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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) 
เปรียบเทียบความคิดรวบยอดทางส่ิงแวดลอ้ม
ก่อนและหลังการท ากิจกรรมปฏิบัติการ
ภาคสนาม 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ภูมิประเทศแบบคาสต์ก่อนและหลังการท า
กิจกรรมปฏิบัติการภาคสนาม  และ  3) 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด    
รวบยอดทางส่ิงแวดล้อมและผลสัมฤทธ์ิ       
ทางการเรียนหลงัการท ากิจกรรมปฏิบติัการ
ภาคสนาม และ 4) เพื่อพฒันาคู่มือการเรียนรู้ 
ด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพ ของภูมิ
ประเทศแบบคาสต์  ระบบนิเวศป่าชายเลน 
และระบบนิเวศชายฝ่ัง ประชากรในการวิจยั 
ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 97 คน โดยท า
การปฏิบติัการภาคสนาม ใน จงัหวดัเพชรบุรี
และ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
 ผลการวิจยัพบว่า ความคิดรวบยอด
ทางส่ิงแวดลอ้มและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังก ารท า กิจกรรมภาคสนามสู งกว่ า        
ก่อนเรียนท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05  
ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดรวบยอดทาง
ส่ิงแวดล้อมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่
ในระดบัสูง (r = 0.88) ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 และ ผลการการพัฒนาคู่มือการ
เรียนรู้ ดา้น ความหลากหลายทางชีวภาพ ของ
ภูมิประเทศแบบคาสต ์ระบบนิเวศป่าชายเลน 
และระบบนิเวศชายฝ่ัง พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิ
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  คู่ มือการเรียนรู้           
มีคุณภาพในดา้นต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ีย ระหวา่ง 
3.67 ถึง  5.00 ซ่ึงอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
ถึง เหมาะสมมากท่ีสุด และความพึงพอใจ   
ต่อคู่มือการเรียนรู้ของนักศึกษามีค่าเฉล่ีย 
ระหวา่ง 4.25 ถึง 4.62 ซ่ึงอยูใ่นระดบัเหมาะสม
มาก ถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ  : การปฏิบัติการภาคสนาม ; ภู มิ
ประเทศแบบคาสต์;  ความคิดรวบยอดทาง
ส่ิงแวดลอ้ม  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    

1 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
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Abstract 
The objectives of this research were 

to: 1) to compare students’ on environmental 
concept before and after undertaking 
teaching by field trip study 2) to compare 
students’ on learning achievement in karts 
topography’s biodiversity before and after 
undertaking teaching by field trip and 3) to 
analyze correlation between environmental 
concept and learning achievement after 
undertaking teaching by field trip 4) to 
develop a learning guide of biodiversity in 
Karst Topography, Mangrove ecosystems 
and coastal ecosystems. The research sample 
consisted of second year undergraduate 
students enrolled in Man and environment 
subject to 97 students. The research area was 
Petchaburi and Prachuap Khiri Khan 
Province.  
 The results of this research were as 
follows: 1) post-test scores for environmental 
concept were significantly higher than pre-
test scores at .05 significant level.  2) post-
test scores for learning achievement  were 
significantly higher than pre-test scores at .05 
significant level. 3) the correlation between 
environmental concept and learning 
achievement were high level (r = 0.88) at .05 
significant level and 4) Results showed the 
development of the learning guide. Most 
experts were of the opinion that, learning 

guide quality, with an average score between 
3.67 to 5.00, which was very reasonable and 
the most appropriate. Satisfaction with the 
learning of students with averages between 
4.25 to 4.62, which was very reasonable and 
the most appropriate. 
 
Keywords:  Field trip Study, Karst 
Topography, environmental concept,  
learning achievement 
 

บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมา
นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางส่ิงแวดล้อมท่ี
แตกต่างกนัมาก เป็นความรู้ท่ีได้มาจากการ
ท่องจ าตามต ารา ขาดความเขา้ใจ เห็นของจริง 
การเรียนเนน้เน้ือหาสาระทั้งหมด นกัศึกษาจึง
มุ่งคะแนนจากการสอบกลางภาค ปลายภาค 
เป็นตวัตดัสินความส าเร็จ และมองว่าความรู้
เกิดจากการท่องจ า จากเอกสารต าราท่ีครู
จัดหาให้เท่านั้ น ท าให้ขาดการพฒันาด้าน 
การคิดวิ เคราะห์  การแสดงความคิดเห็น      
ก า ร แส ว งหา ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ตน เ อ ง  ข า ด
คุณลกัษณะช่างสงสัย ใฝ่หาค าตอบ เป็นการ
เรียนแบบตวัใครตวัมนั ขาดการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างตวันกัศึกษากบัผูส้อน และนกัศึกษา
ด้ว ย กัน เ อ ง  ข าดก าร เ ช่ื อม โย ง เ ข้ า กับ
สถานการณ์จริง รอบ ตวั จากการสัมภาษณ์
นกัศึกษาในการเรียนวชิามนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม
ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 พบวา่ 
นักศึกษาไม่สามารถจดจ า เช่ือมโยง เน้ือหา
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สาระ ไม่เขา้ใจมโนทศัน์ ท่ีแทจ้ริงของวชิา ยงั
ไม่สามารถสร้างความคิดรวบยอดของสาระ
เน้ือหาท่ีเรียนไปแลว้ได ้ท าให้ไม่สามารถน า 
ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  
 ดั ง นั้ น ใ น ก า ร พัฒน า กิ จ ก ร ร ม
การศึกษาภาคสนามโดยมีธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นบรรยากาศ
ท่ีปลุกเร้าความสนใจให้กับนักศึกษา เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ค้นพบ
เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีตวัเองสนใจ สามารถแสดง
ให้เห็นถึงการพฒันาการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนใน
ตนเองและระดับก ลุ่มได้  (Orion N, and 
Hofstein  A.,1994) ซ่ึง การเรียนรู้ท่ีดีนั้นเน้น
ให้ผู ้เ รียนเป็นผู ้สร้างองค์ความรู้  เ กิดการ
พฒันารูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการ
ของผูเ้รียน โดยครูจะต้องสร้างบรรยากาศ
และส่ิงแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้ใหห้ลากหลาย
เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการใฝ่รู้ การเรียนรู้
เช่นน้ีจะช่วยกระตุ้นความสนใจและความ
เขา้ใจของผูเ้รียน (Leary, 1996) โดยผูเ้รียนได้
เ รี ยน รู้จ ากประสบการ ณ์จ ริ งภายนอก
ห้องเรียน  ท าให้ผู ้เ รียนได้ใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  มีอิสระในการเรียนรู้  
และสามารถพฒันาการเรียนรู้ของตนเองได้
มากข้ึน (Lai K.C., 1999). 
 ในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัเลือก
พื้ น ท่ี ศึกษาในพื้ น ท่ี อุทยานส่ิงแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร จังหวดัเพชรบุรีและ วน
อุทยานปราณบุรี อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  ท่ีมีสภาพภูมิ
ประเทศแบบคาสต์ (Karst topography) เป็น

ภูเขาหินปูนยุคเพอร์เมียน (Permian Period)  
มีอายุประมาณ 280 - 230 ลา้นปี มาแลว้ เป็น
พื้นท่ีท่ีมีความสูงชนัริมฝ่ังทะเลผสมกบัท่ีราบ
ริมฝ่ังทะเลท่ีเป็นหาดเลนและหว้งน ้ าทะเลต้ืน 
รวมตลอดถึงเกาะหินปูนท่ีตั้ งเรียงรายใกล้
ชายฝ่ังทะเล ส่งผลให้มีความหลากหลายของ
ระบบนิเวศตั้งแต่ห้วงน ้ าทะเล ชายหาด ป่า
ชายเลน หนองน ้ า จืด ทุ่งหญ้าและป่าเขา
หินปูน ท าให้เป็นแหล่งท่ีมีความเหมาะสม  
แก่การอยู่อาศยัของพืชและสัตว์นานาชนิด 
ในการออกปฏิบัติการภาคสนามในคร้ังน้ี 
ผู ้สอนต้องการให้นักศึกษาได้สั มผ ัสกับ  
ระบบธรรมชาติซ่ึงถือเป็นการเรียนรู้แบบ  
เ ชิ งประจักษ์  จะท า ให้นัก ศึกษา เข้า ใ จ           
และเห็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพื้นท่ี (Spatial 
Interaction) ระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และ
วฒันธรรม ท่ีปรากฏในพื้นท่ี ซ่ึงจะท าให้
นัก ศึกษาสามารถตีความและ เข้า ใจใน
ธรรมชาติทั้ งในด้านการจ าแนกลักษณะ      
ภู มิประเทศ ลักษณะภู มิอากาศ ลักษณะ      
การเป ล่ียนแปลงทางธรณี ลักษณะการ
เปล่ียนแปลงของระบบธรรมชาติ ท่ีเกิดข้ึน 
อันเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เยาวชนได้
เ รียนรู้และมีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับ
ววิฒันาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ธรรมชาติวิทยา และจะน ามาซ่ึงประโยชน์
อย่ า ง สู ง สุด ในการสอนวิ ช าม นุษย์กับ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้การปฏิบัติการสนาม เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอดทางส่ิงแวดลอ้ม 
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และความรู้ในเร่ืองความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ท่ีนักศึกษาสามารถสัมผสั เช่ือมโยง
ความรู้จากชั้นเรียน เกิดการค้นพบความรู้
ใหม่และน าใช้ในการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิตต่อไป โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั 
คือ 1) เปรียบเทียบความคิดรวบยอดทาง
ส่ิงแวดล้อมก่อนและหลังการท ากิจกรรม
ป ฏิบั ติ ก า รภาคสนาม  2) เ ป รี ยบ เ ที ยบ
ผลสั ม ฤท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ย น เ ร่ื อ ง  ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพในภูมิประเทศแบบ
คาสตก่์อนและหลงัการท ากิจกรรมปฏิบติัการ
ภาคสนาม และ  3) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างความคิดรวบยอดทางส่ิงแวดล้อม
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการท า
กิจกรรมปฏิบัติการภาคสนาม และ 4) เพื่อ
พฒันาคู่มือการเรียนรู้ ดา้น ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ของภูมิประเทศแบบคาสต ์ ระบบ
นิเวศป่าชายเลน และระบบนิเวศชายฝ่ัง 
 ผลจากการจัด กิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้การปฏิบติัการสนาม จะท าให้ผูเ้รียน
เกิดความตระหนักและเห็นในคุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ของภูมิประเทศ
แบบคาสต ์ระบบนิเวศป่าชายเลน และระบบ
นิเวศชายฝ่ัง นอกจากน้ีงานวิจัยน้ีเป็นการ
สนองพระราชด า ริในโครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  

 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 กลุ่มตัวอย่า งในการวิจัย  ได้แ ก่  
นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบณัฑิต สาขาการประถมศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ท่ี
ล งทะ เ บี ยน เ รี ยนในราชวิช าม นุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 97 คน 
 ขอบเขตในการศึกษา  
 พื้ น ท่ี ในก า รท า ก า รป ฏิบั ติ ก า ร
ภาคสนาม ได้แก่ พื้นท่ีถ ้ าเขาย ้อย อุทยาน
ส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร จงัหวดัเพชรบุรี 
และ วนอุทยานปราณบุรี อุทยานแห่งชาติเขา
สามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  โดย
ท าการศึกษาในระหว่าง เดือน มกราคม - 
พฤศจิกายน 2556 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 ในการวิจัยคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือท่ีใช้ 
ไดแ้ก่  

1. แบบวัดความคิดรวบยอดทาง
ส่ิงแวดล้อม เป็นประเภทเลือกตอบ ชนิด 4 
ตัวเ ลือก  จ านวน  30 ข้อโดยตอบถูกได้ 1 
คะแนน และตอบผดิได ้0 คะแนน 

2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิด้าน
ค ว า ม รู้  (Achievement Test) เ ร่ื อ ง ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพ ของภูมิประเทศแบบ
คาสต ์ระบบนิเวศป่าชายเลน และระบบนิเวศ
ชายฝ่ัง ประเภทเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ขอ้โดยตอบถูกได ้1 คะแนน และ
ตอบผดิได ้0 คะแนน 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1.  ผูว้ิจยัได้น าแบบวดัความคิดรวบ
ยอดทางส่ิงแวดลอ้ม และแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิดา้นความรู้ ให้ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 3 
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ท่าน พิจารณาความตรงของเน้ือหา  ความ
สอดคล้องของข้อค าถามและวตัถุประสงค์  
เพื่ อหาข้อบกพร่องแล้ว จึงท าการแก้ไข 
ปรับปรุง ก่อนน าไปใชจ้ริง  
 2.  การทดลองใช้เคร่ืองมือในการ
วิจัย (Try Out) ด้วยการน าแบบวดัความคิด
รวบยอดทางส่ิงแวดล้อม และแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้ ให้นักศึกษาซ่ึงมี
คุณลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ได้
เขา้ร่วมกิจกรรมปฏิบติัการภาคสนาม จ านวน 
30 คน เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหา
ค่าความเท่ียง (Reliability) จากค่าสัมประสิทธ์ิ
อัล ฟ่ าของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ค่าความยากง่ายและ ค่าอ านาจ
จ าแนก พบว่า แบบวดัความคิดรวบยอดทาง
ส่ิงแวดลอ้ม ไดค้่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.886 
และ แบบสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     
มีระดบัความยากง่ายท่ีอยูใ่นช่วง 0.2 – 0.8 ค่า
อ านาจจ า แนก ท่ี มีค่ า  0 . 2  ข้ึนไป  ได้ค่ า
สัมประสิทธ์ิของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่า
เท่ากบั 0.66 
 ขั้นตอนในการวจัิย 
 รูปแบบการวจิยัในการวจิยัคร้ังน้ีเป็น
การวิจยัเชิงทดลอง โดยใช้รูปแบบการวิจยั
แบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest Posttest 
Design) โดยท าการทดสอบก่อนและหลงัการ
จดักิจกรรม โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ
ดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการ
ภาคสนาม  ความหลากหลายทางชีวภาพ ของ

ภูมิประเทศแบบคาสต ์ระบบนิเวศป่าชายเลน 
และระบบนิเวศชายฝ่ัง 
 2. ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ภ า ค ส น า ม 
ประกอบดว้ย  

  2.1 วัดความคิดรวบยอดทาง
ส่ิงแวดลอ้มและผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้ก่อน
การปฏิบติัการภาคสนาม (Pre-test) จากการ
ทดสอบคร้ังแรกแลว้ ผูว้จิยัไดเ้วน้ระยะเวลา 1 
สัปดาห์ 

  2.2 ด าเนินกิจกรรมปฏิบัติการ
ภาคสนาม ด้วยการส ารวจและเรียนรู้เร่ือง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ของภูมิประเทศ
แบบคาสต ์ระบบนิเวศป่าชายเลน และระบบ
นิเวศชายฝ่ัง ท าการปฏิบติัการภาคสนาม ใน
พื้นท่ีถ ้าเขายอ้ย อุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติ
สิรินธร จงัหวดัเพชรบุรีและ วนอุทยานปราณ
บุรี อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 
  2.3 วัดความคิดรวบยอดทาง
ส่ิงแวดล้อมและผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้หลัง
การปฏิบติัการภาคสนาม (Post-test) โดยใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกบัท่ีใช้ในการทดสอบ
ก่อนด าเนินกิจกรรมปฏิบติัการภาคสนาม 
 3.  การประเมินคู่มือการเรียนรู้ ดา้น 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ของภูมิประเทศ
แบบคาสต ์ระบบนิเวศป่าชายเลน และระบบ
นิเวศชายฝ่ัง ดงัน้ี 
  3.1 ก า รต ร ว จสอบ คุณภ าพ
เคร่ืองมือ โดยผูว้ิจยัได้น าคู่มือการเรียนรู้ท่ี
สร้างข้ึน ให้ผูเ้ช่ียวชาญ ท าการประเมินความ
สอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) โดย
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ใช้รูปแบบการประเมินแบบประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิ ร์ต (Likert)      
5 ระดบั 
  3.2 การประเมินความพึงพอใจ
ต่อคู่มือการเรียนรู้ จากนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมปฏิบติัการภาคสนาม จ านวน 97คน 
ท าการประเมินความพึงพอใจต่อคู่มือการ
เรียนรู้  โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธีิของลิเคิร์ต 
(Likert) 5 ระดบั 
 4. ผูว้ิจยัน าคะแนนท่ีได้จากการวดั
ความคิดรวบยอดทางส่ิงแวดลอ้ม ผลสัมฤทธ์ิ
ดา้นความรู้ และการประเมินคู่มือการเรียนรู้ 
ไปวิเคราะห์ทางสถิติ และสรุปผลการจัด
กิจกรรม 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้สถิติพื้นฐาน 
ดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 
ใช้สถิติอ้างอิงในการทดสอบสมมติฐาน    
ด้วยการ เป รียบ เ ทียบ  คะแนนความคิด         
รวบยอดทางส่ิงแวดลอ้ม คะแนนผลสัมฤทธ์ิ  
ดา้นความรู้โดยใช ้t-test แบบ Paired Samples 
t- test  และ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ 
เพียร์สันในการการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างความคิดรวบยอดทางส่ิงแวดล้อม
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการท า
กิจกรรมปฏิบติัการภาคสนาม  
 
 
 

สรุปผลการวจัิย 
 1.  ผลการเปรียบเทียบความคิดรวบ
ยอดทางส่ิงแวดล้อมก่อนและหลังการท า
กิจกรรมปฏิบัติการภาคสนาม  พบว่า มี
คะแนนเฉล่ียก่อนการปฏิบติัการภาคสนาม 
เท่ากบั 16.47 (SD.=2.716) และคะแนนเฉล่ีย
หลงัการปฏิบติัการภาคสนาม เท่ากบั 22.02 
(SD. = 3.805)  
 เม่ือน าคะแนนเฉล่ียทั้ งสองชุดมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกนั โดยใช้ t-test พบว่า
คะแนนทั้ ง สอง ชุดแตก ต่ า งกันอย่ า ง มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (รายละเอียด
ตามตาราง 1)  
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความคิดรวบ
ยอดทางส่ิงแวดล้อมก่อนและหลังการท า
กิจกรรมปฏิบติัการภาคสนาม. 
 

 N Mean S.D. t df sig 
pre test 
post test 

97 
97 

16.47 
22.02 

2.716 
3.805 

14.233 
 

96 0.00 

P < 0.05 

 
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในภูมิประเทศแบบคาสต์ก่อนและ
หลังการท ากิจกรรมปฏิบติัการภาคสนามมี
คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิดา้นความรู้ก่อนการ
ปฏิบัติการภาคสนาม เท่ากับ 11.49 (SD. = 
2.593) และคะแนนเฉล่ียหลงัการปฏิบติัการ
ภาคสนาม เท่ากบั 15.03 (SD. = 3.805)  
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 เม่ือน าคะแนนเฉล่ียทั้ งสองชุดมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกนั โดยใช้ t-test พบว่า
คะแนนทั้ ง สอง ชุดแตก ต่ า งกันอย่ า ง มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (รายละเอียด
ตามตาราง 2)  
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลังการท ากิจกรรม
ปฏิบติัการภาคสนาม 
 

 N Mean S.D. t df sig 
pre test 
post test 

97 
97 

11.49 
15.03 

2.593 
3.103 

8.96
5 

96 0.00 

P < 0.05 

 
 3.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดรวบยอดทางส่ิงแวดล้อม
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการท า

กิจกรรมปฏิบัติการภาคสนาม พบว่า มีค่า 
คะแนนเฉล่ียความคิดรวบยอดทางส่ิงแวดลอ้ม
คะแนนเฉล่ียหลังการปฏิบัติการภาคสนาม 
เท่ากับ 22.02 ค่า SD. เท่ากับ 3.805 คะแนน
เฉ ล่ี ยผลสัมฤทธ์ิทางการเ รี ยนหลังการ
ปฏิบัติการภาคสนาม  เท่ากับ 15.03 ค่า SD. 
เท่ากบั 3.805  
 เม่ือท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์  
โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ เพียร์
สัน ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95 % พบวา่ภาพรวม
ความคิดรวบยอดทาง ส่ิ งแวดล้อมและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีความสัมพนัธ์กัน 
โดยตัวแปรทั้ งสองสัมพันธ์ตามกันในทิศ
ทางบวกในระดับ สู ง  (r= 0.88) ท่ี ร ะดับ
นัยส าคัญทางสถิ ติ  0.05 (รายละเอียดตาม
แผนภมิู 1)  
 

 

 
 

แผนภูมิ 1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดรวบยอดทางส่ิงแวดลอ้มและ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการท ากิจกรรมปฏิบติัการภาคสนาม 

 
 4.  ผลพัฒนาคู่ มือการเรียนรู้ ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ของภูมิประเทศ
แบบคาสต ์ระบบนิเวศป่าชายเลน และระบบ

นิเวศชายฝ่ัง ผลการการพฒันาคู่มือการเรียนรู้ 
พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
คู่มือการเรียนรู้ มีคุณภาพในดา้นต่างๆ โดยมี
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ค่าเฉล่ีย ระหวา่ง 3.67 ถึง 5.00 ซ่ึงอยูใ่นระดบั
เหมาะสมมาก ถึง เหมาะสมมากท่ีสุด และ
ความพึ งพอใจ ต่อ คู่ มื อกา ร เ รี ยน รู้ของ
นกัศึกษามีค่าเฉล่ีย ระหว่าง 4.25 ถึง 4.62 ซ่ึง
อยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก ถึง เหมาะสมมาก
ท่ีสุด   
 
อภิปรายผล 

1. ผลการเปรียบเทียบความคิดรวบ
ยอดทางส่ิงแวดล้อมก่อนและหลังการท า
กิจกรรมปฏิบัติการภาคสนาม  พบว่า มี
คะแนนเฉ ล่ี ย สู ง ข้ึน  จึ งก ล่ าวได้ว่ า การ
กิจกรรมปฏิบัติการภาคสนามท่ีผู ้เ รียนได้
ร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกันสามารถสร้าง
ความคิดรวบยอดทางส่ิงแวดลอ้มใหสู้งข้ึนได ้ 
ซ่ึง ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 125) ได ้
กล่าวว่า การท่ีผูเ้รียนสามารถสร้างความคิด
รวบยอดได้ โดยเร่ิมจากประสบการณ์ของ
ผูเ้รียนเองคือ การไดส้ังเกต ไดย้ิน ได้สัมผสั 
จากนั้ นน าความรู้เดิมมาใช้ในการจ าแนก
ความความแตกต่าง หรือหาความสัมพนัธ์ ท่ี
จะน าไปสู่การสรุปความคิดรวบยอดใหม่ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ   ทิศนา แขมมณี 
(2551) ท่ี ร ะ บุ ว่ า  ก า รส อน โดย ใ ช้ ก า ร
ปฏิบัติการสนาม (Field trip Study)เป็นวิธี
สอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดป้ระสบการณ์ตรง ได้
เ รี ยน รู้ตามสภาพความ เ ป็นจ ริง ท่ี มีการ
เช่ือมโยงระหวา่งการเรียนรู้ในห้องเรียนและ
ความเป็นจริง ซ่ึงแนวทางในการใช้กิจกรรม
ปฏิบติัการภาคสนามช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ

ถ่ายโอนการเรียนรู้ได้มาก (Loertscher and 
Erickson, 2006; Erickson, 1998) 

2. ผล จ า ก กิ จ ก ร รมป ฏิ บั ติ ก า ร
ภาคสนาม โดยมีขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การ
วางแผนก่อนการปฏิบติัการภาคสนาม โดยมี
การก าหนดขอ้ตกลง การวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม และการเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการศึกษา  ขั้นตอนท่ี 2 
ก า ร ศึ ก ษ า ในพื้ น ท่ี ใ นก า รป ฏิ บั ติ ก า ร
ภาคสนามและท ากิจกรรมตามท่ีได้วางแผน
ไว ้โดยผูเ้รียนไดเ้กิดทกัษะท่ีใช้ในการศึกษา 
เช่น การสังเกต การซักถาม การบนัทึก การ
ตรวจสอบขอ้มูล การสรุป เป็นตน้  ขั้นตอนท่ี 
3 การสรุปผลการเรียนรู้ภายหลังจากการ
ปฏิบติัการภาคสนาม เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะตอ้ง
สรุปความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการปฏิบติัการ
ภาคสนามโดยการถาม ตอบเก่ียวกบัเน้ือหาท่ี
ไดจ้ากการศึกษาในพื้นท่ี 
 ผลจากการวิจัยพบว่า วิธีการเรียน
ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นวิธีการท่ีสามารถบูรณา
การร่วมกนัให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จใน
การเรียนเกิดการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน
ตามความเหมาะสมของตนเอง มีผลต่อ การ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั เพค (Peck, 1976) ท่ีพบว่าการ
สอนนอกห้องเ รียน  ท าให้ผู ้เ รียนมีความ
แตกต่างกันในเร่ืองของความรู้ โดยกลุ่มท่ี
เรียนนอกห้องเรียนได้คะแนนการสอบคร้ัง
หลงัมากกวา่กลุ่มอ่ืน และ แนวคิดของ Leary 
(1996) ท่ีว่าการเรียนรู้เช่นน้ีจะช่วยกระตุ้น
ความสนใจและความเขา้ใจของผูเ้รียน  โดย
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ผู้เ รี ยนได้ เ รี ยน รู้จ ากประสบการณ์จ ริ ง
ภายนอกห้องเรียน ท าให้ผูเ้รียนไดใ้ชรู้ปแบบ
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีอิสระในการเรียนรู้ 
และสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง     
ได้มากข้ึน  (Cunniff and Mc Millen, 1996; 
Viadero, 1998: 21, Mackenzie A, and 
Andresen LW., 1988) นอกจากน้ี ผู ้เรียนยงั
ไดฝึ้กการท างานร่วมกนั (Dickinson and Hill, 
1997) และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
ผูเ้รียนและผูส้อนมากข้ึน (Switzer, 1995) 

3. การวิ เ ค ร าะ ห์คว ามสั มพัน ธ์
ระหว่างความคิดรวบยอดทางส่ิงแวดล้อม
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการท า
กิจกรรมปฏิบติัการภาคสนาม พบวา่ ความคิด
รวบยอดทางส่ิงแวดล้อมและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ือง ความหลากหลายทาง
ชี ว ภ า พ ใ น ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ แ บ บ ค า ส ต์ มี
ความสัมพนัธ์กนัสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากความคิด
รวบยอด เกิดจากการน าเอาขอ้เทจ็จริงหลายๆ 
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมาผสมผสานเกิดความรู้ใหม่ 
เม่ือบุคคลรับรู้และสั่งสมขอ้เท็จจริงจ านวน
มากผ่ านก าร คิดประมวลผล เ ช่ื อมโย ง
ขอ้เท็จจริงเหล่านั้นก็จะเกิดเป็นความคิดรวบ
ยอด ดังนั้ นการให้ผู ้ เ รี ยนสามารถส รุป
ความคิดรวบยอดในสาระเน้ือหาท่ีเรียนรู้จึง
ถือเป็นเร่ืองส าคัญท่ีควรพัฒนาให้ผู ้เ รียน 
(นาตยา   ปิลันธนานนท์ , 2542) การจัด
กิจกรรมปฏิบติัการภาคสนามยงัสอดคล้อง
กบัแนวคิดของของ เดล (Dale, 2009) ซ่ึงได้
เสนอกรวยประสบการณ์ (Dale’s Cone of 
Experiences) อาจกล่าวได้ว่าการเ รียนใน

ห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการ
เรียนรู้ ถา้ไดล้งมือปฏิบติัและถ่ายทอดสู่ผูอ่ื้น
จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ท่ี มี
ประสิทธิภาพสูง นอกจากน้ีแล้ว กิจกรรม
ปฏิบติัการภาคสนาม ยงัมีความส าคญัต่อการ
มีส่วนร่วมของนกัศึกษาในการท างานร่วมกนั
เน่ืองจากการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการ
เสริมสร้างพลังการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
(Teamwork) ท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันา
ผูเ้รียน (อมรวชิช์  นาครทรรพ, 2551) และส่ิง
ท่ีส าคัญของการท า กิจกรรมปฏิบัติการ
ภาคสนาม ให้ประสบความส าเร็จสัมฤทธ์ิผล 
อาจารยผ์ูค้วบคุมการเรียนการสอน มีบทบาท
ส าคญัในการสร้างโอกาสของการเรียนรู้ การ
ช้ีให้เห็นความส าคญัของการเรียนรู้ ท่ีมีความ
ยืดหยุ่นตามสภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี
นั่น เอง  ผลจากการวิ จัยส ามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ส าหรับเ น้ือหาอ่ืนๆ ในการ
วางแผนก าหนดกิจกรรม เพื่อให้การจดัการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและส่งผลถึง
ความตระหนักหรือทกัษะอ่ืนๆ เช่น ทกัษะ
การท างานเป็นทีม ทกัษะการคิด หรือความ
ตระหนกัทางส่ิงแวดลอ้มได ้ 

4. ผลพฒันาคู่มือการเรียนรู้ พบว่า 
ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความเห็นวา่คู่มือการ
เรียนรู้มีคุณภาพในด้านต่างๆ อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก ถึง เหมาะสมมากท่ีสุด และ
ความพึ งพอใจ ต่อ คู่ มื อกา ร เ รี ยน รู้ของ
นักศึกษาอยู่ในระดับ เหมาะสมมาก  ถึง 
เหมาะสมมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
คีรีบูน  จงวุฒิเวศย์ และ มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  
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(2542 : 14) ท่ีกล่าวว่า  คู่ มือมีความจ า เ ป็น
เพ รา ะ เ ป็นแห ล่ งของความ รู้ แล ะ เ ป็ น
เค ร่ืองช่วยให้มีความเข้าใจมาก ข้ึนและ
แนวคิดของ เขมณัฎฐ์  ม่ิงศิริธรรม (2552)      
ท่ีระบุวา่ องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเรียนรู้ 
ร่วมกนัจะตอ้งมีเน้ือหาท่ีผูเ้รียนสนใจร่วมกนั
และมีโอกาสเลือกตามความสนใจร่วมกนั 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การจัดการเ รียน รู้โดยใช้การจัด
กิจกรรมปฏิบัติการภาคสนาม เป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญ 
เพราะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาท่ีศึกษาไดดี้
ยิ่ง ข้ึนในลักษณะท่ีถาวรเพราะการเรียนรู้
บางอย่า งไม่อาจจะ เสนอได้ ง่ ายนักใน
ห้อง เ รียน  นอกจากจะให้ผู ้ เ รี ยนได้ รับ
ประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกสถานท่ี 

เม่ือผู ้เรียนได้เ ห็นด้วยตาตัวเองจะช่วยให้
เขา้ใจง่ายข้ึนสามารถน าไปใช้ให้สัมพนัธ์กบั
การเรียนรู้ในรายวชิาต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง
การจัดการเ รียนการสอนโดยวิ ธีการใช้
กิจกรรมปฏิบติัการภาคสนาม สามารถเพิ่ม
ความคิดรวบยอดทาง ส่ิ งแวดล้อมและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหแ้ก่นกัศึกษาได ้

กา รจัด ก า ร เ รี ยน รู้  ด้ ว ย วิ ธี ก า ร
ป ฏิ บั ติ ก า ร ภ า ค ส น า ม จ ะ ต้ อ ง อ า ศั ย
ก ร ะบ วนก า รท า ง า น เ ป็ น ก ลุ่ ม  ค ว า ม
รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม ดงันั้นจึงตอ้ง
เตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ช้ีแจงแนวทาง 
และ สร้างความเขา้ใจในกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
เ ลือกสถานท่ี ท่ีตนสนใจ อันจะส่งผลให้
ผูเ้รียนเรียนอย่างมีความสุข และน าความรู้ท่ี
ไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัอยา่ง
เหมาะสม 
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