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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการและทดลองจัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อเปรียบเที ยบจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการกับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่
เรียนด้วยจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)
ด้วยการจับฉลาก 2 ห้องเรียน จานวน 69 คน โดยสุ่มให้เป็นกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จานวน 35
คน และกลุ่มควบคุมที่เรียนด้ วยการเรี ยนรู้สิ่งแวดล้อมแบบปกติ จานวน 34 คน การวิจัยครั้ง นี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ( QuasiExperimental Design) แบบแผนการทดลอง ได้แก่ The Randomized pretest-posttest control Group Design เครื่องมือที่
ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ เครื่องมือวัด ได้แก่ แบบทดสอบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การทดสอบค่าสถิติ paired
sample t-test และ การทดสอบค่าสถิติ Independent sample t-test
ผลการวิจัย พบว่า
การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาสูงขึ้นได้ ดังนี้
1. นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการทดลองไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง และก่อนการ
ทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
หลั ง การทดลอง นั กเรี ยนกลุ่มทดลองมีค่ าเฉลี่ ยจริ ยธรรมสิ่ ง แวดล้อมสู งกว่ านั กเรี ย นกลุ่ มควบคุม อย่ างมี นัย สาคั ญทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
2. นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นสิ่ งแวดล้อมศึกษาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาไม่แตกต่างกับนักเรียนกลุ่มควบคุม และหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการทดลองแสดงให้ เห็ นว่ า นั กเรีย นที่ เรีย นด้ วยการจั ดการเรีย นรู้ สิ่งแวดล้อมศึ กษาแบบบู รณาการจะมี จริ ยธรรม
สิ่งแวดล้อมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบ
ปกติ จึงควรนาผลการวิจัยที่พบนี้ไ ปส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้สิ่ งแวดล้อ มศึ กษาแบบบูร ณาการในการจัดการเรียนการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนต่อไป
คาหลัก: การจัดทาแผนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

Abstract
The Purposes of this research were to 1.Learning Management of Environmental Education with
Integrated Process aiming for Environmental ethics 2.To compare environment ethnics the learning
achievement in environmental education of the experimental group who learned using environmental
education with Integrated Process and the control group who learned using the traditional education (Pre-test
and post-test)A sample of this research deriving from simple Random Sampling and 69 students in Mathayom
5 at Nawamintrachinuthit Benjamarachalai School, 2nd semester/ academic year 2019 , divided into 2 groups;
1. The experimental group students studying under learning management of environmental education with
integrated process, there are 35 people, 2. The control group students studying under the traditional
education. There are 34 people. This research is a quasi-experimental research. The research design is The
Randomized pretest-posttest control Group Design. The tools used in this experiment were lesson plans on
learning management of environmental education with integrated process. Measurement tools used were
Environmental Ethics Tests and Achievement tests through environmental education. The statistics used in
the research were the paired sample t-test as well as the independent sample t-test.
The results revealed that Learning Management of Environmental Education with Integrated Process
aiming for Environmental ethics able to develop learners to have environmental ethics and higher
environmental education achievement as follows
1. The students in the experimental group had the higher mean value of environmental ethics after
the experiment than before the experiment with a statistical significance level of .05 The students in the
control group had the higher mean value of environmental ethics after the experiment than before the
experiment with a statistical significance level of .05 and before the experiment, the students in the
experimental group had the higher mean value of environmental ethics. than the students in the control
group with a statistical significance level of .05. After the experiment, the students in the experimental group
had the higher mean value of ethics than the control group students with a statistical significance level of .05
2. It was found that mean score of environmental education achievement of the students in the
experimental group after the experiment were significantly higher than before the experiment with a
statistical significance level of 0.5. The mean score of environmental education achievement of the students
in the control group after the experiment were significantly higher than before the experiment with a
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statistical significance level of .05 additionally, before the experiment, there was no significant differences on
mean score of environmental education achievement between the experimental group and the control
group. After the experiment, the mean score of the environmental education achievement of the
experimental group students was significantly higher than the control group students with a statistical
significance level of .05
The experimental results show in that the experimental group students a studying under learning
management of environmental education with integrated process. had higher environmental ethics and
Environmental education achievement. Then the control group students studying under the traditional
education. Therefore, the results of this research should be used to promote integrated environmental
education management a teaching and learning for Environmental education in schools.
Keywords: Learning Management of Environmental Education with Integrated Process aiming for Environmental ethics,
Environmental ethics, Environmental education achievement.

บทนา
การพัฒนาในอดีตที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาที่ไม่ได้คานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถูกนามา
ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์โดยไม่คานึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จนท้ายที่สุดได้นาไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ
ปั ญ หาการสู ญ เสี ย ความหลากหลายทางชี วภาพจากถิ่ นที่ อยู่ อาศั ย ถู ก ท าลาย วิ ก ฤติ ภู มิอ ากาศหรื อภาวะโลกร้ อ นและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ปัญหามลภาวะทางอากาศและปัญหาไฟป่าที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายทวีปทั่วโลก เป็นต้น สาหรับประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะ
เป็ นสถานการณ์ฝุ่ น "PM2.5" ปั ญหาชายฝั่ งทะเลถู กกั ดเซาะ ปั ญหาขยะมู ลฝอย และปั ญ หามลภาวะทางดิ นและน้ า เป็ นต้ น
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังคงดาเนินสืบเนื่องและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งหากยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วและปล่อยให้อยู่
ในภาวะที่เกินขีดความสามารถของธรรมชาติที่จะรองรับได้เป็นเวลานาน จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโลกอย่างถาวรและ
กระทบต่อการดารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนี้ส่วนใหญ่ล้วนเกิดขึ้ น
จากพฤติกรรมของมนุษย์ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะมนุษย์ ในปัจจุบันขาดจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Ethic) อันเป็ น
หลักการที่มนุษย์ควรยึดถือและพึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความถูกต้องดีงามตามหลักคุณธรรม เป็นที่น่าแปลกใจว่าเพราะเหตุใด
มนุษย์จึงละเลยพฤติกรรมอันดีที่ มีต่อธรรมชาติ ทั้งที่ธรรมชาติคือต้นกาเนิดของลมหายใจแห่งชีวิตเป็นผู้มีพระคุณของมนุษย์โดย
แท้จริง แต่มนุษย์กลับไม่เห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและมองเห็นเป็นเพียงแหล่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เมื่อสภาพจิตใจ
ของมนุษย์ถูกคุกคามด้วยความโลภจึงเกิดการเอารัดเอาเปรียบสิ่งแวดล้อมคิดแต่จะกอบโกยหาความเจริญทางด้านวัตถุซึ่งสวนทาง
กับจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมที่ลดน้อยถอยลงเพื่อนามาตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของตนเอง โดยมนุษย์ไม่ทันได้รับรู้ถึงผล
กรรมที่ตามติดมาเหมือนเงาตามตัวเมื่อถึงขีดจากัดที่สิ่งแวดล้อมจะรองรับไหวมนุษย์จึงได้รับผลกรรมที่ตนก่อขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ได้ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตมนุษย์อย่างรุนแรงบีบบังคับให้มนุษย์ต้องตื่นตัวและหาทางแก้ไขปัญหา การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
จึงจาเป็นต้ องสร้างจริย ธรรมสิ่ งแวดล้ อมให้เ กิด ขึ้นภายในจิ ตใจของมนุษย์ซึ่ง นับ ว่าเป็นจุด เริ่มต้นที่สาคัญ ยิ่ งในการปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นทางออกที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันและเป็นแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวเดียวที่มุ่งเน้น
การแก้ปัญหาที่พฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง (ประยูร วงศ์จันทรา และคณะ,2559)

~ 413 ~

The 7th NEU National Conference 2020 (NEUNC 2020) May 30, 2020 North Eastern University
ในการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม “สิ่งแวดล้อมศึกษา” (Environmental education) ถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
เสริมสร้างจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอันเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ที่พึงปฏิบัติต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและชีวิต การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
การตระหนักถึงคุณค่าและความงดงามของธรรมชาติ (อมรรักษ์ สวนชูผล,2560) สาหรับประเทศไทยได้มีการบรรจุสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเข้าไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษาปรากฏชัดเจนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 (พิชญา ปิยจันทร์ ,2560) และในปั จจุบันถูกบรรจุเป็น
ส่ วนหนึ่ ง ของกลุ่ มสาระสั ง คมศึ กษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม สาระการเรี ย นรู้ ภู มิ ศ าสตร์ ตามหลั กสู ต รการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
พ.ศ. 2560 อย่ างไรก็ต ามถึง แม้ ว่าจะมีการดาเนิ นการจัด การเรีย นการสอนสิ่ งแวดล้อมศึ กษาในสถานศึ กษาตามหลั กสู ตรแล้ ว
แต่พบว่ายังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษาในการสร้างความตระหนัก
และจิตสานึกเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนได้ จนมีนักการศึกษาหลายท่านกล่าวว่า “…การเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษา ไม่
มีประสิทธิภาพ ไม่มีค วามเหมาะสมที่จะสร้างประชากรให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม...” (ปริญญา 2536, ไพฑูรย์ 2536)
โดยความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมยังถูกจากัดในมิติทางกายภาพ ในขณะที่มิติทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมชุมชน ยังไม่สามารถ
ผนวกเข้ าสู่ การเรี ยนการสอนในชั้ นเรี ย นได้เ ท่ าที่ค วร ครู ผู้ส อนยึ ด ติ ดกั บ สื่อการเรี ยนการสอนที่ มีนวั ต กรรมแบบเป็นทางการ
ขาดความรู้ ความเข้าใจ การนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก (ปราณี ทิวะทรัพย์ ,2552) และการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทยยังคงเน้นการท่องจาเนื้อหา มากกว่าปลูกฝังเจตคติและค่านิยมที่ถูกต้องผ่านกระบวนการ
การเรียนรู้ที่เหมาะสม (ชัยอนันต์ เย็นใจและคณะ,2554) นอกจากนี้ยังพบอีกว่าโรงเรียนจานวนไม่น้อยให้ความสาคัญกับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการจัดภูมิทัศน์ให้เขียวสะอาดและสวยงาม โดยเข้าใจว่าเป็น
ภาพสะท้อนความสาเร็จของสิ่งแวดล้อมศึกษา และมองไม่เห็นการจัดกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาที่สามารถนาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมในระยะยาว (สุริชัย หวันแก้ว ,2553 อ้างอิงใน สุรีย์พร สายวารีรัตน์,2559) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า
การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในปัจจุบันไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของสิ่ งแวดล้อมศึ กษาได้ซึ่งส่ งผลเสียต่อการส่งเสริ ม
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ในอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก
ในการจั ด การเรี ย นรู้ สิ่ ง แวดล้ อ มศึ กษาให้ ป ระสบผลส าเร็ จ นั้ น ควรค านึ ง ถึ ง ธรรมชาติ ข องศาสตร์ ที่ มี มุม มองแบบ
สหวิท ยาการ ซึ่ง ประกอบขึ้ นจากความรู้ห ลายมิติ ทั้ งมิ ติด้ านธรรมชาติ มิ ติท างสัง คมและวัฒ นธรรม มิติ ท างความเชื่ อและจิ ต
วิญญาณ มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางเทคโนโลยี (เกษม จันทร์แก้ว,2536) การเน้นศึกษาด้านใดด้านหนึ่งโดยไม่คานึงถึงองค์รวม
ด้านสิ่งแวดล้อมทาให้ผู้เรียนไม่เข้าใจลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อเนื่องกันและไม่สามารถเชื่องโยงเหตุและผลอันนาไปสู่ความ
จาเป็ นในการเปลี่ ย นแปลงพฤติกรรมด้ านสิ่ งแวดล้ อมได้ จากการศึกษาของ พรรณิ กา สุ วรรณอาไพ (2559) พบว่ า โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาที่มีการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมดีที่สุดของประเทศไทยจะมีการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่คล้ายคลึงกัน โดยมี
การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction ) จัดกิจกรรมเสริม
หลั กสู ต รทั้ ง กิ จกรรมด้ านความรู้ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อม และการใช้ บ ริ บ ทสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ มชนเอื้ อต่ อการเรี ย นรู้ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาให้ประสบผลสาเร็จนั้นควรให้ผู้เรียนเกิดการบูรณาการ
องค์ประกอบของความรู้ทั้งด้านทฤษฎี สิ่งแวดล้อม ทั กษะสิ่ง แวดล้อม และเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติโ ดยใช้แ หล่งเรี ยนรู้สิ่ง แวดล้อม
ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในการมีจิตสานึ กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น (คงศักดิ์
ธาตุทองและงามนิตย์ ธาตุทอง,2551) ประกอบกับการให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
ส่งผลต่อทัศนคติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจากัด (Mahboubeh Soleimanpour Omran,2014)
จึง ควรมี การสอดแทรกและส่ งเสริ มจริ ยธรรมสิ่ งแวดล้ อมให้ กับผู้ เรี ยนซึ่ง นั บว่ าเป็นหัวใจส าคั ญของสิ่ งแวดล้อมศึ กษาร่วมด้ วย
(อมรรักษ์ สวนชูผล,2560) เพื่อสร้างความตระหนักในการพึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักคุณธรรม มีความเมตตาต่อสิ่งแวดล้อม
และต่อมนุษย์ ด้วยกัน ส่งผลให้ เกิด การอยู่ร่ วมกั บสิ่ง แวดล้อมอย่ างผสมกลมกลืนและเป็ นมิ ตรต่ อสิ่ง แวดล้อม และการคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน (ฐากร สิทธิโชค และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ ,2560) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา
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เกิดขึ้นจากการรวมองค์ความรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา จึงควรใช้วิธีการสอนที่
สามารถตอบสนองลักษณะส าคัญในส่วนนี้ไ ด้ ซึ่งรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการเป็นวิธีการสอนที่มีคุณ ลักษณะในการ
ประสานองค์ประกอบสาคัญที่สัมพันธ์กับการพัฒนาการเรียนรู้ จึงถือว่ามีความสอดคล้องกับลักษณะสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยตรงและ
เหมาะสมที่ จะนามาใช้ ใ นการพั ฒ นาการจัด การเรี ย นรู้ สิ่ ง แวดล้ อมศึ กษา เพื่ อให้ ผู้ เรี ย นสามารถเชื่ อมโยงความรู้ ทั กษะและ
ประสบการณ์ที่ได้รับ มาสังเคราะห์จนเกิดความคิดรวบยอดที่ตกผลึกขึ้นในตัวของผู้เรียนและบรรลุเป้าประสงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมได้
อย่างสมบูรณ์
จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจั ยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ
เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุง เทพมหานคร โดยใช้รูป แบบการจัดการเรีย นรู้แ บบบู รณาการ ประสานองค์ค วามรู้เนื้ อหาสิ่ง แวดล้อมศึกษา จริยธรรม
สิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น โดยมีความมุ่งหวังให้นักเรียนเกิดการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และบรรลุเป้าประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษาอันนาไปสู่การประสบความสาเร็จในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและประเทศชาติ
อย่างยั่งยืนสืบไป
กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษา

การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ศึกษาแบบบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ศึกษาแบบปกติ

ตัวแปรตาม
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรี ยนรู้ สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูร ณาการ เพื่อพั ฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ของนักเรีย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ ดังนี้
2.1) เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
แบบบูรณาการ และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติ
2.2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการและนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติ
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1) ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั กเรี ย นระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นนวมิ นทราชิ นู ทิ ศ
เบญจมราชาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 9 ห้องเรียน
1.2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 2 ห้องเรียน
1.3) การเลือกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลากเลือกนักเรียน 2 ห้อง มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นทา
การสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เพื่อกาหนดกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ และ
กลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติ
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 2
ระดั บคื อ การจั ดการเรี ย นรู้สิ่ ง แวดล้ อมศึ กษาแบบบู ร ณาการและการจั ด การเรีย นรู้สิ่ ง แวดล้ อมแบบปกติ ตัวแปรตาม ได้ แ ก่
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ เป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาที่ใช้รูปแบบการสอนบูรณาการแบบเชื่อมโยง (Connected Model) จัดทาการบูรณาการการเรียนรู้ภายใน
รายวิชาแบบเชื่อมโยงเนื้อหา ใช้เนื้อหาสิ่งแวดล้อมศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษา 4 เป็นแกน บูรณาการเนื้อหาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
5 ด้ าน ได้ แก่ 1. การเคารพและเห็นคุ ณค่ าต่ อสิ่ง แวดล้ อม 2. กตั ญญู กตเวที ต่อสิ่ง แวดล้อม 3. ไม่ เบี ย ดเบีย นสิ่ ง แวดล้ อม
4. รับ ผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม และ 5. การเป็ นมิต รต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่งจั ดทาเนื้อหาเข้าด้วยกั นตามความสอดคล้องของเนื้อหา
และบูรณาการสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ผ่านการศึกษาภาคสนามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ผู้วิจัย ประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของฐากร สิทธิโชค ( 2559) ได้แ ก่
1. ขั้นเตรียมความพร้อม การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 2. ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรม 3. ขั้นสารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 4.ขั้นปฏิบัติ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และ 5. ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้
ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ครั้ง/คาบเรียน โดยในขั้นตอนของการออกแบบและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านสังคมศึกษา และด้านหลักสูตรและ
การสอน เพื่อให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่จะนาไปใช้ในการทดลองได้ นาแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรวจสอบหาค่า
ความเหมาะสมโดยผู้ เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ ของลิ เคิร์ท (Likert) ได้ค่าระดับความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 3.53 – 4.33 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.57 - 0.90 อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมนาไปใช้ในการทดลองได้
3.2) เครื่องมือวัด ได้แก่ แบบทดสอบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม แบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) จานวน 30
ข้อ นามาทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 35 คน หลังจากนั้นหาค่าความ
เชื่อมั่นโดยวิธี KR -20 ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.67 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสิ่งแวดล้อมศึกษา แบบเลือกตอบ
(Multiple Choice Test) จานวน 40 ข้อ นามาทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 37 คน หลังจากนั้นหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธี KR -20 ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.83 อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมนาไปใช้ใน
การทดลองได้
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4. แบบแผนการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) แบบแผนการทดลองที่ใช้ คือ
The Randomized pretest-posttest control Group Design โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการทดลองโดยการแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ และกลุ่มควบคุม
คือ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจั ยด าเนินการเก็บ ข้อมู ลจริย ธรรมสิ่ง แวดล้อมและผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยนสิ่ง แวดล้ อม โดยใช้แ บบทดสอบวั ด
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม จานวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อม จานวน 40 ข้อ ทาการทดสอบ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติ
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ การทดสอบค่าทีสถิติ paired sample t-test และการทดสอบค่าทีสถิติ
Independent sample t-test
ผลการวิจัย
1. ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
1.1) การเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการทดลองและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ ผลจากการทดสอบค่าสถิติ Paired Sample T-test พบว่า มีความแตกต่างกัน
โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการทดลอง (M = 22.00, SD = 4.04) สูงกว่าก่อนการทดลอง (M =
18.02, SD = 3.21) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ค่าสถิติทดสอบ t (34) = -5.62, p < .01 ดังตารางที่ 1
1.2) การเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนทดลองและหลังทดลองนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมแบบปกติ ผลจากการทดสอบค่าสถิติ Paired Sample T-test พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน โดยนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม หลังการทดลอง (M = 16.20, SD = 4.55) ก่อนทดลอง (M = 15.02, SD = 5.74)
ได้ค่าสถิติทดสอบ t (33) = -1.10, p = .27 ดังตารางที่ 1
1.3) การเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง จากการทดสอบค่าสถิติ Independent Sample T-test พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (M = 18.02, SD = 3.21) สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม (M = 15.02, SD = 5.74) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้ค่าสถิติทดสอบ t (51) = 2.66, p = .010 และหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
(M = 22.00, SD = 4.04) สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม (M = 16.20, SD = 4.55) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ค่าสถิติ
ทดสอบ t (67) = 5.58, p < .01 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ภายในของนักเรียนกลุ่มทดลอง นักเรียนกลุ่มควบคุมและระหว่างนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง

การทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

N
35
กลุ่มทดลอง
35
กลุ่มควบคุม
34
34
กลุ่มทดลอง
35
ก่อนการทดลอง
กลุ่มควบคุม
34
กลุ่มทดลอง
35
หลังการทดลอง
กลุ่มควบคุม
34
***=มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **=มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

M
18.02
22.00
15.02
16.20
18.02
15.02
22.00
16.20

SD
3.21
4.04
5.74
4.55
3.21
5.74
4.04
4.55

t-test

p-value

-5.62

.000***

-1.10

.27

2.66

.010**

5.58

.000***

2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
2.1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ ก่อนทดลองและหลังทดลอง การทดสอบค่าสถิติ Paired Sample T-test พบว่า มีความแตกต่าง
กัน โดยนักเรีย นกลุ่ มทดลองที่เ รียนด้วยการจัด การเรีย นรู้ สิ่งแวดล้ อมศึกษาแบบบูร ณาการ มีค่ าเฉลี่ย ผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย น
สิ่งแวดล้อมศึกษาหลังการทดลอง (M = 29.91, SD = 3.78) สูงกว่าก่อนการทดลอง (M = 22.62, SD = 4.41) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ค่าสถิติทดสอบ t (34) = -9.68, p < .01 ดังตารางที่ 2
2.2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมแบบปกติ ก่อนทดลองและหลังทดลอง การทดสอบค่าสถิติ Paired Sample T-test พบว่า มีความแตกต่างกัน โดย
นักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อม หลังการทดลอง
(M = 24.79, SD = 4.32) สูงกว่าก่อนการทดลอง (M = 21.32, SD = 4.65) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ค่าสถิติ
ทดสอบ t (33) = -3.70, p = .001 ดังตารางที่ 2
2.3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง จากการทดสอบค่าสถิติ Independent sample t-test พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา (M = 22.62,
SD = 4.41) ไม่แตกต่างกับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติ (M = 21.32, SD = 4.65)
ได้ค่าสถิติทดสอบ t (67) = 1.19, p = . 23 และหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ศึกษาแบบบูรณาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา (M = 29.91, SD = 3.78) สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติ (M = 24.79, SD = 4.32) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ค่าสถิติ
ทดสอบ t (67) = 5.23, p < .01 ดังตารางที่ 2

~ 418 ~

The 7th NEU National Conference 2020 (NEUNC 2020) May 30, 2020 North Eastern University
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการสิ่งแวดล้อมศึกษา ภายในของนักเรียนกลุ่มทดลอง นักเรียนกลุ่มควบคุม
และระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง

การทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

N
35
กลุ่มทดลอง
35
กลุ่มควบคุม
34
34
กลุ่มทดลอง
35
ก่อนการทดลอง
กลุ่มควบคุม
34
กลุ่มทดลอง
35
หลังการทดลอง
กลุ่มควบคุม
34
**=มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01, ***=มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001

M
22.62
29.91
21.32
24.79
22.62
21.32
29.91
24.79

SD
4.41
3.78
4.65
4.32
4.41
4.65
3.78
4.32

t-test

p-value

-9.68

.01**

-3.70

.001***

1.19

.23

5.23

.01**

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการทดลองจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบูรณาการ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
หลังการทดลองสูงกว่าก่ อนการทดลอง และเมื่ อเปรียบเทียบกั บกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่ มทดลองมีค่าเฉลี่ยจริยธรรมสิ่ง แวดล้อม
สูงกว่ากลุ่มควบคุม ส่วนกลุ่มควบคุม พบว่า หลังการทดลองจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการทดลองไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง
แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการสามารถทาให้นักเรียนมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นที่เป็นเช่นนี้
เพราะการจั ดการเรี ยนรู้ สิ่งแวดล้ อมศึ กษาแบบบูรณาการ เป็นวิธีการสอนที่ มีจุด มุ่งหมายให้นักเรี ยนมี ความรู้ ความเข้ าใจด้าน
จริย ธรรมสิ่ง แวดล้อมสูงขึ้ น โดยกาหนดใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาจริ ยธรรมสิ่งแวดล้ อม พร้อมกับ การบูรณาการเนื้ อหา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม เข้ากับเนื้อหารายวิชาสังคมศึกษา 4 ซึ่งถูกจัดให้มีความสอดคล้องด้านเนื้อหาเข้าด้วยกัน และนาไปสู่การนา
ความรู้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติภาคสนานในการบูรณาการสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของนักเรี ยน ซึ่งการบูรณาการสิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้เข้าด้วยกัน ทาให้เกิดความสอดประสานเชื่อมโยงและส่งเสริมความสาคัญซึ่งกันและกันระหว่างเนื้อหา ส่งผลให้นักเรียนรู้สึก
ว่าสิ่ งที่ จะเรี ยนนั้นมี ความหมายโดยตรงกั บการดาเนิ นชีวิตของตนเอง เป็นการชั กนาความรู้แ ละประสบการณ์ ของนั กเรีย นให้
เชื่อมโยงกับความรู้สู่การปฏิบัติ และปรับความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นความคิดรวบยอด กระตุ้นให้เห็นถึงความสาคัญ
ของการดารงชีวิตของมนุษย์ที่มีค วามสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การสร้างความรู้ ที่ตกผลึ กและความตระหนั กในคุณ ค่าของ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และเห็นความสาคัญของการใช้จริยธรรมสิ่งแวดล้อมในการดาเนิน ชีวิต ด้วยเหตุนี้จึงทาให้นักเรียนมีค่าเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นได้
ในขณะที่การจั ดการเรีย นรู้แ บบปกติ มี ประสิทธิภ าพในการพัฒนานักเรีย นได้น้อย เนื่องจากเป็นวิธีการสอนที่ไ ม่ได้ มี
จุดมุ่งหมายสาคัญในการเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น สิ่งสาคัญในการจัดการศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ถึงแม้ว่าผลการทดลองจะแสดงให้เห็ นว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรีย นด้วยการจัดการเรีย นรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติ จะมีผ ล
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่นั้นผู้วิจัยมีความเชื่อว่าเป็นเพราะจุดมุ่งหมายพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมศึกษามีสอดคล้อง
โดยตรงกับแนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม Eco centric ในการมุ่งเปลี่ยนแปลงความเชื่อด้านสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ให้เข้าใจ
หลักการของระบบความสัมพั นธ์ระหว่างมนุษย์กับ สิ่งแวดล้ อมอันนาไปสู่การสร้างจริยธรรมที่ดีในการปฏิบั ติต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี (คงศักดิ์ ธาตุทอง, 2547) ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกสอดแทรกลงในรูปแบบการดาเนินการของสิ่งแวดล้อม
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ศึกษาแบบปกติอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้ จัดการให้เป็นระบบชั ดเจนหรื อให้ความสาคั ญกับจริ ยธรรมสิ่งแวดล้อมอย่ างเป็นรูปธรรม
การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติจึงพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่ได้ผลเท่าที่ควร
ผลการทดลองในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
แบบูรณาการและการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการจั ดการเรี ยนรู้สิ่งแวดล้อมศึ กษาแบบ
บูรณาการ มีประสิทธิภาพในการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสูงกว่าการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติ ถึงแม้ว่าก่อนการ
ทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองจะมี ค่าเฉลี่ย จริ ยธรรมสิ่ งแวดล้อมสู งกว่ านักเรีย นกลุ่ มควบคุ ม และหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่ ม
ทดลองยังคงมีค่าเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม แต่หากพิจารณาถึงความแตกต่างของสัดส่วนค่าเฉลี่ยใน
การพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม จะพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการพัฒนาค่าเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นสูงกว่า ในขณะที่
พบว่า นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการพัฒนาค่าเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เป็นสิ่งเน้นย้าถึงประสิทธิภาพในการ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบูรณาการ ดังนั้น การจะพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมให้ประสบ
ผลสาเร็จ ต้องให้ความสาคัญกับการสอนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและด้วยขั้นตอนที่เหมาะสมสม ไม่สามารถคาดหวัง
ความสาเร็จในการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมจากการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติได้
ซึ่งผลการวิจัย ครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึ กษาของ ของฐากร สิท ธิโชค (2558) ในการวิจัย เรื่อง การพัฒ นารู ปแบบการ
จัด การเรี ย นรู้ เ พื่ อพั ฒ นาจริ ย ธรรมสิ่ง แวดล้ อม พบว่ า นิ สิ ตที่ เ รี ยนรู ป แบบการจั ด การเรีย นรู้ เพื่ อพั ฒนาจริย ธรรมสิ่ ง แวดล้ อม
มีคะแนนความรู้ความเข้าใจ และคะแนนการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับการศึกษาของประยูร วงศ์จันทรา (2551) ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาโดยการสอดแทรกจริยธรรม สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง นิสิตกลุ่มทดลองมีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมอมในระดับที่สูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุม โดยนิสิตกลุ่มทดลองมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่จริยธรรมระดับ 4 จริยธรรมเพื่อ
ความถูกต้องดีงาม ส่วนนิสิตกลุ่มควบคุมมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ในจริยธรรมระดับ 3 จริยธรรมเพื่อสังคม และนิสิตกลุ่มทดลองมี
ความรู้สิ่งแวดล้อมโดยรวมและจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายเรื่อง ทั้ง 4 เรื่อง คือ ป่าไม้ แหล่งน้า ขยะ และโลกร้อน
มากกว่านิสิตกลุ่มควบคุม (p< .05)
นอกจากนี้ยังพบว่ า การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทาให้นักเรีย นกลุ่มทดลองมีผ ลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุม แสดงให้เห็ นว่าการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ศึกษาแบบบูรณาการทาให้นักเรียนมีความรู้ค วามเข้าใจเรื่ องสิ่ งแวดล้อมศึกษามากกว่าการเรีย นการสอนแบบปกติที่ เป็นเช่นนี้
เพราะสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นศาสตร์ที่มีมุมมองแบบสหวิทยาการ มีความสัมพันธ์กับมิติที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติและสังคม ไม่
สามารถจัดการจัดเรียนรู้โดยเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะได้ การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการจึงเป็นแนวทางที่
มีความเหมาะสมที่ส ามารถนาไปสู่ ความส าเร็ จ โดยผู้วิจัยท าการบูร ณาการเนื้ อหาเนื้อหารายวิชาสัง คมศึ กษา 4 เข้ ากั บเนื้ อหา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งถูกจัดให้มีความสอดคล้องด้านเนื้อหาเข้าด้วยกันและนาไปสู่การนา
ความรู้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติภาคสนานในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมจริงของท้องถิ่น การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวทาให้นักเรียนได้เกิดการ
ประสานองค์ความรู้หรือองค์ประกอบสาคัญที่สัมพันธ์กับการพัฒนาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ได้นาความรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเชิงทฤษฎี
ไปใช้ในการเรียนรู้จากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมจริงผ่านการศึกษาภาคปฏิบัติ นักเรียนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมจนเกิด
แรงผลักดั นจากภายในจิตใจ เกิดความตระหนักถึ งความส าคัญ ของสิ่ งแวดล้ อมว่ ามีความสั มพันธ์กับ การดาเนินชี วิตของตนเอง
โดยตรง เกิดการพัฒนาความคิดรวบยอดและสร้างเป็นองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ตกผลึกด้วยตนเองได้อย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้การ บูรณาการจริยธรรมสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย ถือเป็นเนื้อหาที่มีความสอดคล้องและส่งเสริมเนื้อหาการเรียน
สิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา เพราะจุ ด มุ่ ง หมายของสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาคื อ กระบวนการที่ ต้ อ งการให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วามเชื่ อ เห็ น คุ ณ ค่ า
เห็นความสาคัญและเข้าใจหลักการของระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอันจะนาไปสู่การพัฒนาในการตัดสินใจ
เกี่ ยวกับ สิ่ง แวดล้ อมและการสร้ างจริ ยธรรมที่ดี ในการปฏิบั ติต่ อสิ่ งแวดล้อมเพื่อคุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อมที่ดี ดั งนั้ น การบู รณาการ
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จริยธรรมสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการเน้นย้าจุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทาให้นักเรียนมีค่าเฉลี่ ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นด้วย
ในขณะที่ วิธีการจั ด การเรีย นรู้ สิ่ ง แวดล้ อมศึ กษาแบบปกติ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพในการพั ฒ นาผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย น
สิ่งแวดล้อมศึกษาได้เช่นกัน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบปกติ จัดทาขึ้นโดยศึกษา แนวคิด เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เบญจมราชาลั ย ประจาปี การศึ กษา 2562 จึ งท าให้การจัด การเรี ย นรู้ สิ่ ง แวดล้ อมศึ กษาแบบปกติ มีจุด มุ่ งหมายในการพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยตรง และผู้วิจัยได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทาขึ้นไว้
ถูกต้อง ครบถ้ วน โดยมีการพัฒ นาด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ สิ่ง แวดล้ อมด้วยองค์ ความรู้ พื้ นฐานตามที่ หลั กสู ตรกาหนด
จึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาได้ แต่ทั้งนี้เป็นวิธีการสอนที่เน้นเฉพาะเนื้อหาทฤษฎีตามที่หลักสูต ร
กาหนด ใช้สื่อการเรียนรู้แบบทั่วไปที่ตายตัว เช่น ตารา ภาพ หรือวิดีโอ เป็นต้น นักเรียนไม่ได้เกิดการปฏิสั มพันธ์กับสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยตรง ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องที่เรียนเพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวและไม่ใช่หน้าที่ของ
ตนที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นการเรียนเพียงเพื่อให้ผ่านจุดประสงค์รายวิชาเท่านั้น จึ งทาให้
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาได้น้อยกว่าการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบูรณาการ
ซึ่งผลของการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ นันท์พัทธนันท์ เชื้อแก้ว (2550) ในการวิจัยเรื่องวิจัยเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการสอนโดยบูรณาการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการกระจ่างนิยม เพื่อเสริมสร้างความรู้และการปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อมของ
นักเรี ยนประถมศึ กษา กรุงเทพมหานคร พบว่ า รูป แบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการเรี ยนรู้นอกห้องเรีย นและการกระจ่าง
ค่านิยม เพื่อเสริมสร้างความรู้และการปฏิบัติเพื่อสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุ่มทดลองมีความรู้
เกี่ ยวกับ สิ่ งแวดล้ อมและปัญ หาสิ่ง แวดล้อม โดยมี คะแนนความรู้ห ลั งการทดลอง อยู่ ในระดั บปานกลาง และมีค ะแนนความรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและปัญหาสิ่งแวดล้อม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัย นะสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับการศึกษาของ สมควร ไข่แก้วและคณะ (2556) ในการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ในด้านความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม และด้านพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ
ต่อสิ่งแวดล้อม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ ประยูร วงศ์จันทรา (2551) ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยการสอดแทรก
จริยธรรม สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า หลังการทดลอง นิสิตกลุ่มทดลองมีความรู้สิ่งแวดล้อมสูงกว่า นิสิตกลุ่มควบคุม
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1) ในการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการไปประยุกต์ใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาแหล่ง
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รวมถึงบริบทสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างรอบด้าน เพื่อจัดเตรียมข้อมูล สื่อการสอน วัสดุ
อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสาหรับใช้ในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยในแต่ละท้องถิ่นจะมีสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรเลือกศึกษาสถานการณ์ที่มีความเฉพาะเจาะจงในท้องถิ่น มีหลากหลาย น่าสนใจ และมีความ
เหมาะสมที่จะให้นักเรียนทาการศึกษา
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1.2) ในการนารูปแบบการจัดการเรีย นรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการไปประยุกต์ใช้ ครูผู้สอนควรปรับเปลี่ยน
หรื อเพิ่ มเติ มเนื้ อหาจริ ย ธรรมสิ่ ง แวดล้ อมและเนื้ อสิ่ ง แวดล้ อมศึ กษาตามความเหมาะสมด้ านเนื้ อหาและบริ บ ทสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1) ในการวิจัยครั้งนี้ ประสบปัญหากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีคุณสมบั ติบางด้าน เช่ น ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไป การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างควรทาการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อทาให้
ความรู้สิ่งแวดล้อมและด้านจริยธรรมแวดล้อม ของทั้ง 2 กลุม่ เท่ากันตั้งแต่เริ่มต้น
2.2) การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ เช่น การเกรงกลัวและละอายต่อ
การกระทาผิดต่อสิ่งแวดล้อม ความเสียสละต่อสิ่งแวดล้อม ทานต่อสิ่งแวดล้อม กุศลกรรมต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ควรศึกษาเพิ่มเติม
กับรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับการศึกษาอื่น ๆ เช่น ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระประถมศึกษา เป็นต้น และควรศึกษา
การบูรณาการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมในรายวิชาอื่น เช่น วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ ภาษาไทย
ศิลปศึกษา เป็นต้น
2.3) การวิ จัย ครั้ งต่ อไปควรศึ กษาการใช้รู ปแบบการสอนอื่ น ๆ ที่ ส่ง ผลต่อการพัฒ นาจริย ธรรมสิ่ง แวดล้อม เช่ น
การสอนด้วยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) การสอนแบบโครงการ ( Project Method) เป็นต้น
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