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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อพั ฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเป็นการวิจัยและพัฒนาใช้วิธีการ
วิจัยแบบผสานวิธี พื้นที่วิจัยเป็นศูนย์ต้นแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรม
ธรรมชาติใ นภาคกลางเครื่องมือที่ ใช้ คือ ประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบประเมินคุณภาพ
รูปแบบปรับปรุงรูปแบบและได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
และใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยงของเครือ ข่า ยกสิก รรมธรรมชาติ ได้ร ูป แบบที ่ม ีอ งค์ป ระกอบดัง นี้
1) หลักการของรูปแบบมุ่งนาความรู้สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาบูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างนักศึกษาแกนนาให้สร้างงานพึ่งตนเองได้ 2) วิธีการ ใช้การอบรมเชิง
ปฏิบัติการในศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ โดยการให้ความรู้ ทดลอง และปฏิบัติโดยใช้
เทคนิคเช้าบรรยาย บ่ายทดลองและลงมื อทา ค่าสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เวลาอบรมแบบ
เข้ม 3 วัน 3) สื่อและวิทยากรในการเรียนรู้ ได้จัดฐานเรียนรู้ 9 ฐาน ที่มีวิทยากรและสื่อประจา
ฐาน ได้แก่ ฐานคนรักษ์แม่ธรณี คนรักษ์ป่า คนรักษ์น้า คนรักษ์แม่โพสพ คนเอาถ่าน คนรักษ์
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สุขภาพ คนมีไฟ คนมีน้ายา และคนติดดิน และ 4) การประเมินผล ใช้การประเมินเชิงปริมาณ
และประเมินแบบมีส่วนร่วม ด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ เมื่อผ่านการเรียนรู้ในแต่ละฐาน
และติด ตามผลการปฏิ บั ติ ต ามบทบาทของ แกนน าด้ านหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงกั บ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผลการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู;้ สิ่งแวดล้อม; เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
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ABSTRACT
The objective of this research was to develop a model of environmental
learning management based on Sufficiency Economy Philosophy of agri-nature
network. This study was research and development using mixed methods. The
research area was the main prototype of Sufficiency Economy Philosophy of
agri-nature network in central region. The tools used in the study were issues of
focus group discussion and model quality assessment. The model was improved
and gained learning management. Data were analyzed by content analysis, mean
and standard deviation.
The results were found that: The development of environmental learning
management model based on Sufficiency Economy Philosophy of agri-nature
networks composed of: 1 ) the model principle to integrate sustainable
environmental knowledge into the Philosophy of Sufficiency Economy in order
to create the students to lead the self-reliance, 2) the operation in the center
of agri-nature networks managed by teaching, implementing and practice with
schedule of lecture in the morning, implementation in the afternoon, and
conclusion and exchanging knowledge in the evening, 3 days intensive training,
3) there were 9 bases of learning with guest lecturers and media, namely, man
of soil conservation, man of forest conservation, man of water conservation,
man of rice conservation, man of energy conservation, man of being healthy,
man of alternative energy, man of self-reliant and man on earth, and 4) the
evaluation composed of quantitative and participatory assessment of knowledge,
attitudes and practices in each of bases, and follow-up on the role of core leaders
in sufficiency economy with sustainable environment. The evaluation result by
the experts were found to be at the high level.
Keywords: Learning Management; Environment; Agri-Nature Networks
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บทนา
ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและมีปัญหาซับซ้อน มุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและ
การบริการจึงละเลยการพัฒนาภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยมา
ตั้งแต่ดั้งเดิม หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มองเห็นว่าประเทศชาติจะพัฒนาและดารง
อยู่ได้ให้ปวงประชาเป็นสุขนั้น ควรน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงนามาใช้ในการทรงงานแก้ปัญหาต่าง ๆ การพัฒนาคนให้
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการปลูกฝังคุณค่าความเป็นคนให้รู้จักคิด
ให้ถูก พูดให้ถูก และปฏิบัติให้ถูกอย่างมีสติและปัญญา (คงพร นิ่มเจริญชัยกุล, 2560) สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เป็นหลักการสาคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดว่า ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สานักนายกรัฐมนตรี, 2560)
กสิกรรมธรรมชาติ เป็ นกระบวนการดาเนิ นกิจกรรมทางการเกษตรด้วยการสร้างพลัง
ความคิด เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไปให้รู้เท่าทันภัยทุนนิยม ให้ตระหนัก
ถึงความภาคภูมิใจในศาสตร์แห่งการพึ่งพิงธรรมชาติ รวมถึงการเรียนรู้จากการปฏิบัติตามแนว
กสิกรรมธรรมชาติและการดารงชีวิตเป็นชุมชน บนความคารวะวิถีธรรมชาติเพื่อนาพาสังคมไทย
พึ่งพิงตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ศูนย์ในเครือข่าย
กสิกรรมธรรมชาติซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกศึกษาการจัดการเรียนรู้ในศูนย์ฝึกอบรมที่เป็นศูนย์ต้นแบบ
จานวน 5 แห่ง ภายใต้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติในเขตภาคกลาง ได้แก่ 1) ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
ตาบลหินตั้ง อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 2) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตาบล
หนองบอนแดง อ าเภอบ้ านบึ ง จังหวัดชลบุ รี 3) ศู นย์กสิกรรมธรรมชาติ สองสลึ ง ตาบลสองสลึ ง
อาเภอแกลง จั งหวัดระยอง4) ศู น ย์ ก สิ ก รรมธรรมชาติ โป่ งแรด ต าบลพลั บ พลา อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดจันทบุรี และ 5) ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ ตาบลวังใหม่ อาเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว ซึ่งทั้ง 5 ศูนย์นี้ เป็นศูนย์ที่มีความพร้อม มีความเข้มแข็ง มีผู้นาศูนย์ที่มีความรัก
และศรัทธาในศาสตร์พระราชา มีความรู้ ความเข้าใจ เสียสละและทุ่มเทแรงกายแรงใจพร้อมที่จะ
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและกระทาเป็นต้นแบบ สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้สาเร็จ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาภายในชุมชนและประชาชนทั่ว ไป (สุวิทย์
วรรณศรี , 2552) ได้ แ ก่ สร้ า งความรู้ ความตระหนั ก ให้ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ประชาชน และเกษตรกร ที่เน้นเรื่อง ความยากจน การทาเกษตร การสร้างศักยภาพและสร้าง
แรงจูงใจ โดยกาหนดให้ชุมชนเป็นกลไกการดาเนินงานในระดับพื้นที่ (อุ่นเรือน เล็กน้อย, 2560)
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การจัดการอบรมของศูนย์เรียนรู้ทั้ง 5 ศูนย์ภายใต้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ นั้น ได้
จัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการฝึ กอบรมติดต่อกัน มาเป็น เวลายาวนาน ตั้งแต่ปี พุ ทธศักราช
2548 โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การฝึกอบรมและการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตซึ่ง
จัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์เรียนรู้เป็นฐานเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็นแบบอย่างให้เรียนรู้ ได้รับความรู้
และความเพลิดเพลิน แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าศูนย์ทุกศูนย์เป็นต้นแบบและมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้เมื่ อศึกษาสภาพปัญ หาการจัดการเรียนรู้ในศูน ย์เรียนรู้ทั้ง 5 แห่ ง พบว่า การ
จัดการเรียนรู้ในศูนย์ เรียนรู้ทั้ ง 2 ลักษณะยังมีบางเรื่องไม่สมบูรณ์ ดังเช่นด้านหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเน้นการฝึกอบรมให้เกษตรกรจึง ยังไม่ ตอบสนองต่อทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียน
นั กศึ กษา เยาวชนและประชาชนทั่ วไปที่ เข้ าร่ วมเรียนรู้ ในศู นย์ เรียนรู้ของเครือข่ ายกสิ กรรม
ธรรมชาติ อีกทั้ งยังขาดกระบวนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การติดตามผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังขาดการรวบรวมชุดความรู้ต่าง ๆ
อย่ า งเป็ น ระบบ หรื อ ยั งไม่ มี ชุ ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บ ใช้ ในการจั ด การเรี ย นรู้ ในบางศู น ย์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย คู่มือ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เป็นต้น ในส่วนของ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต พบว่า ป้ายข้อมูลในฐานเรียนรู้ต่าง ๆ บางป้ายชารุด อันส่งผลให้ผู้เข้า
มาท่องเที่ยวเรียนรู้ด้วยตนเองไม่เข้าใจความหมาย
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ใน
การพัฒนาสถานที่ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดทาป้ายความรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้ สาหรับใช้เป็ นรูปแบบในการให้ความรู้ สร้างเจตคติและการนาไปปฏิ บัติ แก่นักศึกษา
เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติใช้แบบแผนการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) ที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบผสม (Mixed Method Research) เพื่ อ พั ฒ นา
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกร
รมธรรมชาติ โดยมีศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ภายใต้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเป็นพื้นที่ศึกษา จานวน 5
ศู น ย์ เรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ย 1) ศู น ย์ ภู มิ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ จั งหวั ด นครนายก 2) ศู น ย์ ก สิ ก รรม
ธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี 3) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จังหวัดระยอง 4)ศูนย์กสิ
กรรมธรรมชาติโป่งแรด จังหวัดจันทบุรีและ5) ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลและการสนทนากลุ่ม(FocusGroup
Discussion)ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบและยกร่างรูปแบบ โดยมีขั้นตอนการสร้างรูปแบบ 3 ขั้นตอน
ดังนี้ 1)สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 2) ประเมินคุณ ภาพของรูปแบบ 3) การ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การสร้างรูป แบบการจั ด การเรีย นรู้สิ่ งแวดล้ อ ม โดยสั งเคราะห์ ข้ อ มู ล
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้สาหรับการสร้างรูปแบบ ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด
การจั ด การเรียนรู้ ทฤษฎี ก ารเรีย นรู้ข องแฮร์บ าร์ต แนวคิ ด สิ่ งแวดล้ อ มศึ ก ษา และแนวคิ ด
รูป แบบและการพั ฒ นารูป แบบ และจั ด สนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) โดยเก็ บ
ข้อมูลจากผู้บริหารศูนย์ จานวน 5 คน เจ้าหน้าที่ จานวน5 คน และผู้นาชุมชน 2 คนรวมเป็น
จานวน 12 คนจากศูนย์เรียนรู้ทั้ง 5 ศูนย์ เพื่อระดมสมองนาข้อมูลมาวางแผนยกร่างรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึก
สังเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด
องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ 5
องค์ประกอบ ดังนี้คือ 1) ความเป็นมาและความสาคัญ 2) แนวคิดและทฤษฎีการสร้างรูปแบบ
3) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 4) ขั้นตอนของรูปแบบ 5) การประเมินคุณภาพรูปแบบ ผู้วิจัยได้
ยกร่ า งรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ สิ่ งแวดล้ อ มตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแนวคิดและทฤษฎีกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
การจัดทาแผนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นคือ 1) ขั้นนาเข้าสู่กิจกรรม เป็นขั้นที่เร้า
ความสนใจของผู้เรียนและทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นเสนอความรู้ใหม่ เป็นขั้นที่วิทยากรนาเสนอ
ความรู้ใหม่ด้วยการชมพื้นที่ในแต่ละด้านภายในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติและร่วมกัน ศึกษาใบ
ความรู้ แบบฝึกกิจกรรมและศึกษาจากวิทยากรตามเนื้อหาจากเรื่องทีก่ าหนดภายในกลุ่ม ผู้เรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันสรุปแล้วเขียนลงในใบกิจกรรม 3) ขั้นสัมพันธ์ความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่ เป็นขั้นที่นาความรู้ใหม่ที่ได้รับจากวิทยากรมาเปรียบเทียบ และผสมผสานกับ
ความรู้เดิม ทาให้ ได้ข้อเท็จจริงใหม่ที่สัมพันธ์กับประสบการณ์ เดิ ม 4) ขั้นสรุป เป็นขั้นที่สรุป
ความรู้เนื้อหาที่ได้รับจากวิทยากรแล้วนาไปเป็นหลักปฏิบัติสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับปัญหา
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หรือประสบการณ์อื่น ๆ และ5) ขั้นประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนนาข้อสรุปหรือการเรียนรู้ที่ได้รับ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ดังสรุปในภาพที่ 1

ทดสอบก่อนเรียน
ขั้นนาเข้าสู่กิจกรรม

ขั้นเสนอความรู้ใหม่

ขั้นสัมพันธ์ความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่
ทดสอบหลังเรียน
ขั้นประยุกต์ใช้

ขั้นสรุป

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ขั้ น ตอนที่ 2 ประเมิ น คุ ณ ภาพรู ป แบบ ท าการประเมิ น คุ ณ ภาพรู ป แบบ โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เครื่องมือได้แก่ แบบประเมินคุณภาพรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญได้รูปแบบที่
มีคุณภาพสามารถนาไปใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมาย

ผลการวิจัย
สรุปผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ได้รูปแบบที่มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังนี้

244 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)
1. หลัก การของรูป แบบ มุ่ งน าความรู้สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มาบู รณาการกั บ หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงเพื่ อสร้างนักศึกษาแกนนาให้สร้างงานพึ่ งตนเองได้ ให้ เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนาก้าวหน้าต่อไป โดยสร้างรูปแบบ ดังนี้
1) ความเป็ น มาและความส าคั ญ 2) แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารสร้ า งรู ป แบบ 3)
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 4) ขั้นตอนของรูปแบบการจัดทาแผนการเรียนรู้ 5) การประเมิน
คุณภาพรูปแบบ
2. วิธีการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในศูนย์ภู มิรักษ์ธรรมชาติ โดยการให้ความรู้ สร้างเจตคติ และการปฏิบัติด้วยการ
ทดลองใช้เทคนิคช่วงเวลาเช้าบรรยายเนื้อหาความรู้ ช่วงเวลาบ่ายทดลองและลงมือทา ช่วงเวลา
ค่าสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาหรับระยะเวลาในการอบรมแบบเข้ม ใช้เวลาอบรม 3
วัน การจัดทาแผนการเรียนรู้ มีทั้งหมด 5 แผนการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละแผนการเรียนรู้ ประกอบ
ไปด้วยเนื้ อหาดังนี้คื อ หลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงและหลัก กสิกรรมธรรมชาติ การ
อนุรักษ์ดิน การอนุรักษ์น้า การอนุรักษ์ป่าและการอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็น 5 ขั้นประกอบด้วย
1) ขั้นนาเข้าสู่กิจกรรม เป็นขั้นที่เร้าความสนใจของผู้เรียนและทบทวนความรู้เดิม
2) ขั้นเสนอความรู้ใหม่ เป็นขั้นที่วิทยากรนาเสนอความรู้ ด้วยการบรรยายและลงพื้นที่
ปฏิบัติในฐานเรียนรู้แต่ละฐานภายในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติและร่วมกันศึกษาใบความรู้ แบบฝึก
กิจกรรมและศึกษาจากวิทยากรตามเนื้อหาจากเรื่องที่กาหนดภายในกลุ่ม ผู้เรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและร่วมกันสรุปแล้วเขียนลงในใบกิจกรรม
3) ขั้นสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ เป็นขั้นที่นาความรู้ใหม่ที่ได้รับจากวิทยากร
เปรียบเทียบ และผสมผสานกับความรู้เดิม ทาให้ ได้ข้อเท็จจริงใหม่ที่สัมพันธ์กับประสบการณ์
เดิม
4) ขั้นสรุป เป็นขั้นที่สรุปความรู้เนื้อหาที่ได้รับจากวิทยากรแล้วนาไปเป็นหลักปฏิบัติ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับปัญหาหรือประสบการณ์อื่นๆ ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง
5) ขั้นประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ ผู้เรียนนาข้อสรุปหรือการเรียนรู้ที่ได้รับ นาไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 5 แผนการเรียนรู้
ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องประวัติความเป็นมาและความสาคัญของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และปฏิบัติฐานเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1
ทาน้ายาอเนกประสงค์ ฐานที่ 2 ทาสบู่เหลว และฐานที่ 3 ทาน้ายาล้างจาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการ
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เรียนรู้มีความสนใจ ตั้งใจ ฟังการบรรยายพร้อมชมวีดิทัศน์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปฏิบัติ
ทากิจกรรมในฐานเรียนรู้ ทั้ง 3 ฐาน ด้วยความสนุกสนานส่งผลให้มีผลงานที่ดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการอนุรักษ์ดิน ผู้เข้ารับการเรียนรู้ได้เรียนรู้เรื่องการ
อนุรักษ์ดิน โครงการแกล้งดิน การปลูกหญ้าแฝก และเข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 1 การห่มดิน ฐานที่ 2 การทาปุ๋ยแห้ง และฐานที่ 3 การทาปุ๋ยน้า เพื่อให้ผู้เข้า ร่วมการ
เรียนรู้ปฏิบัติการห่มดิน และทาปุ๋ย เสร็จสิ้นตามเวลา มีความเข้าใจสังเกตได้จากผลงาน การ
ตอบคาถามได้ถูกต้อง อธิบายสูตรการทาปุ๋ยแห้งได้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการอนุรักษ์น้า ความหมายการอนุรักษ์น้า ประโยชน์
ของน้า วิธีการอนุรักษ์น้าด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้น และการบาบัดน้าเสียด้วยจุลินทรีย์ และฝึก
ปฏิบัติ ได้แก่ ฐานที่ 1 การทาฝายชะลอความชุ่มชื้นบนภูเขา ฐานที่ 2 ฐานบาบัดน้าเสีย และ
ฐานที่ 3 แก้มลิง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้ให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นมีความสนใจในการ
ทากิจกรรมทุกฐานและทาได้สาเร็จเกิดความภาคภูมิใจ และมีใบงานให้ตอบคาถามเพื่อทบทวน
ความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการอนุรักษ์ป่า การปลูกป่าในใจคน การปลูกป่า 3
อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ป่าเปียกป้องกันไฟ ได้แก่ ฐานที่ 1 ป่าเปียกป้องกันไฟ ฐานที่ 2 การ
ปลูกป่าในใจคน และฐานที่ 3 ปลูกป่า 3 อย่ าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้มี
ความเข้าใจ อธิบายและปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์ป่ามากขึ้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการอนุรักษ์พลังงานไบโอดีเซล พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานจากการเผ่าถ่าน และการปฏิบัติการ ได้แก่ ฐานที่ 1 คน
เอาถ่าน และฐานที่ 2 คนมีไฟ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก
มากขึ้น อธิบายขั้นตอนการเผาถ่านและการนาถ่านไปใช้ประโยชน์และสามารถสร้างเป็นรายได้
3. สื่อและวิทยากรในการจัดการเรียนรู้ มีสื่อที่มีความหลากหลายได้แก่ วีดี ทัศน์ศาสตร์
พระราชา แผนภูมิ ป้ายบอกความรู้ เครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับประจาฐานการเรียนรู้ที่ฝึก
ปฏิบัติจริงได้จัดฐานเรียนรู้เป็น 9 ฐาน ได้แก่ ฐานคนรักษ์แม่ธรณี คนรักษ์ป่า คนรักษ์น้า คน
รักษ์แม่โพสพ คนเอาถ่าน คนรักษ์สุขภาพ คนมีไฟ คนมีน้ายา และคนติดดิน สาหรับวิทยากรที่
ให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้นั้นเป็นวิทยากรที่ผ่านการอบรมจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบ
เอื้อง และ 4 การประเมินผล ใช้การประเมินเชิงปริมาณและประเมินแบบมีส่วนร่วม ด้านความรู้
เจตคติ และการปฏิบัติ เมื่อผ่านการเรียนรู้ในแต่ละฐาน และติดตามผลการปฏิบัติตามบทบาท
ของแกนนาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สาหรับผลการประเมิน
คุ ณ ภาพรู ป แบบการจั ดการเรี ยนรู้ สิ่ งแวดล้ อมตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.53)
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รูป แบบการจั ด การเรีย นรู้สิ่ งแวดล้ อ มตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มีคุณภาพโดยรวมที่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้าน
ที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบของรูปแบบมีความครอบคลุม แนวคิด และทฤษฎี ที่
นามาใช้ในการสร้างรูปแบบมีความเหมาะสม การนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมไปใช้ มี
ความเหมาะสมและการประเมินรูปแบบ มีความเหมาะสม ( X = 4.60, S.D. = 0.55) และด้าน
ที่น้อยที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน และคู่มือการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสม ( X = 4.20, S.D. = 0.45)

อภิปรายผล
การพัฒ นารูป แบบการจัด การเรีย นรู้สิ่ง แวดล้อ มตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย งของเครือ ข่า ยกสิก รรมธรรมชาติ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ที่สร้างขึ้น มีลักษณะที่มี
แบบแผน มีโครงสร้างที่ มีความสั ม พันธ์กับ องค์ประกอบดาเนินการภายใต้ห ลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นการดารงชีวิตและปฏิบัติตนในทางสายกลางด้วยความพอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม หลัก เกษตรทฤษฎีใหม่ที่เป็น
การบริหารจัดการที่ ดินและน้าเพื่อการเกษตรในที่ ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ห ลั ก การสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษ าที่ เป็ น การให้ ความรู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยี
และภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยสรุปได้รูปแบบที่มีองค์ประกอบ ดังนี้ คือ หลักการ วิธีการ สื่อและ
วิทยากร และการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของทิศนา
แขมมณี (2550) ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้และองค์ประกอบในการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีการวางแผนออกแบบอย่าง
เป็ น ระบบตามหลั ก การที่ ก ล่ าวไว้ ว่ า ในการจั ด การเรี ย นรู้ ทุ ก ระดั บ ผู้ ส อนจะต้ อ งค านึ งถึ ง
องค์ ป ระกอบและรู ป แบบการจั ดการเรี ยนรู้ ที่ เหมาะสม สอดคล้ องกั บ การศึ กษาของสมาน
ด้วงพรหม (2558) พบว่า หลักการสาคัญ คือ เป็นรูปแบบการสอนที่กระตุ้นความคิดเพื่อการสร้าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประกอบด้วยขั้นตอนของรูปแบบ จานวน 6 ขั้นตอน
คือ ขั้นกระตุ้นให้คิด เป็นการสร้างแรงจูงใจและเร้าความคิดให้เกิดความสนใจให้เชื่อมโยงเนื้อหา
กับความคิด ขั้นนาเสนอความคิด เป็นการจดจาผ่านทางแผนภาพความคิดและการทารายงาน
กิจกรรม ขั้นลาดับความคิดใหม่ เป็นการเชื่อมโยงความรู้กันระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เป็น
แผนภาพของความคิดใหม่ ขั้นนาไปใช้ เป็นการวิเคราะห์ การอภิปราย สรุปความคิด ความรู้ เพื่อ
การนาไปใช้ ขั้นทบทวนความคิด เป็นการจัดทารายงานความคิด ความรู้ และวิธีการเรียนรู้อย่าง
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เป็นขั้นตอน และขั้นประเมินผลความคิด เป็นการวิเคราะห์ สรุป และเสนอความรู้ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ในด้ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพรู ป แบบ รู ป แบบการจัด การเรีย นรู ้สิ ่ง แวดล้อ มตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ นี้ ได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณ ภาพจากผู้เชี่ย วชาญก่อ นนาไปใช้จัด การเรีย นรู้จ ริง เป็น กรอบแนวคิด เชิง โครงสร้า งที่
ชี้แนะแนวทางการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่1. องค์ประกอบของ
รูปแบบมีความครอบคลุม 2.ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบมีความชัดเจน 3. แนวคิด
และทฤษฎี ที่ น ามาใช้ ใ นการสร้ า งรู ปแบบมี ความเหมาะสม 4. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบ
มีความสอดคล้องกับกิจกรรม 5.ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน 6. คู่มือการ
จัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม 7. กิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 8. การนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมไปใช้ 9. เนื้อหาของรูปแบบ
มีความสอดคล้ องกับ การจัดการเรียนรู้ และ10. การประเมินรูปแบบ (พงศ์พั น ธ์ สุนทรชัย ,
2553)
ความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ผลการประเมิน พบว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมทุก รายการ
และมีคุณภาพอยู่ในระดับมากแสดงว่า เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
อีกทั้งรูปแบบมีความเป็นรูปธรรม ครบถ้วนทั้งวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ
และการประเมิน ผล สามารถนาไปใช้พัฒ นาผู้เรีย นให้เกิด การเรียนรู้ จากคุณ ลัก ษณะของ
รูปแบบดังกล่าวทาให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตัดสินใจยอมรับในขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ
ได้ง่ายขึ้น หลังจากการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ปรับปรุงรายละเอียดตามที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมและ
กระชับขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ สุรพล บุญลือ (2550) พบว่า การ
พั ฒ นารูปแบบการสอนได้ ขั้นตอนรูปแบบจานวน 13 ขั้นตอน ประกอบด้ วย 1) การก าหนด
เป้าหมายในการเรียนการสอน 2) การวิเคราะห์ผู้เรียน 3) การออกแบบเนื้อหาบทเรียน 4) การ
กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวการเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นหลัก 5) การเตรียม
ความพร้อ มด้ านสภาพแวดล้ อ มทางการเรีย น 6) การก าหนดบทบาทผู้ ส อน 7) การสร้า ง
แรงจูงใจในการเรียน 8) การดาเนินการเรียนการสอน 9) กิจกรรมเสริ มทักษะ 10) ควบคุม
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการเรียนรู้ 11) ก าหนดช่วงเวลาทดสอบ 12) การ
ประเมินผลการเรียน 13) ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง มีผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และศูนย์อื่นทั่ว
ประเทศ ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาตินี้ ไปใช้เป็นหลักสูตรหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้อบรมนักศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้อบรม
ประชาชนและผู้ที่สนใจได้
1.2 การนาแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ไปประยุกต์ใช้ ในศูนย์อื่นๆ นั้น อาจปรับเนื้อหาให้กระชับลง
และสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานที่แต่ละศูนย์ แต่ยังต้องคงไว้ซึ่งขั้นตอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ ที่จะส่งผลต่อการได้รับความรู้ เจตคติและการปฏิบัติ
2. ข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นนี้
กับรูปแบบการเรียนรู้ทั่วไปที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ดาเนินการใช้ตามปกติ ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ที่
แตกต่างกันหรือไม่ และอย่างไร
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
พอเพี ย งอย่ างครบวงจรของเครือ ข่ ายกสิ ก รรมธรรมชาติ เพื่ อ รองรับ การเรีย นรู้ที่ ก้ าวหน้ า
ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0
2.3 ควรมีการพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพี ยงในสถาบันการศึกษา เพื่ อส่งเสริมให้ เกิดการประยุกต์ใช้ห ลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสาขาวิชาของตนเอง
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