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ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเชียงดาวท่ีเปนกลุมทดลองและอำเภอไชยปราการที่เปน 

กลุมควบคุมในสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม โดยใชวิธีการวิจัย 

เชิงคุณภาพจากเอกสาร การสำรวจชุมชน และการสัมภาษณ ใชแบบสอบถามเรื่องปญหาและปจจัยที่สงผลตอสิ่งแวดลอม 

บนพื้นที่สูง จากผูบริหาร ครู เจาหนาที่ พระนักพัฒนา ผูนำชุมชน และนักศึกษา และใชแบบทดสอบผูเรียนในดานความรู (K) 

ทัศนคติ (A) และพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และ

หลังเรียน (Post-test) ที่ไดมาจากนักศึกษาระดับประถมศึกษาของศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) และศูนย 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดเชียงใหม (บนพื้นท่ีสูง) ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

ทั้งหมด 15 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 5,237 คน ทำการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) โดยเลือกมา  

2 อำเภอ ไดแก อำเภอเชียงดาวและอำเภอไชยปราการ แลวใชการสุมอยางงายโดยการจับฉลากใน 2 อำเภอ เพื่อเลือกมา

อำเภอละ 2 ศูนยการเรียนรู คือ ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย (กศน.) กำหนดใหอำเภอเชียงดาวเปนกลุมทดลอง โดยทั้ง 2 ศูนยการเรียนรู มีผูมาเรียนประจำ 27 คน และให

อำเภอไชยปราการเปนกลุมควบคุม โดยทั้ง 2 ศูนยการเรียนรู มีผูมาเรียนประจำ 25 คน และทำการประเมินความพึงพอใจ

ของกลุมทดลองตอการใชหลักสูตรฯ วิเคราะหขอมูลโดยใชการสรุปเรียบเรียงเนื้อหาท่ีไดจากขอมูลเชิงคุณภาพ และใชสถิติ 

ที่เปนคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบกลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน สำหรับการวิจัย 

เชิงปริมาณ  



ผลการวิจัยพบวา  

1. สภาพและปญหาสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงในอำเภอเชียงดาวและอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม สวนใหญมาจาก

ความอุดมสมบูรณของปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งตอมามีปญหาความไมสมดุลของสิ่งแวดลอม เชน การตัดไมทำลายปา 

การบุกรุกพื้นที่ปา การเผาปา ปญหาหมอกควัน ระบบนิเวศเสียหาย อากาศรอนขึ้น น้ำทวม ภาวะแหงแลง ดินถลมและ 

เสื่อมสภาพ สัตวปาลดนอยลง รวมถึงปญหาขยะมูลฝอย โดยท่ีแนวทางการแกไขจะตองมาจากการศึกษาเพื่อที่จะปลูกฝง

จิตสำนึกของคนใหเกิดความรวมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงผลการสำรวจสภาพแวดลอม

ในชุมชนและการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการแกไขปญหานั้นจำเปนตองอาศัยการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง และ

เปนไปในแบบบูรณาการ โดยจะตองรวมมือกันทุกฝาย  

2. ผลการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นท่ีสูงสำหรับนักศึกษาสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ไดหลักสูตรที่มีแผนการจัดการเรียนรู 9 สาระการเรียนรู จำนวน 40 ชั่วโมง และ 

แผนกิจกรรมเสริมสรางประสบการณ จำนวน 30 ชั่วโมง รวมเปน 70 ชั่วโมง 

3. ผลการทดสอบและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยดานความรู (K) ทัศนคติ (A) 

และพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) ที่ถูกตองและเหมาะสมของนักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังเขารวมโปรแกรม 

การพฒันาหลกัสูตรสิง่แวดลอมบนพืน้ท่ีสงูของกลุมทดลอง แตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 กลาวคอื นกัศกึษา 

ท่ีเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ มีคะแนนเฉล่ียรวมทุกดานสูงข้ึนกวาเดิมและสูงกวานักศึกษาท่ีไมไดเขารวมโปรแกรมฯ 

สำหรับความพึงพอใจของนักศึกษากลุมทดลองตอการใชหลักสูตรฯ พบวา มีความพึงพอใจตอการเขารวมโปรแกรมการพัฒนา

หลักสูตรฯ อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.25) ซึ่งอาจกลาวไดวา โปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงที่ผูวิจัย

สรางขึ้นเปนรูปแบบท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ เกิดทัศนคติ และมีจิตสำนึกตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดังนั้นสามารถใชหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้เรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงไดเปนอยางดี  

คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นท่ีสูง แผนการจัดการเรียนรู นักศึกษาสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 

 
 
ABSTRACT 

 

The objectives of this research were 1) to study the provisions and problems of highland environment 

of Chiang Dao and Chaiprakarn district in Chiang Mai Province 2) to develop highland environment 

curriculum for students of Chiang Dao and Chaiprakarn district in Chiang Mai Province and 3) to test and 

compare the learning achievement of highland environment for students of learning centers in Thai 

hill-tribe community and Office of the Non-formal and Informal Education in Chiang Dao districts for 

experimental group and Chaiprakarn districts for control group under Chiang Mai Provincial Office of  

the Non-formal and Informal Education. This testing was conducted by using qualitative research from 

document interview, community survey, interview and questionnaire for investigating problem conditions 

of highland environment and; respondents included, directors, teachers, officials, developer monks, 

community leaders and students. Tests also measured knowledge, attitudes and behavior for comparing 

learning achievement pre-test and post-test from primary students of learning centers in Thai hill-tribe 

community and Office of the Non-formal and Informal Education in Chiang Mai Province (highland) for 

second semester in academic year 2015, all included 15 districts with 5,237 students and selected Cluster 

random sampling with 2 districts which were Chiang Dao for experimental and Chaiprakarn for control group. 

Then used simple sampling by drawing lots in 2 districts for learning centers in Thai hill-tribe community 
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and Office of the Non-formal and Informal Education in Chiang Mai Province both experimental group 

with 27 students and control group with 25 students. The satisfaction assessment to curriculum analyzed 

in data with content analysis from interview was performed based on percentage, mean, standard 

deviation and t-test independent for quantitative research. 

The research results showed that: 

1. The provisions and problems of highland environment of Chiang Dao and Chaiprakarn districts of 

Chiang Mai are mostly come from forest and natural resource fertility, then there are environmentally 

unbalanced problems such as deforestation, forest expanding, forest burning, fog problem, damaged 

eco-system, hot weather, flood, drought, soil erosion, wildlife reduction and solid waste problem. 

Solution should be founded in education to cultivate consciousness to participate in the maintenance  

of the environment and natural resources. The survey of surroundings communities and factors affecting  

the problems revealed that development of a highland environmental curriculum and integrated cooperative 

model for maintenance should be the way forward. 

2. The result of the highland environmental curriculum development project for students Under 

Chiang Mai Provincial Official of the Non-formal and Informal Education was the curriculum of 40 hours 

learning content and an experienced promotional activity 30 hours plan. The curriculum total 70 hours. 

3. The results of testing and comparing students learning achievement (correctly and appropriately) 

were the average scores in terms of knowledge, attitude and behavior of both the experimental and 

control groups before and after participation different with a statistical significance at 0.05. That is, students 

participating in this program had higher in all parts of average scores than those of students who didn’t 

participate in the program. Additionally, the results of the experimental group’s satisfaction in the curriculum 

showed that students average were satisfied with participation of curriculum development program  

at highest level ( X =4.25). It was said that the program of highland environment curriculum development 

made by the research was a sufficient model to develop students with knowledge, understanding, 

attitude and consciousness to the environment and natural resource. In conclusion,  

this curriculum can be used to teach highland environmental awareness for students. 

Keywords: Development of Highland Environment Curriculum, Lesson Plan, Students under Chiang Mai 

Provincial Office of the Non-formal and Informal Education 

 

 

บทนำ 
 

สถานการณของการพัฒนาประเทศไทยเพื่อสรางความสมดุลและยั่งยืนที่ผานมาไดสงผลกระทบตอคนและสังคมไทย

มากมาย แตปญหาที่สงผลตอคนไทยมากขึ้นในขณะนี้ก็คือ ปญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่นับวัน 

จะถูกทำลายลงไปเร่ือยๆ เพราะสาเหตุที่มนุษยตองการแสวงหาผลประโยชนและเกิดจากความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอมนั้นๆ อีกทั้งการเพิ่มของประชากร การขยายตัวเมือง การใชเทคโนโลยีสมัยใหม กิจกรรมตางๆ ของมนุษย  

หรือความรูเทาไมถึงการณ ซึ่งมีผลทำใหปาไมถูกทำลายลงมาก รวมถึงปญหาเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน หมอกควัน ภัยแลง 

และปญหาขยะมูลฝอย 
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จากปญหาทีก่ลาวมาน้ี จะพบวา ปญหาความเสือ่มโทรมของสิง่แวดลอมตางๆ จะเริม่ตนมาจากพืน้ท่ีสงูเพราะเปนบรเิวณ 

ที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งเปนแหลงตนน้ำลำธารที่ไหลไปสู 

ภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง จะเห็นไดวา ตั้งแตป 2553 เปนตนมา พื้นที่ปาตนน้ำอยูในขั้นวิกฤติถึง 14 ลานไร จึงสงผล

ใหเกิดอุทกภัยและภัยแลง อีกทั้งในสวนของทรัพยากรปาไมท่ีประเทศไทยมีพื้นท่ีประมาณ 320.6 ลานไร โดยพื้นที่ปามีอยู 

107.6 ลานไร ในป 2552 แตในป 2557 จะเหลือพื้นที่ปาไมเพียง 102 กวาลานไร ซึ่งภายใน 5 ป จะหายไปมากกวา 5 ลานไร 

โดยที่ภาคเหนือมีปาไมมากที่สุดถึง 56.53 ลานไร ในป 2557 และหายไปมากท่ีสุดรอยละ 65.31 ของพื้นท่ีปา (กรมปาไม, 

สำนักงานจัดการปาไมชุมชน, 2558) 

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาคเหนือตอนบน จึงเปนแหลงที่มาของการแสวงหา 

ผลประโยชนที่มีอยูในธรรมชาติไมวาในดานแหลงอาหาร ที่อยูอาศัยและการทำการคาหรือธุรกิจตางๆ จึงทำใหเกิดการบุกรุก

พื้นที่ปา ทั้งการเผาปาที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งเมื่อปาไมถูกทำลาย ผลที่ตามมาคือ ระบบนิเวศของปาไมจะสูญเสียทันที 

ทำใหปาไมไมสามารถเก็บกักน้ำไว จึงเกิดน้ำทวม และหนาแลงก็จะเกิดความแหงแลง เกิดปญหาวิกฤติหมอกควันจากไฟปา 

จนเกดิผลของการกระจายปรมิาณฝุนละอองทีส่งผลกระทบตอสขุภาพของคนในภาพรวม โดยเฉพาะในจังหวดัภาคเหนือตอนบน

ในชวงเดือนมกราคม-เมษายนของทุกป ซึ่งมีจำนวนผูปวยดวยโรคตางๆ ท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาหมอกควัน เชน  

โรคตาอักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนังอักเสบ และในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือ 

ตอนบนในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2557 จะพบวา มีจำนวนผูปวยรวมสูงถึงเกือบ 1 ลานคน จากประชากรประมาณ  

6 ลานคน หรือรอยละ 16 โดยจังหวัดเชียงใหมมีผูปวยดวยโรคดังกลาวมากท่ีสุดถึง 224,949 คน ในป พ.ศ.2557  

(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2558) 

นอกจากน้ีแลว ผลของการพัฒนาและการเพ่ิมของประชากรอยางรวดเร็วในชวงท่ีผานมา ซ่ึงไดมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางส้ินเปลือง ทำใหเกิดความเสื่อมโทรมในเรื่องดังกลาวจนเกิดวิกฤติการณทางสิ่งแวดลอมที่นำไปสูปญหามลพิษจากขยะ 

และถือวาปญหาขยะมูลฝอยนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามการเพิ่มของประชากรและการจัดการขยะอยางไมถูกวิธี  

ซึ่งสรางความเสียหายใหกับพื้นที่นั้นเปนอยางมาก โดยเฉพาะกับพื้นท่ีสูงซ่ึงมีความจำกัดของพื้นท่ีและความเปราะบาง 

ทางสิ่งแวดลอม 

อาจกลาวไดวา สภาพปญหาของชมุชนในอำเภอเชียงดาวและอำเภอไชยปราการมพีืน้ฐานมาจากสภาพพืน้ท่ีซึง่มคีวามสงู

เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 400 เมตร จึงทำใหพื้นที่ปกคลุมไปดวยภูเขาสลับกับพื้นที่ราบระหวางภูเขา ทำให 

มีทรัพยากรธรรมชาติที่เปนปาไมและไมเบญจพรรณจำนวนมาก และเปนผลใหมีความอุดมสมบูรณของน้ำที่เปนตนกำเนิดของ

แมน้ำปงในอำเภอเชียงดาว ประชากรจึงทำการเกษตรเปนสวนใหญถึงรอยละ 90 และเปนที่มาของปญหาการบุกรุกทำลายปา

และสิ่งแวดลอม โดยประชากรเปนชาวเขาเผาตางๆ ท่ีมีการศึกษาต่ำ สวนใหญจบการศึกษาเพียงระดับช้ันประถมศึกษา 

ปที่ 4 จึงสงผลใหประชากรสวนใหญมีความยากจน และเปนที่มาของปญหาตางๆ ตามมา เชน ปญหายาเสพติด ปญหา 

ความยากจน ปญหาสาธารณสุข เปนตน จึงทำใหเห็นวา การแกไขปญหาดังกลาวนี้ควรจะเปนเรื่องของการศึกษา เนื่องจาก 

การศึกษาจะชวยปลูกจิตสำนึกใหคนรูจักรักและหวงแหนทรัพยากร รวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีได และการศึกษา 

จะชวยใหคนในสังคมเขาใจและรับรูปญหาที่เกิดขึ้น โดยผานกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมทั้งการใหความรู ทัศนคติ  

และพฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมได ซ่ึงพื้นท่ีสูงดังกลาวท่ีมีการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศัยทีมุ่งใหผูเรยีนเกดิจิตสำนกึในการอนรุกัษและพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม อนัจะเกดิผล

กับชุมชนของตนเอง และหากมีหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นท่ีสูงก็จะชวยใหผูเรียนไดมีแนวทางการเรียนรูเพื่อพัฒนาในปจจัย 

ที่กลาวมาแลวนั้นใหคงอยูและเกิดประโยชนกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงสำหรับนักศึกษาสังกัดสำนักงานสงเสริม 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหผูเรียนและชุมชนมีความตระหนักถึงการอนุรักษ 

และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง ซึ่งจะสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอพื้นที่ราบตอไป 
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วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงในอำเภอเชียงดาวและอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นท่ีสูงสำหรับนักศึกษาสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเชียงดาวและอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

3. เพือ่ทดสอบและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่งสิง่แวดลอมบนพืน้ทีส่งูสำหรบันักศกึษาของศนูยการเรยีนรู

การเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเชียงดาว 

ที่เปนกลุมทดลองและอำเภอไชยปราการที่เปนกลุมควบคุมในสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก นักศึกษาระดับประถมศึกษาของศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) และศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดเชียงใหม (บนพื้นที่สูง) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จำนวน

ทั้งหมด 15 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 5,237 คน 

 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับประถมศึกษาของศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) และศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดเชียงใหม (บนพื้นที่สูง) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ที่ไดจาก 

การสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) โดยเลือกมา 2 อำเภอ ไดแก อำเภอเชียงดาว และอำเภอ 

ไชยปราการ แลวใชการสุมอยางงายโดยการจับฉลากใน 2 อำเภอ เพื่อเลือกมาอำเภอละ 2 ศูนยการเรียนรู คือ ศูนยการเรียนรู

ชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กำหนดใหอำเภอเชียงดาว 

เปนกลุมทดลอง เน่ืองจากมีบริบทที่เหมาะสมเพราะเปนตนกำเนิดแมน้ำปง มีโครงการตางๆ สนับสนุนการพัฒนา 

เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูบริหารใหการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทั้ง 2 ศูนยการเรียนรู  

มีผูมาเรียนประจำ 27 คน เปนเพศชาย 9 คน และหญิง 18 คน อายุระหวาง 11-15 ป จำนวน 18 คน และอายุระหวาง  

25-40 ป จำนวน 9 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจาง และคาขาย เปนสวนใหญ และกำหนดใหอำเภอไชยปราการ 

เปนกลุมควบคุม เพื่อใชในการเปรียบเทียบ โดยทั้ง 2 ศูนยการเรียนรู มีผูมาเรียนประจำ 25 คน เปนเพศชาย 13 คน และ 

หญิง 12 คน อายุระหวาง 12-15 ป จำนวน 5 คน และอายุระหวาง 20-32 ป จำนวน 20 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

รับจาง และคาขาย เปนสวนใหญ 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา ใชเนื้อหาตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงใน 9 สาระการเรียนรู จำนวน

ทั้งหมด 70 ชั่วโมง ดังนี้ 

 สาระการเรียนรูที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ปาไม ดิน น้ำ การประกอบอาชีพ 

   ของชุมชน) 

 สาระการเรียนรูที่ 2 ฝาย 

 สาระการเรียนรูที่ 3 ไฟปา 

 สาระการเรียนรูที่ 4 หมอกควัน 

 สาระการเรียนรูที่ 5 การจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่สูง 

 สาระการเรียนรูที่ 6 แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง 

 สาระการเรียนรูที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง 
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 สาระการเรียนรูที่ 8 กิจกรรมเสริมสรางประสบการณ (ไฟปา ฝาย หมอกควัน ขยะมูลฝอย) 

 สาระการเรียนรูที่ 9 การมีสวนรวมและเครือขาย 

3. นิยามคำศัพท 

 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรสิ่งแวดลอม

บนพื้นที่สูงใน 9 สาระการเรียนรู ใชเวลาทั้งสิ้น 70 ชั่วโมง เพื่อใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/

การปฏิบัติ 

 ผลของการจัดการสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงสำหรับนักศึกษาสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม หมายถึง คุณภาพและประสิทธิภาพของผลที่เกิดขึ้นในงานวิจัยครั้งนี้ที่เนนคุณภาพ  

4 ดาน คือ  

 1. ดานสภาพแวดลอมในชุมชนที่เกี่ยวกับความนาอยู ความรมรื่นของธรรมชาติ (ปาไม ดิน น้ำ) ความสะอาดของ

ชุมชนที่ลดปริมาณขยะมูลฝอย การลดปริมาณเชื้อโรค และปญหาสิ่งแวดลอมลดลง 

 2. ดานชุมชนบนพื้นที่สูงที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน การพัฒนาตนเอง ความตระหนักในการใชทรัพยากร 

สิ่งแวดลอม และปาไมของชุมชน ชุมชนการเรียนรู ชุมชนเขมแข็ง การทำงานรวมกัน และการสรางเครือขาย  

 3. ดานโรงเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนการสอน หลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นท่ีสูงและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ  

(โรงเรียนและชุมชน) 

 4. ดานนักเรียนที่เกี่ยวกับการทำงานเปนหมูคณะ การเห็นคุณคาของตนเองและชุมชน ความรับผิดชอบตอชุมชน 

จิตสำนึกตอการหวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชุมชน การรักถิ่นฐานของตนเอง คุณธรรมและจริยธรรม และจิตอาสา 

 นักศึกษาสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม หมายถึง  

นักศึกษาระดับประถมศึกษาของศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเชียงดาวและอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขั้นการศึกษาเบื้องตน 

 ทำการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง ดังนี้ 

1.1 การสัมภาษณและศึกษาเอกสารเบื้องตนเพื่อกำหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษา โดยศึกษาเอกสารและสัมภาษณ

ที่ใชการอภิปรายกลุม (Group discussion) จากครู เจาหนาที่ พระนักพัฒนา และผูนำชุมชน ของศูนยการเรียนรูชุมชน 

ชาวไทยภูเขา (ศศช.) และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเชียงดาวและอำเภอ 

ไชยปราการ วิเคราะหขอมูลโดยใชการสรุปเปนความเรียงเชิงเนื้อหา (Content analysis) เพื่อนำมากำหนดเปนแบบสำรวจ

สภาพแวดลอมในชุมชนและศูนยการเรียนรูตอการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงตอไป 

1.2 การสำรวจความคิดเห็นโดยใชแบบสำรวจเรื่อง การสำรวจทุนเดิมของสภาพแวดลอมในชุมชนและ 

ศูนยการเรียนรูตอการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ 

นักศึกษา และผูนำชุมชน จากศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงดาวและไชยปราการ วิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมในชุมชนที่มีตอสภาพปญหา  

ความเหมาะสม และความเปนไปไดตอการพัฒนาหลักสูตรฯ 

1.3 การศึกษาปจจัยที่สงผลและแนวทางแกปญหาสิ่งแวดลอมบนพื้นท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม ในดานสภาพแวดลอม

ของทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอม ปาไม ฝาย นำ้ หมอกควนั การจดัการขยะมลูฝอย ดานการบรหิารจัดการ ดานการจัดการ

เรียนรู ดานการมีสวนรวมและเครือขาย และดานโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงสำหรับนักศึกษาสังกัด

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก  

ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ นักศึกษา และผูนำชุมชนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงดาวและ

ไชยปราการ ใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามโดยแบงเปน 3 ตอน คือ  
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 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป จำนวน 6 ขอ  

 ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลและแนวทางแกปญหาสิ่งแวดลอมบนพื้นท่ีสูงในจังหวัดเชียงใหม 

จำนวน 40 ขอ โดยมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ใน 5 ดาน คือ 

  ดานที่ 1 ดานสภาพแวดลอมทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ปาไม น้ำ หมอกควัน และ 

    การจัดการขยะมูลฝอย 

  ดานที่ 2 ดานการบริหารจัดการ 

  ดานที่ 3 ดานการจัดการเรียนรู 

  ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวมและเครือขาย 

  ดานที่ 5 ดานโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็น เพื่อนำมาเปนกรอบของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอม 

บนพื้นที่สูงตอไป 

2. ขั้นการวิจัยกึ่งทดลอง 

 ทำการพัฒนาหลักสูตรฯ โดยทดสอบ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสังกัดสำนักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

2.1 การสรางแผนการจัดการเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานจาก 

ความตองการ ความจำเปน ปญหา และปจจัยที่สงผลและแนวทางแกปญหาสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม รวมถึง

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และการระดมความคิดจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

ดานส่ิงแวดลอมบนพื้นที่สูง ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และผูนำชุมชน เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู โดยไดเนื้อหาทั้งหมด

จำนวน 9 สาระการเรียนรู ใชเวลาเรียนทั้งสิ้น 70 ชั่วโมง สำหรับใชกับนักศึกษากลุมทดลอง และวิเคราะหขอมูลจาก 

การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) 

2.2 การทดสอบและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุม แบงเปน 

 (1) การทดสอบและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช

แบบทดสอบทีม่กีารวเิคราะหหลกัสตูร เนือ้หา วตัถปุระสงค และการกำหนดลกัษณะขอสอบดานความรู (K) เปนขอสอบปรนยั 

จำนวน 30 ขอ ดานทัศนคติ (A) เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จำนวน 20 ขอ และดานพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P)  

เปนขอสอบอัตนัย จำนวน 15 ขอ รวม ทัง้หมด 65 ขอ จากนัน้นำไปหาคาความสอดคลองในดานเน้ือหา (IOC) คาความเชือ่มัน่ 

ที่ใชสูตร KR-20 คาอำนาจจำแนก และคาความยากงาย เพื่อใชกับกลุมทดลอง โดยมีการวัดกอน-หลังทดลอง ทั้งกลุมทดลอง

และกลุมควบคุม และเปรียบเทียบผลการทดลองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยการใชคา t-test แบบกลุมตัวอยางที่เปน

อิสระตอกัน 

 (2) การประเมินความพึงพอใจตอการใชหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นท่ีสูงสำหรับนักศึกษาท่ีเขารวมโปรแกรม

การพัฒนาหลักสูตรฯ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุมทดลองตอการใชหลักสูตรส่ิงแวดลอมบนพ้ืนท่ีสูง เปนแบบมาตราสวน

ประเมินคา 5 ระดับ จำนวน 20 ขอ และแบบปลายเปดสำหรับขอเสนอแนะหรือความคิดเห็น ดังนี้ 

  ดานที่ 1 ดานสภาพแวดลอมทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ปาไม น้ำ หมอกควัน และการจัดการ 

    ขยะมูลฝอย 

  ดานที่ 2 ดานการบริหารจัดการ 

  ดานที่ 3 ดานการจัดการเรียนรู 

  ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวมและเครือขาย 

  ดานที่ 5 ดานโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง 

 จากน้ันนำไปหาคาความสอดคลองในดานเนือ้หา (IOC) คาความเชือ่มัน่โดยวธิกีารของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficent) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ผลการวิจัย 
 

1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1 

1.1 ผลการศึกษาสภาพและปญหาสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม พบวา 

 1) พื้นที่สวนใหญมีสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยปาไมและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งอุดมสมบูรณ จึงสงผล 

ตอปญหาที่เปนเรื่องของการตัดไมทำลายปา การเผาปา ปญหาหมอกควัน และขยะมูลฝอย  

 2) สภาพและปญหาส่ิงแวดลอมบนพื้นที่สูง จะมาจากการกระทำของมนุษย เชน การตัดไมทำลายปา  

การบุกรุกพื้นที่ปา การเผาปา จนทำใหเกิดปญหาตางๆ เชน อากาศรอนข้ึน ฝนไมตกตามฤดูกาล น้ำทวม สัตวปาลดนอยลง 

ดินเสื่อมสภาพ เกิดหมอกควัน ปญหาขยะ เปนตน 

 3) แนวทางการแกไขปญหา จะตองใหการศึกษาเพื่อปลูกจิตสำนึกใหทุกคนรวมมือกันดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 4) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง จะตองเปนการบูรณาการของทุกภาคสวนทั้งหนวยงาน

ของรัฐและเอกชนใหเกิดความรวมมือกัน การใหการศึกษาแกเด็กและเยาวชนในการเรียนรูและรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอมในชุมชนใหเกิดความยั่งยืน 

1.2 ผลการศึกษาจากการสำรวจสภาพแวดลอมในชุมชนและศูนยการเรียนรู พบวา ชุมชน และศูนยการเรียนรู 

มีการประชุม อบรม และวางแผน เชน การอบรมการปลูกปา การใชทรัพยากรทองถ่ิน การนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรู 

การประสานงานกับหนวยงานอื่นในการจัดการและพัฒนาสิ่งแวดลอม และการใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดูแล

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน แตในสวนของการเรียนดานสิ่งแวดลอมตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยมีเน้ือหาไมมากนัก ชุมชนหรือศูนยการเรียนรูยังไมมีนโยบายท่ีสงเสริมการศึกษา การฝกอบรม 

และสรางจิตสำนึกในเรื่องปาไม ดิน น้ำ ฝาย และขยะมูลฝอย และชุมชนหรือศูนยการศึกษามีการศึกษาดูงานในเรื่องนี้ 

นอยมาก รวมถึงไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณกับชุมชนอื่นๆ ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง 

1.3 ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลและแนวทางแกปญหาสิ่งแวดลอมบนพื้นท่ีสูง พบวา สวนใหญเห็นวาเหมาะสม 

หรือมีความตองการอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดานสภาพแวดลอมทางทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ปาไม น้ำ หมอกควัน 

และการจัดการขยะมูลฝอย ดานการจัดการเรียนรู ดานการมีสวนรวมและเครือขาย และดานโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตร

สิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง ยกเวน ดานการบริหารจัดการ ที่อยูในระดับมาก 

2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2 

 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นท่ีสูง ใชการศึกษาจากสภาพปญหา ความตองการความจำเปน การสำรวจ

สภาพแวดลอมในชุมชนและศูนยการเรียนรู ปจจัยที่สงผลและแนวทางการแกปญหาส่ิงแวดลอมบนพื้นที่สูง หลักสูตร 

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อกำหนดเนื้อหาและประสบการณ แลวสรางแผน 

การจัดการเรียนรู 9 สาระการเรียนรู จำนวน 40 ชั่วโมง และจัดทำแผนกิจกรรมเสริมสรางประสบการณ “โครงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง” จำนวน 30 ชั่วโมง จึงไดหลักสูตรฯ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 70 ชั่วโมง 

3. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 3 

3.1 การทดสอบและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง  

 1) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานความรู (K) ทัศนคติ (A) และพฤติกรรม/การปฏิบัต ิ (P) ที่ถูกตอง 

และเหมาะสมของกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนการเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ดานความรู (K) ทัศนคต ิ (A) และพฤตกิรรม/การปฏบัิต ิ (P) ของกลุมทดลองและ 

  กลุมควบคุมกอนการเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  

 

 (1) คะแนนดานความรู (K) จำนวน 30 ขอ (30 คะแนน) 

 

กลุมตัวอยาง X  S.D. t Sig. 

กลุมทดลอง (27) 12.22 3.45 
-0.02* 0.983 NS 

กลุมควบคุม (25) 12.20 4.19 

  NS = Non-Significant 

  *คา t ที่ติดลบไมมีผลใดๆ ตอการแปลความหมาย ซึ่งหากเปลี่ยนเอาตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยมากเปนตัวตั้งคา t 

ที่ไดจะไมติดลบ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2555: 183) 

 

 (2) คะแนนดานทัศนคติ (A) จำนวน 20 ขอ (100 คะแนน)  

 

กลุมตัวอยาง X  S.D. t Sig. 

กลุมทดลอง (27) 73.56 4.87 
3.18 0.003** 

กลุมควบคุม (25) 77.96 5.11 

** = p ≤ .01 

 

 (3) คะแนนดานพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) จำนวน 15 ขอ (75 คะแนน)  

 

กลุมตัวอยาง X  S.D. t Sig. 

กลุมทดลอง (27) 13.52 5.11 
1.83 0.073 NS 

กลุมควบคุม (25) 16.44 6.36 

NS = Non-Significant 

 

  จากตาราง 1 พบวา ผลการเปรียบเทียบคะแนนดานความรู (K) และพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) ที่ถูกตอง

และเหมาะสมของกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนการเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  สวนดานทัศนคติ (A) ที่เหมาะสมของกลุมควบคุมมีคะแนนสูงกวากลุมทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.01 
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 2) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานความรู (K) ทัศนคติ (A) และพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) ที่ถูกตอง 

และเหมาะสมของนักศึกษากลุมทดลองที่เพิ่มขึ้นหลังเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานความรู (K) ทัศนคติ (A) และพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) ของกลุมทดลอง 

ที่เพิ่มขึ้นหลังการเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  

 

 (1) คะแนนดานความรู (K) (30 คะแนน) 

 

ระยะเขารวม X  S.D. 
คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (D) 

(คะแนนหลังเขารวม-คะแนนกอนเขารวม) 
t Sig 

กอนเขารวม 12.22 3.45 13.00 

(25.22-12.22) 
-16.42* <0.001*** 

หลังเขารวม 25.22 1.83 

*** = p ≤ .001 

 

 (2) คะแนนดานทัศนคติ (A) (100 คะแนน) 

 

ระยะเขารวม X  S.D. 
คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (D) 

(คะแนนหลังเขารวม-คะแนนกอนเขารวม) 
t Sig 

กอนเขารวม 73.56 4.87 11.33 

(84.89-73.56) 
-8.50* <0.001*** 

หลังเขารวม 84.89 6.99 

  *** = p ≤ .001 

 

 (3) คะแนนดานพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) (75 คะแนน) 

 

ระยะเขารวม X  S.D. 
คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (D) 

(คะแนนหลังเขารวม-คะแนนกอนเขารวม) 
t Sig 

กอนเขารวม 13.52 5.11 42.78 

(56.30-13.52) 
-17.18* <0.001*** 

หลังเขารวม 56.30 9.50 

  *** = p ≤ .001 

  D = Different (วัดผลหลังทดลอง-วัดผลกอนทดลอง) 

  * คา t ที่ติดลบ ดูคำอธิบายจากตาราง 1 

 

  จากตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนดานความรู (K) ทัศนคติ (A) และพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) ของ

กลุมทดลองกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ พบวา คะแนนดานความรู (K) ทัศนคติ (A) และพฤติกรรม/ 

การปฏิบัติ (P) ของกลุมทดลองกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 แสดงวา คะแนนเฉลี่ยดานความรู (K) ทัศนคติ (A) และพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) ของกลุมทดลองที่เพิ่มขึ้น 

หลังเขารวมโปรแกรมนี้สูงกวากอนเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  
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 3) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานความรู (K) ทัศนคติ (A) และพฤติกรรม/การปฏิบัต ิ (P) ที่ถูกตอง 

และเหมาะสมของกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ของกลุมทดลอง 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนดานความรู (K) ทัศนคติ (A) และพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) ของกลุมทดลอง 

  และกลุมควบคุมหลังการเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ของกลุมทดลอง  

 

 (1) คะแนนดานความรู (K) (30 คะแนน)  

 

ระยะเขารวม X  S.D. 
คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (D) 

(คะแนนหลังเขารวม-คะแนนกอนเขารวม) 
t Sig 

กลุมทดลอง 

(N = 27) 

25.22 1.83 13.00 

(25.22-12.22) 
-14.70 <0.001*** 

กลุมควบคุม 

(N = 25)  

12.52 4.07 0.32 

(12.52-12.20)  

  *** = p ≤ 0.001 

 

 (2) คะแนนดานทัศนคติ (A) (100 คะแนน) 

 

ระยะเขารวม X  S.D. 
คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (D) 

(คะแนนหลังเขารวม-คะแนนกอนเขารวม) 
t Sig 

กลุมทดลอง 

(N = 27) 

84.89 6.99 11.33 

(84.89-73.56) 
-4.20* <0.001*** 

กลุมควบคุม 

(N = 25) 

77.24 6.06 - 0.72 

(77.24-7.96) 

  *** = p ≤ 0.001 

 

 (3) คะแนนดานพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) (75 คะแนน) 

 

ระยะเขารวม X  S.D. 
คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (D) 

(คะแนนหลังเขารวม-คะแนนกอนเขารวม) 
t Sig 

กลุมทดลอง 

(N = 27) 

56.30 9.50 42.78 

(56.30-13.52) 
-15.92* <.001*** 

กลุมควบคุม 

(N = 25)  

18.16 7.58 1.72 

(18.16-16.44)  

  *** = p ≤ 0.001 

  D = Different (วัดผลหลังการเขารวม-วัดผลกอนการเขารวมของแตละกลุม) 

  * คา t ที่ติดลบ ดูคำอธิบายจากตาราง 1 
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 จากตาราง 3 การเปรียบเทียบคะแนนดานความรู (K) ทัศนคติ (A) และพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) ของ 

กลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ของกลุมทดลอง พบวา คะแนนของกลุมทดลอง

และกลุมควบคุมหลังการเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ของกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 แสดงวา คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองหลังเรียนมีคาเฉลี่ยของผลการพัฒนาท้ังดานความรู (K) ทัศนคติ (A) และ

พฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) ที่เพิ่มขึ้นสูงกวากลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  

 เมื่อพิจารณาจากฐานคะแนนดานทัศนคต ิ (A) ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กอนการทดลองและ 

หลังการทดลอง เปนการยืนยันเพิ่มเติมถึงประสิทธิผลที่เดนในดานทัศนคติของหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงที่สรางขึ้น 

 สำหรับคะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุมหลังการทดลองท่ีเพิ่มข้ึนเล็กนอยในดานพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) และ

ลดลงในดานทัศนคติ (A) อาจเนื่องมาจากปจจัยการเรียนรูหลายประการ เชน ครูผูสอนไมไดสอนและใหมีการปฏิบัติเลยเพราะ

หลักสูตรปกติกำหนดเนื้อหาเรื่องนี้ใหมีการเรียนการสอนที่นอยมาก ทำใหผูสอนไมไดใหความสนใจหรือใหความสนใจนอยมาก 

และอาจเปนเรื่องที่ผูสอนไมมีเวลาพอเพราะตองทำกิจกรรมอื่นๆ แทน 

3.2 ผลความพงึพอใจของนกัศกึษากลุมทดลองตอการใชหลกัสตูรสิง่แวดลอมบนพืน้ท่ีสงู พบวา นกัศกึษามคีวามพงึพอใจ

ในการเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นท่ีสูงอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.25) และรายการที่มีคาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก หลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นท่ีสูงสามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและชุมชนได 

และนักศึกษาสามารถนำความรูจากหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นท่ีสูงไปใชในการเรียนรูตางๆ ในชีวิตประจำวันและถายทอด 

ใหผูอื่นได ( X = 4.41) 

 

 

สรุปผลการศึกษา 
 

1. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1 

 สภาพและปญหาสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม พบวา พื้นที่สวนใหญมีสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยปาไม

และทรัพยากรธรรมชาติซึ่งอุดมสมบูรณ จึงสงผลตอปญหาที่เปนเรื่องของการตัดไมทำลายปา การเผาปา ปญหาหมอกควัน 

และขยะมูลฝอย โดยที่แนวทางการแกปญหา คือ การใหการศึกษา ซึ่งจะตองมีรูปแบบของการใชหลักสูตรสิ่งแวดลอม 

บนพื้นที่สูงเปนแนวทางในการจัดการศึกษา 

2. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2 

 ไดแผนการจัดการเรียนรู 9 สาระการเรียนรู จำนวน 40 ชั่วโมง และแผนกิจกรรมเสริมสรางประสบการณฯ จำนวน 

30 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 70 ชั่วโมง 

3. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 3 

 ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลังการทดสอบสำหรับกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา คะแนนของกลุมทดลอง

และกลุมควบคุมหลังการเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ของกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 แสดงวา คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองหลังเรียนมีคาเฉลี่ยของผลการพัฒนาท้ังดานความรู (K) ทัศนคติ (A) และ

พฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) ที่เพิ่มขึ้นสูงกวากลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ และผลความพึงพอใจ

ของนักศึกษาในการเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ อยูในระดับมากที่สุด 
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การอภิปรายผล 
 

1. ผลการศึกษาสภาพและปญหาส่ิงแวดลอมบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม พบวา พื้นที่สวนใหญมีสภาพแวดลอม 

ที่เต็มไปดวยปาไมและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งอุดมสมบูรณ จึงสงผลตอปญหาในเรื่องการตัดไมทำลายปา การเผาปา ปญหา

หมอกควัน และขยะมูลฝอย และเกิดปญหาตางๆ ที่ตามมา เชน อากาศรอนข้ึน ฝนไมตกตามฤดูกาล น้ำทวม สัตวปา 

ลดจำนวนลง ดนิเสือ่มสภาพ เกดิหมอกควนั ปญหาขยะ ซึง่สอดคลองกบัการวจิยัของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม, สถาบนัวจิยัสังคม  

(2557) ที่พบวา ประชากรมีการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติมากโดยเฉพาะจากปาไมและแหลงน้ำ วิธีการใชทรัพยากรธรรมชาติ

แตละประเภทยังเปนไปอยางไมถูกตองและไมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทรัพยากรดินและปาไม ทรัพยากรประเภทนี้ 

ไดถกูทำลายไปมาก แมวาจะไดมกีารปลกูทดแทนบางกย็งัไมเพยีงพอ เนือ่งจากประชาชนยงัมคีวามตองการใชไมเพือ่ทำประโยชน

ในกิจกรรมตางๆ เปนอยางมาก 

2. ผลการสำรวจสภาพแวดลอมในชุมชนและศูนยการเรียนรู พบวา ชุมชนและศูนยการเรียนรู มีการประชุม อบรม 

และวางแผน เชน การอบรมการปลูกปา การใชทรัพยากรทองถิ่น การนำภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรู การประสานงาน 

กับหนวยงานอ่ืนในการจัดการและพัฒนาส่ิงแวดลอมและการใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม แตในบางสวนของการเรียนดานส่ิงแวดลอมมีเนื้อหาไมมากนัก ชุมชนหรือศูนยการเรียนรูยังไมมีนโยบาย 

ที่จะสงเสริมใหการศึกษาและสรางจิตสำนึกในเรื่องปาไม ดิน น้ำ ฝาย และการจัดการขยะมูลฝอย ขาดการศึกษาดูงาน และ

แลกเปลีย่นเรยีนรูกบัชมุชนอืน่ๆ ในเรือ่งการจดัการสิง่แวดลอมบนพืน้ท่ีสงู ซ่ึงสอดคลองกับการวจิยัของณฐัวรรธน สนุทรวรทิธโิชค

และคณะ (2556: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพปญหาสิ่งแวดลอมในเขตตำบลสามบัณฑิต: กรณีศึกษา 

ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประชาชน พบวา การมีสวนรวมการบำรุงรักษามีอิทธิพล

ตอการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การเขารวมกิจกรรมพัฒนาแมน้ำลำคลอง การชักชวนใหสมาชิก 

ในครัวเรือนเขารวมกิจกรรมพัฒนาแหลงน้ำ การรวมประชุมคณะกรรมการหมูบานหรือองคกรตางๆ การรวมปลูกพืช 

แบบขั้นบันได การใชปุยหมักที่ผสมเอง การกำจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติหรือใชสารเคมี การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกหญาแฝก  

การปลูกพืชตระกูลถั่ว สวนแนวทางการแกปญหาควรใหหนวยงานของรัฐไดมีการรณรงคในการประชาสัมพันธ การสราง

จิตสำนึกใหประชาชนรูจักรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกัน อีกท้ังรัฐและเอกชนจะตองรวมมือกัน

พัฒนาใหคงอยูคูชุมชนและยั่งยืนตลอดไป 

3. ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลและแนวทางแกปญหาสิ่งแวดลอมบนพื้นท่ีสูง พบวา สวนใหญเห็นวาเหมาะสมหรือ 

มีความตองการอยูในระดับมากที่สุด ยกเวน ดานการบริหารจัดการ ที่อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของรุงทิพย 

บำรุงสุข (2555: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอม: กรณีศึกษาเขตลุมน้ำแมกลอง  

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

สวนในรายละเอียดพบวา ดานมลภาวะ ดานจิตสำนึกการจัดการสิ่งแวดลอม ดานการใชประโยชนและการดูแลรักษา  

อยูในระดับมาก ในขณะที่ดานการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ผลตอการจัดการสิ่งแวดลอมโดยรวมดานเศรษฐกิจ  

ดานสังคม ดานวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก 

4. ผลการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นท่ีสูง พบวา ผูเรียนท้ัง 2 ศูนยการเรียนรู คือ ศูนยการเรียนรู

ชมุชนชาวไทยภเูขา (ศศช.) และศูนยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั (กศน.) ทีเ่ปนกลุมทดลองมคีวามสามารถ

เรียนรูทุกสาระการเรียนรูและมีพฤติกรรมการเรียนรูไดดีจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลอง 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนเพิ่มข้ึนในทุกดานตามตาราง 2 กลาวคือ ดานความรู ดานทัศนคติ และ

พฤติกรรม/การปฏิบัติ เพิ่มเปน 13.00 11.33 และ 42.78 จากคะแนนเต็ม 30 100 และ 75 คะแนน ตามลำดับ จึงนาจะสรุป

ไดวา ผูเรียนตองมีความตั้งใจและสนใจตอการเรียนในหลักสูตรนี้ ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ ์ (2553: 

บทคัดยอ) ที่พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบการมีสวนรวมเรื่อง พฤติกรรมการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 และนักศึกษามีพฤติกรรมหลังเรียนเรื่องการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมสูงกวากอนเรียนโดยภาพรวม 
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5. ผลการทดสอบและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง พบวา 

 1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู (K) และพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) ที่ถูกตองและเหมาะสมของกลุม

ทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตในสวนทัศนคติ (A) ที่ถูกตองและเหมาะสม

ของกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมทดลอง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู (K) ทัศนคติ (A) และพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) ที่ถูกตองและเหมาะสม

ของนักศึกษากลุมทดลองที่เพิ่มขึ้นหลังเขารวมโปรแกรมนี้สูงกวากอนเขารวมโปรแกรมฯ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 

 3) ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู (K) ทัศนคติ (A) และพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P) ที่ถูกตองและเหมาะสม

ของนักศึกษากลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาหลังเรียนทุกดานท่ีเพิ่มข้ึนสูงกวากลุมควบคุมท่ีไมไดเขารวมโปรแกรมฯ 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของสุภาพร พรไตร (2557) ที่พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอมดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะวิทยาศาสตรท่ีเนนการคิดวิเคราะห  

(37.10) สูงกวากอนเรียน (19.47) ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และการวิจัยของอุไรวรรณ หาญวงค (2551: บทคัดยอ)  

ที่พบวา ผลการใชหลักสูตรสิ่งแวดลอมทองถิ่นท่ีบูรณาการวิธีการสอนแบบเนนกระบวนการท่ีสรางข้ึนจากการสรางผลงาน

ระหวางเรียน นักเรียนมีคะแนนจิตสำนึกตอทองถิ่นอยูในระดับสูงทุกผลงาน และเมื่อทำการวัดผลหลังการใชหลักสูตร พบวา 

นักเรียนมีจิตสำนึกโดยรวมระดับสูงเชนกัน อีกท้ังการวิจัยของศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ (2553) ท่ีพบวา นักศึกษามีพฤติกรรม

หลังเรียนการอนุรักษสิ่งแวดลอมสูงกวากอนเรียนโดยภาพรวม 

 4) ผลของความพึงพอใจของนักศึกษากลุมทดลองตอการใชหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นท่ีสูง พบวา มีความพึงพอใจ

ตอการเขารวมโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรฯ อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.25) ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของสุพจน สารีบุตร  

(2556: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัย เรื่องความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนเถินวิทยา สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 

 

ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

1. จากผลการวจัิยทีพ่บวา บรบิท สภาพแวดลอม และปญหาของจงัหวดัเชียงใหมจะมพีืน้ท่ีสวนใหญเปนท่ีสูงท่ีเตม็ไปดวย

ปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ตอมาเกิดปญหาสำคัญของสภาพแวดลอมตางๆ เชน การตัดไมทำลายปา  

การเผาปา การเกิดน้ำทวม ภาวะแหงแลง ระบบนิเวศเสียหาย ดินถลม โลกรอน หรือสัตวปาลดนอยลง เปนตน ดังนั้น 

จึงจำเปนตองหาทางแกไข ซึ่งตองเปนเรื่องของการใหการศึกษา โดยการจัดหลักสูตรการเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง  

อันจะชวยใหชุมชนเรียนรูและเขาใจสภาพแวดลอมที่เปนอยู ซึ่งจะสงผลตอการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหคงอยู อีกทั้งมีการบูรณาการของทุกภาคสวนใหเกิดความรวมมือแกไขปญหารวมกัน อันจะสงผลตอการพัฒนาที่ยั่งยืนได 

2. การทดสอบและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมตามโปรแกรม 

การพัฒนาหลักสูตรฯ โดยกอนการเขารวมโปรแกรมฯ จะมีคะแนนเฉลี่ยดานความรู (K) และพฤติกรรม/การปฏิบัติ (P)  

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ (A) ของกลุมควบคุมสูงกวากลุมทดลอง 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แตภายหลังไดมีการวิเคราะหปญหาความไมรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติ 

เปนรายขอ จึงไดจัดทำสื่อตางๆ และมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อท่ีจะแกปญหาการเรียนรูใหกับผูเรียน จึงนาจะ 

มีสวนทำใหเกิดผลดีทั้งทางดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติ โดยเฉพาะทัศนคติท่ีเดิมมีความไมเหมาะสม 

ของกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม คือ มีคะแนนเฉล่ียนอยกวา จนภายหลังมีทัศนคติท่ีเหมาะสมมากข้ึนกวากลุมควบคุม 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเห็นวา ถามีปญหาการจัดการเรียนรูในเรื่องนั้นๆ จำเปนจะตองมีการออกแบบ 

การเรียนรูในเรื่องนั้นใหม และควรเพิ่มกิจกรรมพรอมทั้งสื่อตางๆ ใหมากขึ้น เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น 
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3. การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง จำตองอาศัยทุกเครือขายเขารวมกิจกรรมการเรียนรูเพื่อให

ทุกภาคสวนเห็นความสำคัญโดยเฉพาะชุมชนเอง อีกท้ังการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดมีการศึกษาดูงานจะเปนการเสริม

ประสบการณการเรียนรูไดเปนอยางดี จึงเปนเหตุนำมาซ่ึงการเกิดพฤติกรรม/การปฏิบัติท่ีเหมาะสมไดเพราะจากการศึกษา

ของกลุมทดลองกอนการเขารวมโปรแกรมฯ มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม ( X ) เปน 13.52 แตภายหลังการเขารวมโปรแกรมฯ แลว

คะแนนเฉล่ียรวม ( X ) เปน 56.30 เพิ่มขึ้นถึง 42.78 ซึ่งการทดลองรูปแบบครั้งนี้จะทำใหในหลายๆ พื้นท่ีไดนำความรู 

และวิธีการไปแพรขยายเพื่อจุดประกายองคความรู (KAP) สูการปฏิบัติในชุมชน เนื่องจากเปนการใหความรู ทัศนคติ และ 

การปฏิบัติที่มีผลโดยตรงตอชุมชน ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงการเรียนรูของคนในชุมชนอันจะสงผลตอสภาพแวดลอมได  

โดยถือวาเด็กและเยาวชนจะเปนตัวนำตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีทางสังคมวิทยาเรื่อง การขัดเกลา

ทางสังคม (Socialization) ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอันมีผลถึงชุมชน อีกทั้งจะสงผลจากรุนตอรุนไปในอนาคต 

4. ผลการวิจัยที่พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงนั้น ผูเรียนมีความสนใจ

ในการเขารวมกิจกรรมทุกขั้นตอนตั้งแตการศึกษาดูงาน การเรียนในหองเรียน การรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การตอบ

คำถาม การทำแบบฝกหัด และการเขารวมกิจกรรมในชุมชน ดังนั้น การจัดกิจกรรมดังกลาวจึงสามารถพัฒนาความรู ทัศนคติ 

และพฤติกรรม/การปฏิบัติใหกับผูเรียนไดเปนอยางดี อีกทั้งผูวิจัย ครูผูสอน นักศึกษา และวิทยากร ไดเสริมสราง 

ความตระหนัก การใหเห็นคุณคา การใหเห็นความสำคัญ และการปลูกจิตสำนึกใหผูเรียนทุกคน รวมถึงชุมชน ใหรวมมือกัน

ดูแลรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใหคงอยูและเกิดการพัฒนาไดอยางยั่งยืน 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการจัดทำหลกัสตูรสิง่แวดลอมบนพืน้ท่ีสงูสำหรบัชุมชนบนพืน้ท่ีสงูของหนวยงานอืน่ เพือ่นำมาเปรยีบเทยีบกบั

หลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงสำหรับนักศึกษาสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

โดยพิจารณาในดานตางๆ ตั้งแตการออกแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการจัดทำแผนกิจกรรมเสริมสรางประสบการณ  

เพื่อดูวาผลที่ไดเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรที่แตกตางกันแลว รูปแบบที่ไดจะเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

2. สำหรับนักวิจัยที่สนใจศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นท่ีสูง อาจนำรูปแบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น

ในครั้งนี้ไปใชกับกลุมตัวอยางและสถานศึกษาอื่นๆ ที่ไมไดอยูบนพื้นที่สูง เชน นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือนักศึกษา 

ในระดับอุดมศึกษาตางๆ โดยอาจปรับเปล่ียนตัวแปรและรูปแบบหรือวิธีการใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยางหรือสถานศึกษา 

นั้นๆ ได 

3. อาจมีการศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง โดยพิจารณาจากองคประกอบอื่นๆ เพื่อนำมาเปนรูปแบบของ

การพัฒนาเพิ่มเติม เชน การฝกอบรมและศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจชุมชนในโครงการหลวง ภูมิปญญาทองถิ่น การเรียนรูรวม

ของนักศึกษาทั้งศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

ระหวางอำเภอ และการเรยีนรูรวมทัง้นักศึกษาระดับประถมศึกษาและมธัยมศกึษา เพราะนกัศกึษาท้ัง 2 ระดบั จะมคีวามสามารถ

รวมแสดงความคิดเห็น การเรียนรู และมีการปฏิบัติที่แตกตางกันออกไป  
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เปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม 

โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น  

ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ท่ีสามารถแสดงไดเปนท่ีประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 

ชุมชน และทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา 

และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 

และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทำใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม  

ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 

 
รูปแบบของวารสาร 

 

• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

• บทความที่ตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ทาน 

 

 
รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 

 

กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ

สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557 จะเปน

วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพบทความที่เปน

ประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวา

สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและ 

การรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

• สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 

• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 

• กระบวนการที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 

• ความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 

• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 

• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนำไปใชประโยชน  

 และ Citation) 

• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก 

 การนำไปใชประโยชน และ Citation) 
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การเตรียมตนฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

รูปแบบการพิมพ 

1. ตัวอักษร : ใชตัวอักษร TH Sarabun PSK โดยชื่อบทความใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 pt ชื่อผูเขียนและหัวขอหลัก 

ใชอักษรตัวหนา ขนาด 18 pt และเนื้อเรื่องใชอักษรตัวปกติ ขนาด 16 pt 

2. การตั้งคาหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 

3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 

4. รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย : 

 - ชื่อวิทยาศาสตร คำขึ้นตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  

 - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 

 - ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 

 - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete block  

  design, RCBD) 

 

 
การเรียงลำดับเนื้อหา  

 

1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเรื่องเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 

2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานหรือหนวยงานที่สังกัด และอีเมล 

3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยที่กระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค

สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 

และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษา 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 

5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง 

6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลท่ีชัดเจน หากมีตาราง 

กราฟ หรือรูปภาพ ใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ 

7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เปนการช้ีแจงผลการวิจัยวาตรงตาม

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวจัิย สอดคลองหรอืไมสอดคลองกบัผลการวจิยัของผูอ่ืนท่ีมอียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 

เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด 

8. บทสรุปหรือขอเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป

ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง 

ความขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง 
 

การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบนามป (ชื่อ-นามสกุลของผูแตง,  

ปที่พิมพ) ตัวอยางเชน ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 

เอกสารอางอิง : การเขียนเอกสารอางอิงใหเรียงเอกสารที่ใชอางอิงทั้งหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการที่อางอิง 

โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยขึ้นกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 

1. หนังสือ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สำนักพิมพ.  

สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกิจพอเพียง รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรงุเทพมหานคร: อมรนิทรพริน้ติง้

แอนดพับลิชชิ่ง. 

Courtney, T. K. 1965. Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc. 

2. วารสาร 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับที่): เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด. 

ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศที่กำลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20. 

Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345  

3. วิทยานิพนธ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ คณะ สถาบัน 

การศึกษา. 

ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

4. เอกสารวิชาการอื่นๆ 

ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่องหรือช่ือหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานที่จัดพิมพ. 

สถานที่พิมพ.  

คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 

สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร. 

5. สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล)  

วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: http://www.gotoknow.org/posts/440436  

(27 เมษายน 2556) 
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การสงตนฉบับ  
 

1. ผูสงบทความจะตองทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยทางกองบรรณาธิการ

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมจะติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา 

2. จัดสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล สงดวยตนเอง

หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ 

 กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 

 หรือเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 

 

การประเมินบทความตนฉบับ 
 

ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 

2 ทานตอเรื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนา 

จะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ 

1. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2. เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 

3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ  

จำนวน 3,000 บาท 
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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม  ประจำปที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� 
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