเรียน
แบบเทคนคิคูค่ดิ การเรยีนดว้ยเทคนคิการตอ่เรือ่ง
ราว เป็นต้น

2.2 ควรมีการศึกษาการจัดทำาคู่มือ ใน
ระดับชั้นเรียนหรือโรงเรียนอื่นๆ โดยเฉพาะการ
เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่หรือ
ขนาดเล็ก โรงเรียนในเมืองหรือในชนบท เพื่อ
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบต่อไป
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