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บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาบทปฏิบติัการท่ีเนน้ปัญหาเป็นฐานเร่ืองยางพารา สาํหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยบทปฏิบติัการ และ 3) ศึกษาประสิทธิภาพของบทปฏิบติัการ มีแบบแผนการวิจยัแบบ One-Group   Pre-test 
Post-test Design กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นท่าไมล้ายในปีการศึกษา 2557 จาํนวน 15 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวดัความตระหนักต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ผลการวิจยัพบวา่ 1) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและผา่นเกณฑ ์(ร้อยละ 65) ท่ีกาํหนด
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) นักเรียนมีความตระหนักต่อส่ิงแวดลอ้มหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและผ่าน
เกณฑ์ระดบัดี (ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.51- 4.50) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 3) บทปฏิบติัการมีประสิทธิภาพ 
78.56/81.72 ตามเกณฑ ์80/80 บวกลบ 2.5 ท่ีกาํหนด 

ABSTRACT 
 The research objectives were 1)  to develop problem-based laboratory kits on Para rubber for ninth-grade 
students 2) to study the learning achievement and environmental awareness of the students after learning by using 
Problem-based laboratory kits. 3) to study efficiency of problem-based laboratory kits . The design of this study was 
One–Group Pretest Posttest Design. The sample consisted of fifteen ninth-grade students of the 2014 academic year 
at Tamailai School. These research instruments were achievement test and environmental awareness test. The results 
of the study were as follow; 1)  The post-learning achievement of the students were higher than the pre-learning 
counterpart achievement and passed level of criterion ( 65%)  at the .01 level of significance 2)  The post-learning 
environmental awareness of the students were higher than their pre-learning counterpart environmental awareness 
and met the quality of “good” level at the .01 level of significance. 3)  The developed laboratory kits attained the 
efficiency of 79.25/81.72. 
 

 
คาํสําคญั: บทปฏิบติัการท่ีเนน้ปัญหาเป็นฐาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้ม ยางพารา 
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บทนํา 
 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัและ 
เป็นสินคา้ทางการเกษตรท่ีทาํรายเป็นลาํดบัตน้ๆ 
ให้แก่ประเทศไทย  ส่วนใหญ่นิยมปลูกในพ้ืนท่ี
ภาคใตแ้ละบางจงัหวดัในภาคตะวนัออกของประเทศ 
เม่ือตลาดโลกมีความตอ้งการผลผลิตยางพาราเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองจึงทาํให้มีการตดัไมท้าํลายป่าเพ่ือขยาย
พื้นท่ีปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดว้ย หากไม่
มีการจดัการท่ีเหมาะสมในอนาคตอาจส่งผลใหผ้นืป่า
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ 
เสียสมดุล  คุณภาพนํ้ าและดินเส่ือมโทรมลงจากการ
สะสมของธาตุอาหารส่วนเกิน บีโอดี(BOD) กรด 
จากการใช้ปุ๋ยเคมี  ยาปราบวัชพืชและนํ้ าท้ิงจาก
กระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ  การแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวใหไ้ดผ้ลดีอยา่งย ัง่ยนืในระยะยาวตอ้ง 
สร้างความรู้ทั้งในและนอกระบบ(จนัทร์จิรา,  2549) 
และตอ้งสร้างความรู้ให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ี
เกิดข้ึนจากกระบวนการทาํสวนยางพารา เพ่ือให้การ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นไปอย่างตรงจุด ทั้ งน้ีตอ้ง
กระตุน้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับรู้ เขา้ใจ เกิดความคิดรวบ
ยอด  เกิ ดการ เรียน รู้และ เห็ นความสํ าคัญ ของ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือนําไปสู่การเกิดความตระหนัก
(อนุสรณ์ , 2548) นอกจากน้ียงัต้องปลูกฝังให้เกิด
ความรัก หวงแหน วิตก ห่วงใย และการปฏิบติัตนท่ี
ถูกต้องเหมาะสมต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง(กิตติภูมิ, 2542)  
 บุตรหลานของชาวสวนยางพาราถือเป็นผูท่ี้
เก่ียวข้องและมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน ถึงแมส่้วนใหญ่จะอยูใ่น
วยักาํลังศึกษาเล่าเรียน แต่ก็มีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
หลายกิจกรรมของการทาํสวนยางพารา ไม่วา่จะเป็น
การใส่ปุ๋ยบาํรุงตน้ยางพารา การกรีดยาง การเก็บนํ้ า
ยางหรือแม้กระทั่งการผลิตยางแผ่นดิบซ่ึงมีหลาย
ขั้นตอนท่ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและความประณีต

อย่างมาก  จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งปลูกฝังให้เกิด
ความตระหนัก ต่อ ส่ิ งแวดล้อม  แม้ว่ าปั จ จุบัน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 2551 ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์สาระท่ี 2 ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐาน 
ว  2.2 ได้กําหนดตัวช้ีว ัด ท่ี มุ่งเน้นให้นักเรียนได้
วิเคราะห์ อภิปราย และเสนอแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน แต่ส่วนใหญ่ยงัจดัการ
เรี ยน รู้ เพี ยงแค่ ใน ชั้ น เรี ยนและ เรี ยน รู้ ปัญ ห า
ส่ิงแวดลอ้มในหนังสือแบบเรียน ทาํให้นักเรียนไม่
เห็นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกระบวนการ
ทําสวนยางพาราในท้องถ่ินอย่างชัดเจน  จึงทําให้
นกัเรียนไม่เกิดความตระหนกัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึน   
 การจัดการ เรียน รู้ให้นัก เรียน เกิดความ
ตระหนักต่อส่ิงแวดล้อมและบรรลุตัวช้ีว ัดตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 
2551 นั้นการบรรยายเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ 
เน่ืองจากนกัเรียนไม่สนใจอยา่งจริงจงั นกัเรียนเพียง
รับรู้ แต่ขาดการคิด สัมผัส  และลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง จึงไม่เกิดความคิดรวบยอดท่ีนําไปสู่การ
เรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็น
สําคญันับเป็นรูปแบบหน่ึงของการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีสามารถเร้าความสนใจในการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้ เน่ืองจากรูปแบบการจัดกิจกรรมน้ี
กระตุน้ความสนใจและความอยากรู้ของนักเรียน ทาํ
ให้นกัเรียนเขา้ถึงความรู้ดว้ยการฟัง ดู คิด พูด ปฏิบติั
และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ดว้ยขั้นตอนการจดักิจกรรม
ท่ีประกอบดว้ยการนาํเขา้สู่บทเรียน พฒันามโนทศัน์ 
ตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน สร้างผลงานและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุป
บทเรียน ตามลาํดบั (สุนีย,์ 2554) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเองทาํ
ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ เขา้ใจเน้ือหาของบทเรียน 
ตั้งใจเรียน ทาํใหน้กัเรียนเกิดความคิดรวบยอดเร็วข้ึน 
ขณะเดียวกนันักเรียนยงัไดพ้ฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ท่ี
สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอี้กดว้ย (วรายุ, 
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2539) นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้แลว้ รูปแบบการ
จัดการเรียน รู้ก็ เป็น ส่ิ งสําคัญอย่างยิ่ง  ท่ี ค รูต้อง
คาํนึงถึง เพราะรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีดีจะช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีกาํหนด
ไว ้ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีส่งเสริมให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และช่วยให้นกัเรียน
บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีครูกําหนดได้นั้ นคือการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยบทปฏิบติัการ ท่ีนักเรียนไดล้งมือ
ปฏิบติัการทดลองดว้ยตนเอง ดว้ยการกาํหนดปัญหา 
สังเกตและทดลองเพ่ือแก้ไขปัญหา และสรุปผล
ขอ้มูลตามลาํดบั(ภพ, 2542) ดงัภาพท่ี 1  
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 การจดัการเรียนรู้ดว้ยบทปฏิบติัการ 

และการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ี
นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ชีวิตประจาํวนั มีส่วนร่วมในการกาํหนดปัญหา      
ทาํความเขา้ใจปัญหา ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้เพ่ือ
แกปั้ญหา สรุปและประเมินค่าคาํตอบ และนาํเสนอ
ผลงานดว้ยตนเอง ดงัภาพท่ี  2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
ซ่ึงทาํให้นักเรียนไดฝึ้กฝนการสร้างองค์ความรู้ดว้ย
ตนเองผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
อยา่งมีเหตุผล ส่งผลใหน้กัเรียน เกิดการเรียนรู้ เขา้ใจ
อยา่งแทจ้ริงและจดจาํไดน้าน หากผสมผสานรูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคญั
กบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
กบัปฏิบติัการและนาํปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานสวนยางพาราในท้องถ่ินมาใช้จัดการ
เรียนรู้ นอกจากนกัเรียนจะเขา้ใจปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึนในทอ้งถ่ินอยา่งลึกซ้ึงและถ่องแท ้(สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555) ยงัทาํให้
ก ารจัดก าร เรียน รู้ของค รู มีป ระสิท ธิภ าพ เกิ ด
ความสําเร็จตรงตามวตัถุประสงค ์และยงัส่งเสริมให้
นกัเรียนเกิดความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
 เพ่ือให้บุตรหลานชาวสวนยางพาราเกิดความ
ตระหนัก ต่อ ปัญหาส่ิ งแวดล้อม ท่ี เกิดจากการ
ปฏิบติังานในสวนยางพาราในทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัจึงสนใจ
ท่ีจะพฒันาบทปฏิบติัการท่ีเน้นปัญหาเป็นฐาน เร่ือง
ยางพาราท่ีผสมผสานรูปแบบการจดักิจกรรมท่ีเน้น
นักเรียนเป็นสําคัญกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานและบทปฏิบัติการโดยนาํเอาปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการทาํสวนยางพาราในทอ้งถ่ิน
มาใชจ้ดัการเรียนรู้ และสนใจจดัการเรียนรู้ดว้ยบท
ปฏิบติัการท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นท่าไมล้าย อ. เมือง จงัหวดัชุมพร
ซ่ึงผูว้ิจัยเลือกเป็นตัวแทนของบุตรหลานชาวสวน
ยางพาราในภาคใต้ของประเทศไทย  เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความตระหนักต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของนักเรียน ผูว้ิจยัคาดหวงัว่าหลงัจาก
นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการ
ดงักล่าวแลว้จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 
ความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มสูงข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

กาํหนด

กาํหนดปัญหา 

ทาํความเขา้ใจ
ปัญหา 

นาํเสนอและ
ประเมินผลงาน 

สงัเคราะห์ความรู้ 

ศึกษาคน้ควา้ 
สรุปและประเมิน
ค่าคาํตอบ 

สรุปผล 
สงัเกตและ
ทดลอง 
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 1. เพ่ือพฒันาบทปฏิบติัการท่ีเนน้ปัญหา 
เป็ น ฐ าน  เ ร่ื อ งย างพ าร า  สํ าห รับนั ก เรี ยน ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 2. เพ่ือศึกษาผลของการใช้บทปฏิบัติการท่ี
เนน้ปัญหาเป็นฐาน เร่ืองยางพารา ดงัน้ี 
 2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
ตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียน 
 2.2 ประสิทธิภาพของบทปฏิบติัการ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. บทปฏิบัติการที่เน้นปัญหาเป็นฐาน เร่ือง
ยางพารา หมายถึง ชุดเอกสารก่ึงช้ีแนะแนวทางท่ีมี
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่ง ปฏิบติัการ 
และการใชปั้ญหาเป็นฐาน ซ่ึงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้
คิดออกแบบ ดาํเนินการทดลองเก่ียวกบัผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการปฏิบติังานในสวนยางพารา 
และแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยมีครูเป็นผูค้อยให้
คาํแนะนาํปรึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 3 บทปฏิบติัการ
คือ 1) นักสืบสวนยาง 2) สะเทือนใจภยันํ้ าท้ิง และ   
3 )  ร่ ว ม ใจ พิ ชิ ต นํ้ า ท้ิ ง  แ ต่ ล ะบ ท ป ฏิ บั ติ ก าร 
ประกอบด้วย  1) บทนํา  2) แนวทางการทําบท
ปฏิบัติการ 3) ใบความรู้ 4) รายงานผลการทดลอง 
และ 5) คาํถามทา้ยบทปฏิบติัการ 

 2. คู่มือครูประกอบการใช้บทปฏิบัติการ 
ทีเ่น้นปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ยางพารา หมายถึง  
ชุดเอกสารสําหรับครูใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยบทปฏิบติัการท่ีเน้นปัญหาเป็นฐาน เร่ือง
ยางพารา และเตรียมความพร้อมให้กบันักเรียนก่อน
ทาํบทปฏิบติัการ ประกอบดว้ย 3 หน่วยยอ่ย คือ  
1) รู้ให้ซ้ึงถึงรูปแบบการทาํสวนยางพารา 2) จากตน้
กล้าสู่ยางแผ่น  และ  3) การป้องกันแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจากการทาํยางแผ่นดิบ โดยแต่ละหน่วย
ย่อยประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ ใบความรู้ 
ใบงานพร้อมเฉลย  
บทปฏิบติัการท่ีประกอบไปดว้ย 1) บทนาํ  

2) ข้อ เสนอแนะสําห รับครู  3) แนวทางการจัด
กิจกรรมสําหรับครู 4) แนวคาํตอบรายงานผลการ
ทดลอง 5) แนวการตอบคาํถามท้ายบทปฏิบัติการ 
และ 6) แบบประเมิน 
 3. ผล สั ม ฤท ธ์ิ ท างก าร เรี ยน  ห ม าย ถึ ง 
ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยบทปฏิบติัการท่ีเน้น
ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ยางพารา ของนกัเรียน ซ่ึงวดัได้
จากคะแนนการทาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน แบบปรนัย 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ท่ีผูว้ิจัย
สร้างข้ึน โดยวดัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิด
ของบลูมปรับปรุงใหม่ แต่เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัไม่ไดมุ่้งเนน้เก่ียวกบัการใชค้วามคิดสร้างสรรค์
มากนัก ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกวดัพฤติกรรมดา้นพุทธิ
พิสัยของนกัเรียน เพียง 5 ดา้น คือ ดา้นความจาํ ความ
เข้าใจ  การประยุกต์ใช้   การวิ เคราะห์  และการ
ประเมินค่า  

 สําหรับเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนนั้น ผูว้จิยักาํหนดเกณฑก์ารผา่นท่ี  
ร้อยละ 65 ซ่ึงเป็นเกณฑ์การผ่านในระดบัค่อนขา้งดี 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้และ
ตอนปลายท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2554) กาํหนด 
 4. ความตระหนักต่อส่ิงแวดล้อม หมายถึง 
การรู้ประจกัษช์ดัในเร่ือง ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดจากขั้นตอนการปฏิบติังานในสวนยางพารา จน
นาํไปสู่การแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ในการวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบวดัความ
ตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มแบบมาตราส่วนประมานค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ จาํนวน 30 ขอ้ ท่ีผูว้ิจัยสร้าง
ข้ึน โดยวดัพฤติกรรมท่ีแสดงออก 4 ดา้น คือ  
 4.1 ความรู้ที่ชัดเจนและซาบซ้ึง หมายถึง 
เข้าใจอย่างถ่องแท้ใน เร่ืองผลกระทบของการ
ปฏิบติังานในสวนยางพาราท่ีส่งผลต่อทรัพยากรดิน
และนํ้ า รู้ว่าการกระทาํใดก่อให้เกิดผลดีและผลเสีย
ต่อทรัพยากรดินและนํ้า  
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 4.2 ความรักและความหวงแหน หมายถึง 
รักและหวงแหน  ทรัพยากรดินและนํ้ า ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติงานในสวนยางพารา มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อการรักษาทรัพยากรดินและนํ้า 
 4.3 ความวิตกและห่วงใย หมายถึง รู้สึก
เป็นห่วงและกังวลถึงปัญหาจากการปฏิบัติงานใน
สวนยางพาราท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินและนํ้ า 
ท่ีเกิดข้ึนและท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 4.4 ก ารป ฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง เห ม าะส ม 
หมายถึง การกระทาํท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการ 
ปฏิบติังานในสวนยางพาราท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรดินและนํ้า และแกไ้ขการกระทาํ 
ท่ีไม่ถูกตอ้งในการปฏิบติังานในสวนยางพารา  
 5. ประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการ หมายถึง 
บทปฏิบติัการมีประสิทธ์ิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด ซ่ึง
ผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑม์าตรฐานของบทปฏิบติัการไว้
ท่ีระดบั 80/80  
 80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของ
การจดัการเรียนรู้ระหว่างเรียนดว้ยบทปฏิบัติการท่ี
เน้น ปัญหาเป็นฐาน  คิด เป็น ร้อยละจากการทํา
ปฏิบติัการทดลอง การทาํรายงานผลการทดลอง และ
การนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการท่ี
เน้นปัญหาเป็นฐาน  คิดเป็นร้อยละจากการตอบ
คาํถามท้ายบทปฏิบัติการและการทาํแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 

สาํหรับการยอมรับประสิทธิภาพของ 
บทปฏิบติัการถือค่าความแปรปรวนร้อยละ 2.5  
คือ ประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการไม่ควรตํ่ากว่า
เกณฑร้์อยละ 2.5 (ชยัยงค,์ 2520) 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นท่าไมล้าย 
ตาํบลวงัใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัชุมพร ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา  2557 จํานวน  1ห้องเรียน  มีจํานวน
นกัเรียนทั้งหมด 15 คน ท่ีเลือกมาจากโรงเรียนขยาย
โอกาสในพ้ืนท่ีตาํบลวงัใหม่ อาํเภอเมือง จังหวดั
ชุมพร ซ่ึงตั้งอยูห่่างจากสวนยางพาราเชิงเด่ียวท่ีมีการ
ผลิตยางแผน่ดิบใกลแ้หล่งนํ้า ไม่เกิน 2 กิโลเมตร 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ 
 1) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย 
4 ตัวเลือก  จํานวน  30 ข้อ  ท่ี มีค่า p = .11 -.82 และ
เฉล่ียทั้ งฉบับ  =.50 มีค่า r = .23 -.63 และเฉล่ียทั้ ง
ฉบับ = .44 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้ งฉบับ = .74 2) 
แบบวดัความตระหนักต่อส่ิงแวดล้อมแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 30 ขอ้ ท่ีมีค่า 
 t  = 1.75 - 8.47 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั = .85 
 การพฒันาบทปฏิบัตกิาร 
  การพฒันาบทปฏิบติัการท่ีเนน้ปัญหาเป็น
ฐาน เร่ือง ยางพารา ดาํเนินการตามระยะต่างๆดงัน้ี 
  ระยะท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 
 1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
จากเอกสารและงานวจิยั 
 2. ศึกษาตวัช้ีวดัรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระท่ี 2 มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐาน ว 2.2  
   3. สํารวจและศึกษาผลกระทบต่อดิน
และแหล่งนํ้ า ท่ี เกิดจากการป ฏิบั ติงานในสวน
ยางพารา 
 4. ศึกษาสารบาํบดันํ้ าท้ิงจากการผลิต
ยางแผน่ดิบ 
 ระยะท่ี 2 สร้างบทปฏิบติัการ 
 1. กาํหนดรูปแบบและเน้ือหาของบท 
ปฏิบติัการ 
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 2. สร้างบทปฏิบัติการจาํนวน 3 บท
ปฏิบติัการไดแ้ก่ 1) นกัสืบสวนยาง 2) สะเทือนใจภยั
นํ้าท้ิง และ 3) ร่วมใจพิชิตนํ้าท้ิง 
 ระยะท่ี 3 ประเมินและปรับปรุงแกไ้ข 
  1. ประเมินความตรง  เชิ ง เน้ื อห า 
(IOC) ของบทปฏิบติัการโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน และ
ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 
  2. นาํบทปฏิบติัการท่ีปรับปรุงแกไ้ข
แลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญชุดเดิมประเมินคุณภาพ 
  3. นําไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเพ่ือปรับปรุง 
แกไ้ขดา้นเน้ือหาและภาษาท่ีใชใ้หเ้หมาะสม 
   
 
 
 

ระยะท่ี 4 ทดสอบสมมติฐาน 
  1. นํ า ไ ป ใ ช้ จ ริ ง กั บ นั ก เ รี ย น
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความ 
ตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนท่ีไดรั้บการ 
จดัการเรียนรู้ดว้ยบทปฏิบติัการ 
  2. หาประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการ
โดยใช ้สูตร E1/E2 โดย E1 คิดเป็นร้อยละจากคะแนน
การทําปฏิบัติการทดลอง การทํารายงานผลการ
ทดลอง และการนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน และ E2 คิด 
เป็นร้อยละจากคะแนนการตอบคําถามท้ายบท
ปฏิบติัการและการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
หลงัเรียน  จากขั้นตอนการพฒันาบทปฏิบติัการ 
ขา้งตน้สามารถสรุปได ้ดงัภาพท่ี  3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ขั้นตอนการพฒันาบทปฏิบติัการท่ีเนน้ปัญหาเป็นฐานเร่ือง ยางพารา

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
  1. ก่อนทาํการทดลองใหน้กัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งทาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
แบบวดัความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มโดยใชเ้วลา 2 

คาบ แลว้บนัทึกคะแนนท่ีไดเ้ป็นคะแนนก่อนเรียน 
(Pre–test)  
   2. ช้ีแจงรายละเอียด และวธีิการ
จดัการเรียนรู้เพ่ือใหน้กัเรียนปฏิบติัตนไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
    

บทปฏิบติัการท่ีเนน้ปัญหาเป็นฐานเร่ืองยางพารา 

- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ศึกษาผลกระทบจาก
การทาํสวนยางพารา 
- ศึกษาสารบาํบดันํ้า
ท้ิง 

- กาํหนดเน้ือหาและ
รูปแบบบทปฏิบติัการ 
- สร้างบทปฏิบติัการ 
จาํนวน 3 บท
ปฏิบติัการ 

- ใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ประเมินค่า IOC และ
ประเมินคุณภาพ 
- นาํไปทดลองใช ้
- ปรับปรุงแกไ้ขดา้น
เน้ือหาและภาษาให้
เหมาะสม 

- นาํไปใชจ้ริง 
- ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน ความตระหนกั
ต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ประสิทธิภาพของ 
บทปฏิบติัการ 

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 

1583



HMO20-7 
 
 
 

 

 
3. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยการ 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญัตาม
แนวคิดของสุนีย ์(2554) ใหน้กัเรียนดาํเนินการเรียนรู้
ตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทปฏิบติัการท่ี 

เนน้ปัญหาเป็นฐานซ่ึงผสมผสานระหวา่งรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานกบัปฏิบติัการ 
ดงัแสดงในภาพท่ี 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทปฏิบติัการท่ีเนน้ปัญหาเป็นฐาน 

   4. หลงัจากจดัการเรียนรู้เสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อ
ครูและการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทปฏิบติัการท่ีเนน้
ปัญหาเป็นฐานและใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวดัความตระหนกั
ต่อส่ิงแวดลอ้มโดยใชเ้วลา 2 คาบ แลว้บนัทึกคะแนน
ท่ีไดเ้ป็นคะแนนหลงัเรียน (Post-test) 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล
ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี  

  1. วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มก่อน
และหลงัเรียนและเทียบกบัเกณฑโ์ดยใชส้ถิติ        
The McNemar Test ( - test) 

 

  2. วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของบท
ปฏิบติัการท่ีเนน้ปัญหาเป็นฐานเร่ืองยางพารา โดยใช้
สูตร E1/E2 

 

ขั้นการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัตกิารทีเ่น้นปัญหา 
เป็นฐานของนักเรียน 

ขั้นจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบเน้นนักเรียน 
เป็นสําคญัโดยครู 

1. กาํหนดปัญหา 

2. วเิคราะห์และทาํความเขา้ใจปัญหา 

3. ดาํเนินการแกปั้ญหาดว้ยการสังเกต 
และทดลอง 

4. วเิคราะห์ อภิปราย และสรุปผลการแกปั้ญหา 

5. นาํเสนอและประเมินผลงาน 

1. นาํเขา้สู่บทเรียน 

2. พฒันามโนทศัน์ 

3. ตรวจสอบความเขา้ใจ 

4. สร้างผลงานและประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

5. แลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปบทเรียน 
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ผลการวจิัย 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มก่อนและหลงัเรียน 
 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบวา่
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความตระหนกั
ต่อส่ิงแวดลอ้มหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและผา่น

เกณฑท่ี์กาํหนดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

 

 

 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้ม ก่อนเรียนและ         
        หลงัเรียน 

รายการ ก่อนเรียน หลงัเรียน เกณฑ ์ ความถ่ีของนกัเรียน(คน) n  
x S.D. x S.D. - - - + + - + + 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ        
     เรียน 

11.53 4.05 24.27 2.63 19.50 
(ร้อยละ 65) 

1 14 0 0 15 12.07* 

ความตระหนกัต่อ         
    ส่ิงแวดลอ้ม 

  3.05   .37   4.41  .30 3.51-4.50 
(ระดบัสูง) 

0 15 0 0 15 11.08* 

 หมายเหตุ  
 - -     หมายถึง   คะแนนก่อนและหลงัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์
 - +    หมายถึง   คะแนนก่อนเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์คะแนนหลงัเรียนผา่นเกณฑ ์
 + -    หมายถึง  คะแนนก่อนเรียนผา่นเกณฑ ์คะแนนหลงัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์
 + +  หมายถึง คะแนนก่อนและหลงัเรียนผา่นเกณฑ ์
 * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) 

  2. การวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของบท
ปฏิบติัการท่ีเนน้ปัญหาเป็นฐานเร่ืองยางพารา  
   จากผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของบทปฏิบติัการพบวา่ในรายบทปฏิบติัการมีเพียง 

บทปฏิบติัการท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพของการจดัการ
เรียนรู้ระหวา่งเรียน (E1) ตํ่ากวา่เกณฑ ์80 ท่ีกาํหนด 
แต่เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวา่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 ท่ีกาํหนดดงัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทปฏิบติัการท่ีเนน้ปัญหาเป็นฐานเร่ืองยางพารา  

   รายการ  ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 
บทปฏิบติัการท่ี 1 นกัสืบสวนยาง 68.10/81.08 
บทปฏิบติัการท่ี 2 สะเทือนใจภยันํ้าท้ิง 79.39/80.37 
บทปฏิบติัการท่ี 3 ร่วมใจพิชิตนํ้าท้ิง 84.39/79.69 
ภาพรวม 78.56/81.72 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบวา่ การจดัการเรียนรู้ดว้ย 
บทปฏิบัติการท่ีเน้นปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ยางพารา
ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน และผ่านเกณฑ์ท่ีกาํหนด (ร้อยละ
65) นักเรียนมีความความตระหนักต่อส่ิงแวดล้อม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและผ่านเกณฑ์ระดับดี 
และบทปฏิบัติ ก ารมีประ สิท ธิภาพตาม เกณฑ์  
80 /80  สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
   1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนและผ่านเกณฑ์ท่ีกาํหนดและ
บ ท ป ฏิบ ัต ิ ก า ร มีป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ์  
80 /80  ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
 ประการแรก บทปฏิบติัการท่ีเนน้ปัญหา 
เป็นฐานเร่ืองยางพารา จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานผสมผสานกับการจัดการ เรียน รู้ด้วย
ปฏิบติัการ ท่ีเนน้นักเรียนเป็นสําคญั คาํนึงถึงวยัและ
ระดบัความรู้ความสามารถของนักเรียน เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี 
ตั้งแต่การให้นกัเรียนกาํหนดปัญหาในการเรียนรู้จาก
ประเด็นท่ีสนใจ คน้หาความรู้ วางแผนการทดลอง 
และดาํเนินการทดลอง ครูเป็นเพียงผูใ้ห้คาํแนะนํา
ปรึกษา ทาํให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการแสวงหา
ความรู้ กระตือรือร้นในการเรียน เกิดความตระหนัก
ต่อแผนการเรียนรู้ของตนเอง ทาํใหน้กัเรียนเรียนรู้ได้
ดี เขา้ใจ และจดจาํไดน้าน นอกจากน้ีเน้ือหาท่ีใชใ้น
การจดัการเรียนรู้เป็นเร่ืองยางพาราท่ีสอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวิตจริงในชุมชนของนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนไดพ้บเห็น
และปฏิบัติอยู่แล้วในชีวิตประจําวนั  เม่ือนํามาใช้
จัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ผ่านกระบวนการกลุ่ม ทาํให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย
และเร็ว ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี
ข้ึนสอดคลอ้งกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบสรรคนิยม
ท่ีว่าการให้นักเรียนเป็นผูส้ร้างและแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ ง  5 โดยอาศัย
ก ร ะ บ วน ก าร ก ลุ่ ม  แ ล ะ ให้ นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติในสภาพแวดลอ้ม
จริง นักเรียนจะเกิดการคน้พบความรู้ท่ีเกิดจากความ
เขา้ใจท่ีแทจ้ริง และทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ยการลงมือ
ปฏิบัติของจอห์นดิวอ้ีท่ีว่า นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีมี
ประสิทธิภาพก็ด้วยการลงมือปฏิบัติ และมุ่งเน้น
กระบวนการคิด แกปั้ญหา และการใชก้ระบวนการ
กลุ่ม (สุนีย,์ 2543) 
 ประการท่ีสอง การจดัการเรียนรู้ดว้ย 
บทปฏิบัติการท่ีเน้นปัญหาเป็นฐาน เร่ืองยางพารา 
เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีคาํนึงถึงพฒันาการทางสมอง
ซีกซ้ายและซีกขวาของนักเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ ออกแบบการทดลอง 
ลงมือป ฏิบั ติการทดลอง  นําเสนอผลงานและ
ประ เมินผลงานด้วยตน เองทําให้ นั ก เรี ยน ได้
พฒันาการเรียนรู้อยา่งสมดุลส่งผลให้นกัเรียนเรียนรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ประการท่ีสาม การจดัการเรียนรู้ดว้ยบท
ปฏิบติัการท่ีเนน้ปัญหาเป็นฐาน เร่ืองยางพารา มีการ
จดับรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนท่ีสนุกสนานเป็น
มิตร ใช้ส่ือเรียนรู้ท่ีหลากหลายเร้าความสนใจของ
นัก เรียน  อัน ได้แ ก่  บทป ฏิบั ติการ ซ่ึ งมี สี สั น ท่ี
หลากหลาย ใบงาน ใบความรู้ รูปภาพ จ๊ิกซอว ์เกม 
วีดิทัศน์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ตรวจวดั
คุณภาพนํ้ าและดิน เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดซ้ักถาม
อย่างอิสระ และมีการเสริมแรงทางบวกด้วยคาํชม
และรางวลัเม่ือนกัเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
ซ่ึ งทําให้นัก เรียนเกิดแรงจูงใจ  ใฝ่ เรียน รู้  ทําให้
นักเรียนเรียนรู้ดว้ยความสนุกสนาน ตวัอย่างท่ีบ่งช้ี
ถึงความสุข ความสนุกสนานของนกัเรียนมีดงัน้ี 
 “มีความสุขมากสนุกสุดๆไปเลยค่ะ มี
ความรู้เยอะเลย นําไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ด้วย 
เขา้ใจง่ายไม่สับสน” (ด.ญ. พทุธรักษา) 
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 “เป็นวชิาท่ีสนุก มีการทดลอง พานกัเรียน
ออกไปศึกษานอกสถานท่ี และยงัสามารถนาํความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ไดด้ว้ย” (ด.ญ. รววีรรณ ) 
 “ได้เรียนรู้เก่ียวกับสวนยางพารา รู้สึกดี 
และสนุกครับ” (ด.ช. รัฐธรรมนูญ)  
 “ได้เรียนรู้เก่ียวกับการทําสวนยาง ฮาดี 
ไม่เครียด” (ด.ช. อาทิตย)์ 
   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
สุขฤกษ์  (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมิอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่าบรรยากาศในชั้น
เรียนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
ศุภพงษ์ (2548) ท่ีศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียน
สํารวจตรวจสอบความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล และนาํมาสรุปเป็นองคค์วามรู้
ของตนเอง เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี กบันักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลยั 
สํานักงาน เขตพ้ืน ท่ีการศึกษา  ระยองเขต  2 ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
วศิิษฐ์ศรี (2556) ท่ีศึกษาการพฒันาบทปฏิบติัการโดย
ใช้วิธีการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง เร่ือง 
โครงสร้างและหนา้ท่ีของพืชดอก ทดลองกบันกัเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าบทปฏิบัติการมี
ประสิทธิภาพ 81.89/82.67ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
 แต่อย่างไรก็ตามประสิท ธิภาพของบท
ปฏิบติัการท่ี 1 มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ระหว่างเรียน(E1) ตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดทั้งน้ี
เน่ืองมาจากนกัเรียนยงัไม่คุน้ชินกบัการจดัการเรียนรู้
ดว้ยบทปฏิบติัการท่ีเนน้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบกบั
ครูมอบหมายการบ้าน(งานกลุ่ม)ให้นักเรียนไป
สํารวจปัญหาท่ี เกิดข้ึนจากการทําสวนยางพารา
เชิงเด่ียวพร้อมทั้งนาํเสนอผลการสาํรวจหนา้ชั้นเรียน 

ในชัว่โมงถดัไป โดยมุ่งหวงัให้นกัเรียนเขา้ถึงปัญหา
ไดเ้ร็วข้ึน ซ่ึงผลปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่ยงัขาด
ความรับผิดชอบ ส่งงานล่าชา้ และผลงานยงัมีความ
ผดิพลาดมาก จึงทาํใหน้กัเรียนมีคะแนนระหวา่งเรียน
ในบทปฏิบติัการท่ี 1 ตํ่ากวา่เกณฑ ์
  2. นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ย
บทปฏิบัติการท่ีเน้นปัญหาเป็นฐานเร่ืองยางพารามี
ความตระหนักต่อส่ิงแวดลอ้มหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และผา่นเกณฑร์ะดบัดีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
  ประการแรก การจดัการเรียนรู้ดว้ย 
บทปฏิบัติการท่ีเน้นปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ยางพารา 
พฒันาข้ึนตามแนวทางการสร้างความตระหนักต่อ
ส่ิงแวดล้อม  ตั้ งแต่การให้ความรู้ด้วยการจัดการ
เรียน รู้แบบใช้ ปัญห าเป็นฐาน ท่ีนํ า เอ าปัญห า
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากการทําสวนยางพาราใน
ท้องถ่ินท่ีนักเรียนได้พบเห็น และลงมือปฏิบัติใน
ชีวิตประจําว ันมาเป็นตัวกระตุ้นให้นัก เรียนได้
กาํหนดปัญหา วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติด้วยการ
สํารวจ และทดลองเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยมี
ครูคอยให้คาํแนะนาํปรึกษา อาจเป็นการส่งเสริมให้
นัก เรียน เกิดความตระหนัก ต่อ ส่ิ งแวดล้อมได ้ 
นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นแบบตรงไปตรงมาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการหาแนว
ทางการปฏิบติัเพ่ือแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก
กระบวนการทําสวนยางพารา ทําให้นักเรียนเกิด
ความรักและหวงแหน เกิดความวิตกและห่วงใย ท่ี
นําไปสู่การปฏิบัติตนท่ีถูกต้องและเหมาะสมต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้นักเรียนเกิดความตระหนักต่อ
ส่ิงแวดลอ้มสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกิตติภูมิ (2542) 
ท่ีวา่ การมีความรู้ท่ีชดัเจนและซาบซ้ึง มีความรักและ
หวงแหน เกิดความวิตกและห่วงใย และการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม เป็นการสร้างความลุ่มลึกชดัแจง้ใน
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เร่ืองของส่ิงแวดลอ้มท่ีทาํให้เกิดความตระหนักต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในท่ีสุด 
  ประการท่ีสอง กิจกรรมในบทปฏิบติัการ
นักเรียนสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่าง
เป็ น รู ป ธ ร ร ม  ทํ า ให้ นั ก เรี ย น ส น ใจ อ ย าก รู้
กระตือรือร้นในการเรียน ประกอบกบับทปฏิบติัการ
ท่ี 2 มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ออกไปศึกษาปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีสวนยางพารา นกัเรียนไดส้ัมผสั
และรับรู้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมใน
สวนยางพาราด้วยตนเอง ทําให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจ  เกิดความรักและหวงแหน  ต่อ
ส่ิงแวดล้อมในชุมขน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความ
ตระหนัก ต่อ ส่ิ งแวดล้อม ท่ี เกิ ด ข้ึน ในท้อง ถ่ิน 
สอดคลอ้งกบั Seremia (2011)ท่ีวา่ การพานกัเรียนไป
ศึกษานอกสถานท่ีท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มในชุมชนและ
เก่ียวข้องกับเน้ือหาท่ีเรียน นอกจากนักเรียนจะได้
เรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มจากประสบการณ์จริงแลว้ ยงัทาํให้
นักเรียนเกิดการค้นพบปัญหาด้วยตัวเองและเกิด
ความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย และสอดคลอ้งกบั 
Cankurt et al. (2008) ท่ี ศึ กษ าความตระหนัก ต่อ
ส่ิงแวดล้อมของคนในประเทศญ่ีปุ่นพบว่า  คนท่ี
ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นทางส่ิงแวดลอ้มมีความ
ตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่คนท่ีไม่ไดรั้บขอ้มูล
เก่ียวกบัประเดน็ทางส่ิงแวดลอ้ม 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
  1.1 ค รู ท่ี จัด ก าร เรี ยน เรี ยน รู้ด้วยบท
ปฏิบั ติการ ท่ี เน้น ปัญหาเป็นฐานควรเข้าใจ ถึ ง
กระบวนการจดัการเรียนรู้และช้ีแจงใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
อีกทั้งควรเตรียมสถานท่ีท่ีจะพานกัเรียนไปศึกษาให้
เหมาะสมโดยคาํนึงถึงความสะดวก ปลอดภยั และ
ควรมีครูวิทยาศาสตร์มากกว่าหน่ึงคนเพ่ือจะไดดู้แล
และใหค้าํแนะนาํปรึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

 1.2 ครูควรเตรียมความพร้อมดา้นการใช้
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ก่อนให้นักเรียนออกแบบและ
วางแผนการทดลอง เพ่ือนักเรียนจะได้เข้าใจและ
เลือกใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 1.3 ขณะจดัการเรียนรู้ในหอ้งเรียนครูควร
สร้างบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ท่ีสนุกสนานเป็น
มิตร มีส่ือการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและอาํนวย
ความสะดวกเพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ไดดี้ เขา้ใจไดเ้ร็ว
ข้ึน 
 1.4 ในบทปฏิบัติการชุดแรกๆครูควร
ช้ีแนะเพ่ือให้นักเรียนเขา้ใจถึงกระบวนทดลอง ใน
บทปฏิบติัการถดัไปครูจึงลดบทบาทลงเหลือเพียงผู ้
แนะนําปรึกษาเพ่ือให้นักเรียนได้คิด  และทําการ
ทดลองดว้ยตนเองมากข้ึน 
 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ศึกษาตวัแปรอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น ความ
รับผิดชอบ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้
แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆท่ีมีในท้องถ่ินมาใช้ในการ
จดัการเรียนรู้  
 2.2 อาจนาํไปใชจ้ดัการเรียนรู้กบันกัเรียน
ในระดบัชั้นอ่ืนๆ และหน่วยการเรียนรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
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