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การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษา
Organization of Extra - Curriculum Activities Supplementing Elementary School 

Environment - Related Science

ดร. อไุรวรรณ  หาญวงค*

บทคัดยอ
  การวิจยัคร้ังน้ี มวัีตถุประสงคเพ่ือ (1) สรางกิจกรรมเสริมหลกัสูตรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมสาํหรับนกัเรียนประถม
ศกึษา และ (2) ศกึษาผลการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมสาํหรับนกัเรียนประถมศึกษา กลุมตวัอยาง
คอื นกัเรียนช้ันประถมศกึษาปที ่4 ถึงชัน้ประถมศกึษาปที ่6 ปการศึกษา 2554 จาํนวน 227 คน ประกอบดวย (1) นกัเรียน
โรงเรียนชลประทานผาแตก จาํนวน 107 คน (2) นกัเรียนโรงเรียนวัดขะจาว จาํนวน 80 คน และ (3) นกัเรียนโรงเรียนวัด
ชางเค่ียน จาํนวน 40 คน เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวิจยั  ม ี3 รายการ คอื (1) กิจกรรมเสรมิหลกัสูตรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 
(2) แบบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ (3) แบบวดัเจตคติตอสิง่แวดลอม ทาํการวิเคราะหขอมลูโดยการ
แจกแจงความถี่ อธิบายแนวโนมเขาสูสวนกลางดวยคาเฉลี่ยเลขคณิต และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยท่ีไดคือ                           
(1) ไดกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม 5 กิจกรรมหลกั รวม 14  กิจกรรมยอย ในแตละกิจกรรมยอย           
มคีวามสมัพนัธกับทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตัง้แต 4 ถึง 8 ทกัษะ และ (2) ผลการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสูตร
วิทยาศาสตรสิง่แวดลอมทีม่ตีอนกัเรียนพบวา  (2.1) นกัเรียนมีรอยละคะแนนเฉล่ียของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ทกุทักษะสูงกวาเกณฑการผาน (70%)  ทกัษะทีน่กัเรียนมรีอยละคะแนนเฉลีย่สงูสดุคอื ทกัษะการวัด รองลงมา คอื ทักษะ
การสังเกต และ (2.2) นกัเรียนมีเจตคต ิ  ตอสิง่แวดลอมอยูในระดับการจดัระบบมากเปนอนัดับ 1 รองลงมาคอื ระดับ 
การเห็นคุณคา ระดับการตอบสนอง และระดับการรับรู ตามลาํดับ

คําสาํคญั

  กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร  วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

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
  วิทยาศาสตรมบีทบาทสาํคัญย่ิงในสงัคมโลกปจจบุนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกบั ทกุคนท้ัง       
ในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใชและผลผลิตตาง ๆ  ที่มนุษยไดใช       
เพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลาน้ีลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิด
สรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษย ไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค   
คิดวิเคราะห วิจารณ  มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู   มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ  
สามารถตัดสนิใจโดยใชขอมลูทีห่ลากหลายและมีประจกัษพยานท่ีตรวจสอบได  วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลก
สมยัใหมซึง่เปนสงัคมแหงการเรยีนรู ดงัจะเหน็ไดจากองคความรู ทกัษะสําคัญและคุณลกัษณะในหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พ้ืนฐานวิทยาศาสตร (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน, 2551,10) ทีเ่นนการนําความรูและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการศึกษาคนควาหาความรูและแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดอยางเปนเหตุ
เปนผล คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และจิตวิทยาศาสตร
   การท่ีจะใหผูเรียนบรรลุองคความรู ทักษะสําคัญและคุณลักษณะของวิชาวิทยาศาสตรดังกลาวน้ัน การจัด
กิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนเกิดพัฒนาการท้ังทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาจะอาศัยการจัดกิจกรรมในหองเรียน
แตเพียงอยางเดยีวยอมไมเพียงพอ จงึจาํเปนตองอาศยัเวลานอกเหนือจากเวลาเรียนเพ่ือเสรมิทกัษะแกผูเรียนใหกวาง
ขวางย่ิงข้ึน กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเรียกวากิจกรรมเสริมหลกัสูตรหรือกิจกรรมรวม  (Co - Curricular Activities) ดงัท่ี ประกอบ 
ประพันธวิทยา (2542, 12) สรุปไววากิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสําคัญและจําเปนท่ีจะตองจัดใหแกผูเรียนเพ่ือ      
ใหมีโอกาสสัมผัสสถานการณจริงและไดรับประสบการณตรงดวยตนเอง จึงมีความสําคัญอยางย่ิง เพราะใน                 
การดํารงชีวิตน้ันไมไดขึน้อยูกับงานดานวิชาการเพียงอยางเดียว แตขึน้อยูกับการปรับตวั การแกปญหา การวิเคราะห 
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และการวิจัยดวยตนเอง
  กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีโรงเรียนตองจัดใหแกผูเรียน เน่ืองจากเปนกิจกรรม      
ทีผู่เรียนพัฒนาความรูและเพ่ิมประสบการณทางวิทยาศาสตร สงเสริมความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาเจตคติทาง
วิทยาศาสตร แลวยังมุงสงเสริมความรูดานเน้ือหา และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ดังท่ี ภพ เลาหไพบูลย 
(2542, 324)  ไดกลาววากิจกรรมวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมหน่ึงท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือเสริมความรู
วิทยาศาสตรและความสนใจของนักเรียนในสิ่งที่เก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
โรงเรียนอาจจดัเปนกิจกรรมวทิยาศาสตรนอกหองเรยีนหรือเปนกิจกรรมภายในหองเรยีน ควรจัดกิจกรรมใหนกัเรียน
ไดรบัผลสมัฤทธ์ิในดานความรูวิทยาศาสตร  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร สาํหรับ
การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรใหเกิดผลดีที่สุดแกผูเรียน เสนห ทิมสุกใส (2542, 290) ไดนําเสนอหลักในการจัดวา     
การจัดกิจกรรมทุกคร้ังตองมีจุดหมายท่ีชัดเจน และสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ควรมุงเนนการพัฒนาท้ัง
ดานความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร จัดใหเหมาะสมกับเหตุการณ และสภาพแวดลอมของ
โรงเรียน 
  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรเพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ            
มีเจตคติที่ดี ใหสอดคลองกับหลักการของหลักสูตรท่ีเนนความสัมพันธกับชีวิตของผูเรียนน้ัน อุไรวรรณ หาญวงค 
(2551) กลาววาตองอาศัยวิธีการสอนท่ีเนนประสบการณตรงของผูเรียน และการเลือกเน้ือหาท่ีนาสนใจ เปนเร่ืองใกล
ตวัท่ีเก่ียวของกบัการดํารงชวิีต การดํารงอยูของสงัคม และประเทศชาติ สิง่แวดลอมเปนปญหาเรงดวนของสังคมไทย 
เน่ืองจากสถานการณสิง่แวดลอมของประเทศไทยในปจจบุนัอยูในภาวะนาเปนหวงและบางเร่ืองกําลังอยูในข้ันวิกฤติ
ซึง่สงผลกระทบตาง ๆ ไดแก การสูญเสียสภาพปาไม   ตนน้ํา  ลาํธาร การเกิดสภาพภูมอิากาศแปรปรวน ภาวะฝนแลง
และน้ําทวมฉบัพลัน ซึง่สวนหน่ึงเปนภัยธรรมชาติ แตสวนใหญเปนผลมาจากการกระทําของมนุษยทีม่จีาํนวนประชากร
เพ่ิมขึน้ตลอดเวลาทาํใหการขยายตัวของชมุชนเมอืงมากขึน้ ผลจากการพฒันาเกษตรกรรม อตุสาหกรรม การกอสราง
และการทองเที่ยวอยางรวดเร็ว ไดกอผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพส่ิงแวดลอมในชุมชนเมืองและชุมชนในชนบท 
จังหวัดเชียงใหมมีปญหาดานส่ิงแวดลอมเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทําลาย การเกิดไฟปา ปญหาน้ําทวม 
ปญหาขยะ ภาวะมลพิษจากนํ้าและอากาศพิษ จึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองใหความรู สรางจิตสํานึก เจตคติ 
ตลอดจนสงเสริมการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสิ่งแวดลอม เพราะผูเรียนเปนเยาวชนที่เปนกําลังสําคัญใน                
การพัฒนาและฟนฟูสิง่แวดลอมของทองถ่ิน ของประเทศ และของโลก เพ่ือผลท่ีดตีอคณุภาพชีวิตของคนในสังคมโลก 
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนถือเปนจุดเร่ิมตนใกลตัวในการจัดกิจกรรมสําหรับผูเรียน
  การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิจยัมคีวามสนใจในการจัดกิจกรรมเสรมิหลกัสูตรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมในโรงเรียนประถม
ศึกษา เพ่ือสรางและศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
  2. เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
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วิธีการวิจัย
  1. กลุมตัวอยาง
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 
2554 จาํนวน 3 โรงเรียน คอื (1) โรงเรียนชลประทานผาแตก อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม (2) โรงเรียนวัดขะจาว 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และ (3) โรงเรียนวัดชางเค่ียน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม                 
รวม 227 คน (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ประชากรท้ังหมด 333 คน) (Hendel  อางถึงใน เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552, 
78) แตละโรงเรียนแยกจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของตน ประกอบดวย กลุมที่ 1 
เปนนักเรียนโรงเรียนชลประทานผาแตก อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 107 คน แบงเปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 33 คน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 38 คน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  
จํานวน 36 คน กลุมที่ 2 เปนนักเรียนโรงเรียนวัดขะจาว อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 80 คน            
แบงเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปที่ 4 จํานวน 26 คน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 25 คน และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 29 คน และกลุมที่ 3 เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดชางเค่ียน              
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม จํานวน 40 คน
  2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน 2 ประเภทคือ
   2.1 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย ประกอบดวยกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ที่สรางข้ึนใหสอดคลองกับบริบทสิ่งแวดลอมของโรงเรียนท้ัง 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนชลประทานผาแตก โรงเรียนวัด
ขะจาว และ โรงเรียนวัดชางเค่ียน  
   2.2  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมลู 2 ฉบับ ประกอบดวย  
              ฉบับที่ 1 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบวัดที่ใชหลังการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะไดแก  (1) ทักษะการ
สังเกต (2) ทักษะการวัด (3) ทักษะการจําแนกประเภท (4) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและ      
สเปสกับเวลา (5) ทักษะการคํานวณ  (6) ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล (7) ทักษะการลงความเห็น
จากขอมูล และ (8) ทักษะการพยากรณ
              ฉบับที่ 2 แบบวัดเจตคติตอสิ่งแวดลอม เปนแบบวัดท่ีใชหลังการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม วัดเจตคตติอสิง่แวดลอม 4 ระดบั ไดแก (1) ระดบัการรบัรู (2) ระดบัการตอบสนอง (3) ระดบั
การเห็นคุณคา และ (4) ระดับการจัดระบบ
  3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
   3.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
             3.1.1  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติที่มีตอสิ่งแวดลอม 
    3.1.2  กําหนดจุดประสงคและสวนประกอบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
ไดแก ลักษณะของกิจกรรม อุปกรณ สื่อการทํากิจกรรม เวลาท่ีใช
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    3.1.3 สาํรวจสิง่แวดลอมในโรงเรยีน ไดแก สภาพท่ัวไปภายในบรเิวณโรงเรียนและพ้ืนท่ีรอบโรงเรยีน 
สํารวจวามีสิ่งแวดลอมใดที่นาสนใจในการจัดกิจกรรมโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน พรอม
ทั้งกําหนดบริเวณท่ีจะใชเปนแหลงศึกษาภาคสนาม
    3.1.4 กําหนดกิจกรรมใหตรงกบัสิง่แวดลอมทีจ่ะใหนกัเรียนเรียนรูโดยสรางกิจกรรมใหสอดคลอง
กับจุดประสงคโดยใชฐานสิ่งแวดลอมและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ
    3.1.5  สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเจตคติตอสิ่งแวดลอม เนนใหผูเรียนไดคิด ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง จํานวน 5 กิจกรรมหลัก 
ทั้งหมด 14 กิจกรรมยอย 
    3.1.6  รวมกับครูวิทยาศาสตรของแตละโรงเรียนพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม รูปแบบ
กิจกรรม ลาํดับขัน้ตอนการทํากิจกรรม ความถูกตองของภาษา และปรับปรงุใหเหมาะสมกับบรบิทของนักเรียนแตละ
โรงเรียน 
    3.1.7 นํากิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเจตคติตอสิง่แวดลอม ไปดาํเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรจากผูเชีย่วชาญจํานวน 
2 ทาน
    3.1.8  นาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมไปทดลองใหนกัเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เปนโรงเรียนกลุมตัวอยางชั้นละ 1 คน ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรส่ิงแวดลอม 
    3.1.9  สังเกตการทํากิจกรรม และสอบถามความเขาใจที่มีตอการทํากิจกรรมของนักเรียน
    3.1.10 ปรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเขาใจงายและเหมาะสม
กับบริบทของนักเรียนแตละโรงเรียน 
   3.2  แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดดําเนินการสราง ดังน้ี
    3.2.1  ศึกษา วิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในบริบทของส่ิงแวดลอมโดยยึดตาม
แนวสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ
    3.2.2 สรางแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตละทักษะ ที่มีลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 35 ขอ
    3.2.3 นําแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปดําเนินการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสรางของแบบวัด ความครอบคลุมเน้ือหา จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน และทําการปรับปรุงแกไข
    3.2.4  นาํแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปทดลองใหนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4  
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดชางเค่ียน ชั้นละ 1 คน อานเพ่ือตรวจสอบความเขาใจในขอคําถามและคําตอบ 
และทําการปรับปรุงแกไข
    3.2.5 นําแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนวัดชางเค่ียน 
จาํนวน 106 คน ประกอบดวยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 จาํนวน 44 คน และ ชัน้ประถมศึกษาปที ่6 จาํนวน 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 ขอมาหาความเช่ือมั่นโดยใชวิธี KR-20 ไดความเช่ือมั่นท้ังฉบับ 0.72
    3.2.8 ปรับปรุงแกไขและจัดทําเปนฉบับสมบูรณ
   3.3 แบบวัดเจตคติตอสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการสราง ดังน้ี
    3.3.1 ศึกษาแบบวัดจิตสํานึกตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ของ อรุณี แสงเพ็ญ (2537) 
จากการวิจยัเร่ือง การสรางแบบวัดจติสาํนึกตอทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 6  
ที่มีความเช่ือมั่นรอยละ 94.13 ถึง 94.65 
    3.3.2 คัดเลือกแบบวัดจิตสํานึกตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ของ อรุณี แสงเพ็ญ                    
จาก 60 ขอ ไดจํานวน 20 ขอ แลวนํามาปรับชื่อและสถานการณใหเปนเร่ืองใกลตัวนักเรียน เปนแบบวัดประมาณคา 
4 ระดับ ไดแก (1) ระดับการรับรู (2) ระดับการตอบสนอง (3) ระดับการเห็นคุณคา และ (4) ระดับการจัดระบบ
    3.3.3 นําแบบวัดเจตคติตอสิ่งแวดลอมไปดําเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา                     
ความถูกตองของภาษา จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 
    3.3.4 ปรับปรุงคําถามตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา เพ่ือใหชัดเจนย่ิงข้ึน และจัดทําเปนฉบับสมบูรณ
   3.4 การดําเนินการวิจัย
    3.4.1  ประชุมครูวิทยาศาสตรแตละโรงเรียน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม แนวทางการจัดกิจกรรม การเตรียมนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
    3.4.2  ครวิูทยาศาสตรแตละโรงเรยีนดําเนินการจัดกิจกรรมเสรมิหลกัสูตรวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม
ในโรงเรียน
    3.4.3 หลังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเจตคติตอสิ่งแวดลอมของนักเรียน
   3.5  การวิเคราะหขอมูล
    3.5.1  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยหาคาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
แลวเทียบเกณฑการผาน 70%
    3.5.2 เจตคติตอสิง่แวดลอม โดยการแจกแจงความถ่ี อธิบายแนวโนมเขาสูสวนกลางดวยคาเฉล่ีย
เลขคณิต กําหนดเกณฑการแปลความหมายขอมูลจากแบบวัดเจตคติตอสิ่งแวดลอม ดังน้ี
                       ระดับ  1 การรับรู   มีคาน้ําหนักคะแนน  1  คะแนน
                       ระดับ  2 การตอบสนอง  มีคาน้ําหนักคะแนน  2  คะแนน 
                       ระดับ  3 การเห็นคุณคา  มีคาน้ําหนักคะแนน  3  คะแนน 
                       ระดับ  4 การจัดระบบ  มีคาน้ําหนักคะแนน  4  คะแนน
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ผลการวิจัย
  1. ตอนท่ี 1  ผลการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา
       ผลการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ไดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตรสิง่แวดลอมในโรงเรยีน 5 กิจกรรมหลกั รวมทัง้หมด 14 กิจกรรมยอย ในแตละกิจกรรมยอยมคีวามสมัพันธ
กับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตั้งแต 4 ถึง 8 ทักษะ ดังน้ี 
   1.1 กิจกรรมที่ 1  รอบรั้วโรงเรียน  เวลา 2 ชั่วโมง  ประกอบดวย
           กิจกรรม 1.1 แผนผังโรงเรียน สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการหาความสัมพันธ
ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ และทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล 
    กิจกรรม 1.2   แผนท่ีตนไม สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ และทักษะ
การจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล
   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 ความยาวของส่ิงท่ีชอบ สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจัดกระทํา
และส่ือความหมายขอมูล 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 ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูลและทักษะ       
การลงความเห็นจากขอมูล
    กิจกรรม 3.3  เปลือกไมใบไม สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา  
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
    กิจกรรม 3.4 เงามหัศจรรย สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา      
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมาย
ขอมูล และ ทักษะการพยากรณ
   1.4 กิจกรรมที่ 4 สิ่งมีชีวิตรอบตัว เวลา 3 ชั่วโมง ประกอบดวย       
    กิจกรรม 4.1 พ้ืนท่ีชีวิต สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนกประเภททักษะ   
การคํานวณ และทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล
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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 สืบจากน้ํา สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการจัดกระทํา
และส่ือความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการพยากรณ
  2.  ตอนท่ี 2   ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
   2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
                 จากการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปที ่4 ถึงชัน้ประถมศึกษา
ปที่ 6 จําแนกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 8 ทักษะ ดังตารางท่ี 1

ตารางที่  1    
คะแนนเฉล่ียและรอยละคะแนนเฉล่ียของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จําแนกตามทักษะ

1. การสังเกต          4     3.07  0.64      76.75  ผาน
2. การวัด           4     3.25  0.92      81.25  ผาน
3. การจําแนกประเภท        4     3.01  0.76     75.25  ผาน
4. การหาความสัมพันธระหวาง    4     2.95  0.68      73.75  ผาน
    สเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา    
5. การคํานวณ          4     2.85   0.73      71.25  ผาน
6. การจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล  4     3.00  0.73      75.00  ผาน
7. การลงความเห็นจากขอมูล      3     2.29  0.78      76.33  ผาน
8. การพยากรณ          3     2.21  0.79         73.67  ผาน

  จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวานักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับ
นกัเรียนประถมศึกษา มรีอยละคะแนนเฉล่ียของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทกุทักษะสูงกวาเกณฑการผาน 
(70%) ทักษะท่ีนักเรียนมีรอยละคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 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 ดังตารางท่ี 2

ตารางที่  2    
จํานวนและรอยละของคําตอบแบบวัดเจตคติตอสิ่งแวดลอม จําแนกตามระดับชั้น 

    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

     ชั้น       คําตอบ      ระดับ 1         ระดับ 2   ระดับ 3        ระดับ 4
                ท้ังหมด    จํานวน    รอยละ  จํานวน   รอยละ จํานวน   รอยละ    จํานวน รอยละ
                  (คน) 

  จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวานักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกช้ัน มีเจตคติตอสิ่งแวดลอมอยูในระดับการจัด
ระบบมากเปนอันดับ 1 (รอยละ 32.59, 31.51 และ 34.23) รองลงมาคือ ระดับการเห็นคุณคา ระดับการตอบสนอง 
และระดับการรับรู ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  จากผลการวิจัยท่ีไดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 5 กิจกรรมหลัก                  
รวมทั้งหมด14 กิจกรรมยอย แตละกิจกรรมยอยมีความสัมพันธกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตั้งแต 4         
ถึง 8 ทกัษะ ผูวิจยัดําเนินการสรางกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรวทิยาศาสตรสิง่แวดลอมอยางมรีะบบ   เริม่จาก (1) วิเคราะห
จดุประสงคและสวนประกอบของกิจกรรมเสริมหลกัสูตรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม ทีม่คีวามเก่ียวของสัมพันธกับทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐาน 8 ทกัษะ และเจตคตติอสิง่แวดลอม เพ่ือเปนการมุงเนนท่ีจะพัฒนาใหผูเรียน
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนทักษะการคิด หรือกระบวนการแกปญหา (สุวัฒก  นิยมคา, 2531, 164) 
ทีเ่ปนวิธีการใชแกปญหาตาง ๆ  ทีเ่กิดข้ึนผานการปฏิบตัแิละฝกฝนความคิดอยางมีระบบ (วรรณทิพา รอดแรงคา และ 
พิมพันธ เดชะคุปต, 2542, 3) เกิดจิตสํานึก ความรูสึก ทัศนคติ ประสบการณ ความชํานาญ และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม จิตสํานึกจะทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกหวงใยตอสิ่งแวดลอม เกิดความ
ตระหนัก และคานิยมดานส่ิงแวดลอม ความชํานาญและประสบการณ จะชวยใหผูเรียนประพฤติในสิ่งท่ีเปนผลดี       
ตอสิ่งแวดลอม และทําใหผูเรียนไดมีโอกาสมีสวนรวมในกิจกรรมแกไขปรับปรุงและปกปองสิ่งแวดลอม เพ่ือเปน        
การปลูกฝงลักษณะนิสัยท่ีดีที่จําเปนในการดํารงชีวิตท่ีเอ้ือตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมในอนาคต (ปยะพงษ                 
สุริยะพรหม, 2546) (2) สํารวจ วิเคราะห สิ่งแวดลอมในโรงเรียน เพ่ือกําหนดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดคิด มีสวนรวม
ในการทาํกิจกรรม ไดลงมอืปฏบิตักิิจกรรมดวยตนเอง ซึง่สอดคลองกับ ทศินา แขมมณ ี (2542, 4 และ 41) ในการออกแบบ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใชโมเดลซิปปาท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง 
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ไดแก แนวคิดการสรางสรรคความรู แนวคิดเร่ืองกระบวนการกลุมและการเรียนแบบรวมมือ และแนวคิดเก่ียวกับ      
การเรียนรูแบบกระบวนการ สอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางท่ีเนนใหผูเรียน
สรางความรูดวยตนเอง มีปฏิสัมพันธตอกัน เรียนรูจากการแลกเปล่ียนขอมูลความคิดประสบการณแกกันและกัน       
มีบทบาท มีสวนรวมในการเรียนรูมากท่ีสุด และสอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2548, 133-134) ที่กลาวถึงหลักการ
จดัการเรียนรูตามสภาพจริงวาการเรียนรูเร่ืองใด ๆ  ก็ยอมมคีวามสัมพนัธกับบรบิทของเร่ืองนัน้ ๆ  การเรียนรูโดยคํานึง
ถึงบรบิทแวดลอมเปนการเรียนรูท่ีสมัพนัธกับความจรงิจงึสามารถนาํไปใชในชวิีตประจาํวันได (3) สรางกิจกรรมเสรมิ
หลักสูตรใหสอดคลองกับจุดประสงคโดยใชฐานส่ิงแวดลอมในบริบทของโรงเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ ดังท่ีประคอง ฤกษวันเพ็ญ (2545, 2) และ เกษม จันทรแกว (2544, 8-16) แสดงให
เห็นวาในการศึกษาส่ิงแวดลอมนั้น จําเปนตองทําความเขาใจลักษณะของส่ิงแวดลอมและมุมมองของจุดประสงค     
ที่จะนํามาเก่ียวของตอการศึกษา ซึ่งจะสงผลตอความตระหนัก ความเขาใจ ความรับผิดชอบ ตลอดจนมีแรงจูงใจ      
ที่จะมีสวนรวมในการปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม มีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมตาม
คณุสมบตัขิองบคุคลตอสิง่แวดลอม (UNESCO, 1976)  (4) ดาํเนินการพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม รปูแบบ
กิจกรรมรวมกับครวิูทยาศาสตรของแตละโรงเรียน ปรบัปรุงกิจกรรมเสริมหลกัสูตรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมใหเหมาะ
สมกบับรบิทของนักเรียนแตละโรงเรียน ซึง่การทํากิจกรรมรวมกับครใูนการวางแผนงานกอนนาํไปปฏิบตั ิและเนนการ
มปีฏสิมัพนัธทีด่กัีบครเูพ่ือความรวมมอืในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแกผูเรียนน้ัน สอดคลองกบั
กระบวนการทํางานท่ีเนนการรวมใจ รวมคิด และรวมมือ (กรมวิชาการ, 2542, 52) และ (5) ดําเนินการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของหลักสูตรจากผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตร ซึ่งใหขอเสนอแนะในการนําไปใชกับนักเรียนท่ีเรียนรู
ชาโดยใหเพ่ือนชวยดูแลในลักษณะของพ่ีเล้ียง แลวนําไปทดลองกับนักเรียนท่ีเปนโรงเรียนกลุมตัวอยางชั้นละ 1 คน 
เพ่ือสังเกตพฤติกรรมและความเขาใจของนักเรียนท่ีมีตอการทํากิจกรรม แลวนํากิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมมาปรับใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนแตละโรงเรียน ผลจากการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตรสิง่แวดลอมทีม่คีวามสอดคลองกบับรบิทแตละโรงเรียน เมือ่ครนูาํกิจกรรมไปจดัใหแกนกัเรียนแลวทําให
นักเรียนไดคิด วางแผน ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม และมีโอกาสไดฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรผานกิจกรรมสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
  2.  จากผลการวิจยัท่ีพบวา นกัเรียนมีรอยละคะแนนเฉล่ียของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทกุทักษะ
สูงกวาเกณฑการผาน (70%) ทักษะท่ีนักเรียนมีรอยละคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ ทักษะการวัด รองลงมาคือ ทักษะการ
สงัเกต นัน้ แสดงใหเห็นวากิจกรรมเสรมิหลกัสูตรวทิยาศาสตรสิง่แวดลอมชวยสงเสรมิใหนกัเรียนมทีกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ซึง่เปนผลมาจากกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรดงักลาวท่ีแตละกิจกรรมยอยไดสงเสรมิใหนกัเรียนมโีอกาส
คิด ไดวางแผน ลงมือฝกทักษะตาง ๆ  ดวยตนเอง ทั้งทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะ
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดกระทําและส่ือ           
ความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการพยากรณ อยางตอเน่ือง การท่ีนักเรียนไดลงมือ
ปฏบิตัจินเกิดทักษะดังกลาว สอดคลองกับหลกัการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Context) ของ ราเชน มศีรี (2544, 
39-40) ที่สรุปวา การออกแบบการเรียนรูโดยการนําเสนอเปนกรณีศึกษายอย (Mini-Case Study) ที่เปนการเรียนรู
ในสถานการณตาง ๆ ที่ผูเรียนพบเห็นในชีวิตจริง ผูเรียนจะสามารถบูรณาการความรูใหมกับความรูเดิมเขาดวยกัน 
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และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของตนได อยางตอเน่ือง
  จากผลการวิจยัท่ีพบวา นกัเรียนมีเจตคติตอสิง่แวดลอมอยูในระดับการจัดระบบมากเปนอันดับ 1 รองลงมา
คอื ระดับการเห็นคณุคา ระดับการตอบสนอง และระดับการรบัรูนัน้ แสดงใหเห็นวากิจกรรมเสรมิหลกัสูตรวทิยาศาสตร
ที่มุงเนนใหนักเรียนไดสัมผัสสิ่งแวดลอมในโรงเรียนดวยตนเองน้ัน นักเรียนไดมีสวนรวมในการคิด การลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง ไดรับประสบการณตรงจากการสัมผัสธรรมชาติของสิ่งแวดลอมใกลตัว ทําใหนักเรียนรูสึกวาการเรียนรู
จากส่ิงแวดลอมรอบตวัเปนเร่ืองทีง่าย สนกุ นาสนใจ   จงึเกิดความซาบซึง้ตอสิง่แวดลอมและคานิยมความรับผดิชอบ
ตอสิ่งแวดลอม

สรุป
  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 5 กิจกรรมหลัก     
รวม 14 กิจกรรมยอย ในแตละกิจกรรมยอยมีความสัมพันธกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตั้งแต 4 ถึง 8 
ทักษะ ซึ่งผูวิจัยดําเนินการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางมีระบบ โดยเร่ิมจากการวิเคราะหจุดประสงคและสวน
ประกอบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เก่ียวของสัมพันธกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ 
และเจคติตอสิ่งแวดลอม การสํารวจ วิเคราะห สิ่งแวดลอมในโรงเรียนเพ่ือกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนไดคิด และมี       
สวนรวมในการทํากิจกรรม ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  รวมทั้งการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ การพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม
รวมกับครูวิทยาศาสตรของแตละโรงเรียน ตลอดจนการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรจากผูเชี่ยวชาญ            
ซึ่งใหขอเสนอแนะในการนําไปใชกับนักเรียนท่ีเรียนรูชาโดยใหเพ่ือนชวยดูแลในลักษณะพ่ีเล้ียง ในดานผลการจัด
กิจกรรมทีม่ตีอนกัเรียน พบวา นกัเรียนมีรอยละคะแนนเฉลีย่ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทกุทกัษะสงูกวา
เกณฑการผาน (70 %)  และนักเรียนมีเจตคติตอสิ่งแวดลอมอยูในระดับการจัดระบบมากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือ 
ระดับการเห็นคุณคา ระดับการตอบสนอง และระดับการรับรูซึ่งแสดงใหเห็นวากิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร     
ที่มุงเนนใหนักเรียนไดสัมผัสสิ่งแวดลอมในโรงเรียนดวยตนเอง นักเรียนมีสวนรวมในการคิด และลงมือปฏิบัติ              
ดวยตนเอง ไดรับประสบการณจากการสัมผัสธรรมชาติ ทําใหนักเรียนรูสึกวาการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัวเปน
เร่ืองที่งาย สนุก นาสนใจ ดังนั้น หากครูวิทยาศาสตรในโรงเรียนตาง ๆ ที่สนใจการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สามารถนําผลการวิจัยน้ีไปปรับใหเหมาะสมกับบริบทสิ่งแวดลอมของโรงเรียนตนได             
และหากมีการวิจัยเก่ียวประเด็นน้ีในครั้งตอไป ควรมีการออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    
ในโรงเรียนในการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ
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