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 การวิจัยคร้ังมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม 
สําหรับนิสิตปริญญาตรี 2) ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และ 3) 
ขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจใน
วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน ประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อมระหว่างเรียนและหลังเรียน ประเมิน
ความพึงพอใจหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตชั้นปีท่ี 4 วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 40 คน โดยเป็นนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีการศึกษา 2557 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ แบบประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และค่าสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ 
วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช้ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (Preparation for Environmental 
Learning) ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Construction the Body of Knowledge in Environmental 
Ethics)  ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Survey the Environmental’s Problems) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม
เสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Practice Activities to Support valuable Environmental Ethics) และ
ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Summary and Evaluation Environmental Ethics)   
 2. ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมพบว่า 1) นิสิตท่ี
เรียนมีคะแนนความรู้ความเข้าใจ และคะแนนการพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นิสิตมีคะแนนการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและหลังเรียนอยู่ในระดับดี ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม 
รองลงมาคือ การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมตามลําดับ และ 3) นิสิตมี
ความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการขยายการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมพบว่า 1) นิสิตท่ีเรียน
มีคะแนนความรู้ความเข้าใจ และคะแนนการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นิสิตมีคะแนนการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางและหลังเรียนอยู่ในระดับดี ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม รองลงมา
คือ ด้านการเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามลําดับ และ 3) นิสิตมีความ
พึงพอใจในการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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The purposes of this research were to 1) development of learning management model to promote 

environment ethics. 2) evaluate the effectiveness of development of learning management model to promote 
environment ethics. and 3) disseminate the development of learning management model to promote environment 
ethics. The sample was 40 students, major in social studies, Faculty of Education, Thaksin University 
Songkhal campus. The research instruments were learning management model to promote environment ethics, a 
learning outcome test, an assessment form of environmental ethics, and a questionnaire of the 
satisfaction of environmental ethics. The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test for 
dependent and content analysis. 

The research finding revealed that: 
1. The development of learning management model to promote environment ethics. consisted 

of 5 components: principles, objectives, process, evaluate and assessment and conditions for 
implementation. The instructional process were comprised of 5 steps, namely 1) preparation for 
environmental learning, 2) construction the body of knowledge in environmental ethics, 3) survey the 
environmental’s problems, 4) practice activities to support valuable environmental ethics, and 5) 
summary and evaluation environmental ethics. 

2. The study of the effectiveness of development of learning management model to promote 
environment ethics. revealed that 1) student’s learning outcome scores on development environmental 
ethics was significantly higher than the scores before learning at the .05 level. 2) students ’s had learning 
outcome scores on the development environmental ethics in 5 components: pretest scores were at a 
moderate level and after learning at high level. The highest average was appreciation for the 
environment, then friendly with the environment and appreciation and respect of the environment. And 
3) students’ satisfaction toward the model was at high level. 

3. The result of disseminating the development of learning management model to promote 
environment ethics showed that 1) students ’s learning outcome scores on development environmental 
ethics was significantly higher than the scores before learning at the .05 level. 2) students ’s had learning 
outcome scores on the development environmental ethics in 5 components: pretest scores were at a 
moderate level and after learning at high level. The highest average was appreciation for the 
environment, then appreciation and respect of the environment and friendly with the environment. And 
3) students’ satisfaction toward the model was at high level.  
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 วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม สําเร็จ
ลงได้ด้วยดีจากความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ ศาสตราจารย์อํานวย ยัสโยธา รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
กรุณาให้คําปรึกษาช่วยเหลือและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาท่ีทําการศึกษาวิจัยผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ ที่ให้ความรู้ ข้อแนะนํา ความรัก
และเมตตาลูกศิษย์เสมอมา และกราบขอบพระคุณอาจารย์ของข้าพเจ้าทุกท่านในภาควิชาการมัธยมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางสังคมศึกษา อันมีค่ายิ่ง 
และให้ความเมตตาเสมอมาในการเรียนรู้และการทํางานจนทุกวันนี้ 
 กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุนาวิน รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม 
รองศาสตราจารย์จรีะพรรณ สุขศรีงาม รองศาสตราจารย์ภานุ ธรรมสุวรรณ และอาจารย์ ดร.อทุัย เอกสะพัง
ที่ให้ความกรณุาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบรูปแบบ ฯ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
 กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม อาจารย์ ดร.อนัน ปั้นอินทร์ และอาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน 
ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน ์
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณที่ให้ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-
2558  
 ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และคณาจารย์หลายท่านในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่คอยเกื้อหนุนทั้งในการทํางาน และการศึกษาต่อในครั้งนี้ และนิสิต
วิชาเอกสังคมศึกษา โดยเฉพาะชั้นปีที่ร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจัยและให้ความร่วมมือในการศึกษาและ
การทําวิจัยเป็นอย่างดี 
 สุดท้าย ขอกราบขอบพระคุณพี่ชายที่เคารพ อาจารย์ ดร. วิทยา นนท์นภา และครอบครัวใหญ่
ของข้าพเจ้า ที่คอยเป็นกําลังใจและสนับสนุนทางการศึกษาตลอดมา ซึ่งคุณความดีของวิทยานิพนธ์นี้ขอมอบ
แด่บิดามารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญั 
 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกปัจจุบัน องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้กล่าวว่าโลกเรา
ในขณะนี้กําลังก้าวย่างเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ เป็นก้าวย่างทางวัตถุเต็มรูปแบบที่กําลังเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว และเป็นปรากฏการณ์ก้าวย่างที่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนเอง 
เพราะคนมีความเช่ือและทัศนะที่ว่า คนสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ จึงมีการแข่งขันแย่งชิงกันด้วย
การแสวงหาทรัพยากรมาใช้ทางผลการผลิตและบริโภคอย่างไม่มีขอบเขตและไร้จิตวิญญาณ และการ
ดําเนินชีวิตดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหา
ระดับโลกที่ต้องดําเนินแก้ไขอย่างเร่งด่วน (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2555: 42) 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์กําลังประสบอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าเป็นปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหา
โลกร้อน ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหาป่าเสื่อมโทรม ปัญหาน้ําเสีย ปัญหา
มลพิษ ปัญหาน้ําท่วม ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงข้ึนทุกขณะ จนเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม และเป็นที่ยอมรับกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนล้วน
แต่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดํารงชีวิตของมนุษย์ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2556: 21) ดังน้ันการแก้ไขปัญหาให้ประสบความสําเร็จน้ันต้องเร่ิมจากตัวมนุษย์อันเป็น
ตัวต้นเหตุเสียก่อน และมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ทุกคนทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนระดับโลก ภูมิภาค 
ประเทศ และส่วนท้องถิ่น ควรต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน ด้วย
เหตุน้ีหลายประเทศจึงมีความต่ืนตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง เห็นได้จากการศึกษา
ค้นคว้าหาวิธีการป้องกันแก้ไขพัฒนา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ได้ผลดีและมีความย่ังยืน และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหน่ึงที่ถือว่าได้ผลที่สุด
และนําไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน ได้แก่ การให้การศึกษาทั้งการเรียนในระบบ การเรียนรู้
นอกระบบเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และต่อ
คุณภาพชีวิต (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2555: 1-5) จากเหตุผลดังกล่าวทําให้เกิดคําว่าสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม สํานึกคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีความชํานาญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพร้อมที่
จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สามารถดํารงชีวิตอย่างประสานสอดคล้องกับธรรมชาติได้ 
(ภาสินี เป่ียมพงศ์สานต์, 2548: คํานํา) จะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่
เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคม ทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์ที่จะสร้างเจตคติ 
พฤติกรรม ค่านิยมในการอนุรักษ์ พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม
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ส่วนรวม (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546: 80-81) ดังน้ันสิ่งแวดล้อมศึกษาจึงครอบคลุมหลายมิติ ทั้งมิติ
ทางทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางสังคม วัฒนธรรม มิติทางความเช่ือและจิตวิญญาณ มิติทางเศรษฐกิจ
และมิติทางเทคโนโลยี เน่ืองจากธรรมชาติของเน้ือหาสิ่งแวดล้อมศึกษาสอดแทรกและเก่ียวขอ้งอยู่กับ
ทุกรายวิชา ความสําคัญอยู่ที่ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจและตระหนักในความสําคัญของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เพ่ือนํามาสอนแบบบูรณาการสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาและกิจกรรมส่ิงแวดล้อมศึกษาให้สอดคล้อง
และเหมาะสม (เกษม จันทร์แก้ว, 2536: 88-89) โดยมุ่งเป้าหมายหลัก 5 ประการ ได้แก่ สร้างความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนัก เจตคติ ทักษะและมีส่วนร่วมเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 อย่างไรก็ตาม ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นล้วนเป็นปัญหาสืบเน่ืองมาจากการขาด
จริยธรรมของมนุษย์ในสังคมแทบทั้งสิ้น ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะสภาพจิตใจของคนสมัยปัจจุบันถูกคุกคาม
ด้วยความเจริญทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงตกเป็นทาสของค่านิยมทางวัตถุธรรม
มากย่ิงขึ้นโดยลําดับ ขณะเดียวกันจริยธรรมลดน้อยถอยลงไปจากจิตใจในลักษณะตรงกันข้าม ทําให้
เกิดปัญหาทางด้านคุณธรรมนานัปการ เป็นต้นว่าความรู้สึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ การ
กอบโกยผลตอบแทนมากมายเกินสมควร ความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และความเสื่อมทรามด้านศีลธรรม 
จริยธรรม ลักษณะดังกล่าวเป็นมหัตภัยอันใหญ่หลวงต่อความเจริญรุ่งเรือง ความสงบ เรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีงามของสังคม (โกศล ชูช่วย, 2534: 14) เป็นเช่นน้ัน หากคนในสังคมไม่มีจริยธรรมเมื่อ
ปะทะกันเข้าก็จะเป็นไปในลักษณะแห่งความโหดร้ายรุนแรง 
 ดังน้ันจะเห็นได้ว่าจริยธรรมเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่สําคัญย่ิงของมนุษย์ในการสร้างสันติสุข 
จริยธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองโลก เป็นเครื่องมือควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้เป็นไปในทางสันติ
สุขและเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึง ที่ทําให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อย่างชัดเจน (สาโรช บัวศรี, 2534: 23) 
แต่เครื่องมือดังกล่าวไม่ได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีเท่าที่ควรจะเป็น อาจเน่ืองมาจากสาเหตุของการ
ปลูกฝังคุณลักษณะทางจริยธรรมที่ล้มเหลวในช่วงที่ผ่านมา ทั้งน้ีอาจเป็นไปได้ว่า ระบบการศึกษาของ
ไทยไม่ประสบความสําเร็จในสถาบันการศึกษา และอาจเน่ืองมาจากครูอาจารย์ไม่มีความชํานาญใน
หลักการสอนจริยธรรมได้อย่างชัดเจนและประจักษ์แจ้งทําให้ผู้เรียนทั้งหลายไม่เกิดความตระหนักและ
สําเหนียกถึงจริยธรรมจนนําไปสู่ปัญหาขาดจริยธรรม (พระมหาสุรศักด์ิ ประจันตะเสน, 2541: 34-47) 
และระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่สร้างคนให้เป็นคนเก่งหรือเป็นเลิศทางวิชาการ เป็น
การเข้าใจผิดว่าหากเก่งแล้วจะต้องเป็นคนดีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลย ผลพวงของการศึกษาที่เป็นอยู่ทําให้
คนหันมาบูชาความสุขทางวัตถุกันจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้น เกิดความเห็นแก่ตัว ขาดความเมตตาปราณี 
ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ไปจากหัวใจของคนที่ได้รับการศึกษา แท้ที่จริงแล้วการศึกษาต้องสร้างคนให้เป็น
คนดีให้ได้ การศึกษาต้องประกอบไปด้วยจริยธรรมดังที่ท่านพุทธทาสกล่าวว่าการศึกษาน้ันจําเป็นต้อง
มีการสอนด้านจริยธรรมศีลธรรมด้วย จึงจะทําให้คนเป็นคนดีได้ การที่เก่งเป็นเลิศทางวิชาการเพียง
อย่างเดียวไม่สามารถจะทําให้คนเป็นคนดีได้ ถึงเวลาท่ีต้องช่วยกันปลูกฝังคุณลักษณะทางจริยธรรมที่
พึงประสงค์ให้กับเยาวชน เพ่ืออนาคตข้างหน้าจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ คือ มีความรู้ควบคู่
จริยธรรม และสิ่งสําคัญที่สุดอยู่ที่วิธีการสอนของครู ถ้าย้อนไปในอดีตพบว่าสาเหตุที่ทําให้การปลูกฝัง
จริยธรรมไม่บรรลุผลเท่าที่ควร สืบเน่ือง มาจากวิธีการสอนของครู ครูขาดเทคนิคการสอนจริยธรรมที่
ดี และแน่นอนถ้าจะสอนจริยธรรมควรสอนต้ังแต่เด็ก โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่กําลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 
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เข้ากับสุภาษิตที่ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม่แก่ดัดยาก (สุภาวดี โรจธรรมกุล, 2538: 88-89) หรือหากเปรียบ
ตัวจริยธรรมเสมือนต้นไม้คงจะปลูกฝังความเจริญงอกงามได้ง่าย เพราะเพียงแต่รดนํ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย 
กําจัดวัชพืช ไม้ต้นน้ันก็เจริญเติบโตงามสะพรั่งได้ผลอย่างน่าพอใจที่สุด แต่จริยธรรมไม่ใช้ต้นไม้เป็น
เพียงนามธรรมจึงเป็นการยากที่เราจะสร้างให้เกิดขึ้นและฝังอยู่ในจิตใจของมนุษย์ (กิจพัฒน์ เรืองช่วย, 
2531: 26) 
 นอกจากน้ีการสอนจริยธรรมไม่สามารถสอน หรือให้ความรู้แค่ภายในห้องเรียนเท่าน้ัน  
แต่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง การเห็นแบบอย่างที่ดี การอบรมบ่มเพาะจากชีวิต
จริง อันเป็นกระบวนการที่ผสมผสานหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ครูผู้สอนทุกคนควร
สอดแทรกจริยธรรมเข้าไปในเน้ือหาที่ตนสอน เพ่ือให้มีการปลูกฝังและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (ฟ้ามุ่ย 
เรืองเลิศบุญ และสมศักด์ิ จัตตุพรพงษ์, 2549: 5-7) จะเห็นได้ว่าการสอนแบบสอดแทรกจริยธรรม
ไม่ใช่ไปน่ังเทศน์ให้ผู้เรียนฟัง แต่เป็นการสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดี คิดดี ทําดี หรือสอนให้เป็นคนเก่ง ดี 
และมีสุข โดยผู้เรียนไม่รู้ตัวว่ากําลังถูกสอน การสอนจริยธรรมสามารถสอดแทรกเข้าในกิจกรรม การ
เรียนการสอนได้ตลอดเวลาโดยผสมผสานไปกับเน้ือหารายวิชา (อุไรวรรณ ธนสถิต, 2546: 8-10) โดย
อาศัยกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาซึ่งเป็นการทําให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น อยาก
เรียนรู้ และได้ปฏิบัติจนเกิดความเข้าใจ เกิดความเช่ือ ความศรัทธา และยึดถือสิ่งน้ันเป็นแนวทาง
ดําเนินชีวิต (ศักดา ไชกิจภิญโญ, 2547: 3) โดยเฉพาะการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่
สําคัญ คือ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือจริยธรรมสิ่งแวดล้อม อันจะนําไปสู่การ
แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม การสอนให้ผู้เรียนได้เพียงเน้ือหาเป็นสิ่งที่ยังไม่เพียงพอ แต่สิ่งที่สําคัญ
ควรมีการสอนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย หรือควรสอดแทรกจริยธรรมในการเรียนการสอนไป
ในขณะเดียวกัน นักสิ่งแวดล้อมศึกษามีเพียงความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาอย่างเดียวไม่พอ จําเป็นต้อง
มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Ethics) ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสําหรับ
มนุษย์ที่ยึดความดีงาม ความถูกต้องตามหลักคุณธรรม และความเมตตาท่ีพึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 
ทั้งน้ีจะมีผลกระทบต่อชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกัน การที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมจึงประกอบไป
ด้วยรากฐานความเช่ือมั่นเชิงคุณธรรม ที่มีความแตกต่างในระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่แตกต่างกันไปและส่งผลต่อการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างผสมกลมกลืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดถึงส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
 จากเหตุผลดังกล่าว การดํารงชีวิตของบุคคลแต่ละคนในชุมชนแต่ละแห่งจะต้องเป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนและมีความกลมกลมกลืนและผูกพันธ์ุกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละแห่ง จึงจะเป็นการ
สร้างการเรียนรู้ที่แก้วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัด
หน่ึงในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ที่ให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันพบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัญหาหลักที่ทางจังหวัดต้อง
เร่งดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนโดยทางจังหวัดกําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ปี 2556 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
คือ รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการผลิตและพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(จังหวัดสงขลา, 2558) จากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาและทําความเข้าใจและได้นํามา
บูรณาการกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหน่ึงในจังหวัด
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สงขลา ซึ่งกําลังประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กําลังเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเช่นกัน ทั้งน้ีทาง
มหาวิทยาลัย ได้กําหนดพันธกิจด้านส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน จากการจัดการเรียนการสอนทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมายังไม่ช่วยพัฒนาให้นิสิตมีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 
 นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเยาวชนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีอยู่ในช่วงวัยรุ่น
ตอนปลายกําลังจะก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น มีความพร้อมที่จะเรียนรู้วิทยาการต่างๆ ที่จะนําไปใช้ใน
การประกอบอาชีพและดําเนินชีวิต และเป็นวัยที่ควรปลูกฝังจริยธรรมให้เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งหาก
ยึดการพัฒนาระดับจริยธรรมของโคลเบอร์แล้ว ในช่วงอายุ 17 ปีขึ้นไปน้ีมีการตัดสินปัญหาด้วยการนํา
ความคิดตรึกตรองด้วยตนเอง แต่จะเน้นความสําคัญของสิ่งใดมากกว่ากัน การยอมรับกฎเกณฑ์ของ
สังคมต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมสากลที่กําหนดขึ้นอย่างเป็นที่ยอมรับของทุกสังคม คือ ยึดมั่นใน
สิ่งที่ถูกต้องตามเกณฑ์ และตัดสินด้วยจิตสํานึกที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมที่ตนเลือก และมีความ
สมเหตุสมผลที่เป็นสากลโดยคํานึงถึงความเท่าเทียมของสิทธิมนุษยชน เคารพในศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ของแต่ละคน (อุดมศักด์ิ นาดี, 2545: 15) และเยาวชนช่วงน้ีจะเป็นอนาคตของชาติที่สําคัญ 
หากเยาวชนได้รับการปลูกฝังจริยธรรมในช่วงน้ีก็จะทําให้เป็นคนที่มีคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม 
ยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่สังคมและประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปได้ ดังน้ันในการจัดการเรยีนการสอน
นอกจากจะสอดแทรกจริยธรรมควบคู่กันไปในการสอนวิชาการทุกรายวิชาแล้ว จะต้องคํานึงและให้
ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมในสถาบันด้วย โดยจัดให้เหมาะสมกับวัย จํานวนผู้เรียน และ
สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีความรู้สึกรักและภูมิใจในสถาบันด้วย (ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศบุญ และสมศักด์ิ 
จัตตุพรพงษ์, 2549: 8) 
 ด้วยเหตุน้ีกระบวนการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่จะทําให้
ผู้เรียนรักและมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมจึงควรต้องเป็นกระบวนการที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้สัมผัสและ
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ได้เผชิญสถานการณ์และหาทางเลือกได้คิด วิเคราะห์ฝึกปฏิบัติจนประจักษ์จริง 
เกิดความรู้ จิตสํานึกที่พึงประสงค์กระบวนการเรียนรู้เช่นน้ีเกิดขึ้นที่ละน้อยต่อเน่ืองยาวนาน ซึมซับ
สะสมเป็นลักษณะนิสัย เป็นการเรียนรู้ที่ค่อยซึมซาบแทรกลึกลงสู่ภายในจิตใจ แล้วแสดงออกเป็น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการซับซับจนเป็นลักษณะนิสัยน้ันจะต้องเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนใน
ลักษณะที่เป็นกัลยาณมิตรของกันและกันร่วมกันคิดวิเคราะห์เพ่ือแสวงหาสิ่งดีงามแทรกสอดแนวคิด
หลักธรรมที่มีความไม่เห็นแก่ตัวเป็นพ้ืนฐาน (สุมน อมรวิวัฒน์, 2541: 167-182) ในลักษณะเช่นน้ี
กระบวนการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านสิ่งแวดล้อม คือเป็นผู้มี
ความรักหวงแหนและปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความตระหนักในคุณค่าความสําคัญของสิ่งแวดล้อม
ควรจะเป็นการจัดกระบวนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งเป็น
หลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และมีพ้ืนฐานสําคัญคือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการประสบการณ์เดิมรวมทั้งการสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่ท้าทายอย่างต่อเน่ือง
จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีการ
ผสมผสานระหว่างองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเรียนรู้ในแนวคิดการสร้างความรู้ 2) สภาพ
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บริบทการเรียนรู้ในสภาพจริง 3) การริเริ่มและความรับผิดชอบของผู้เรียน 4) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
5) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างและต่อเติมความรู้ 6) การประเมินตามสภาพจริง ซึ่งการปฏิสัมพันธ์
ขององค์ประกอบเหล่าน้ี ทําให้เกิดการขยายเครือข่ายของความรู้ที่ทุกคนมีอยู่ออกไปอย่างกว้างขวาง
อันนําไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 ทั้งน้ีหลักการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สอดคล้องกับแนวนโยบายของการปฏิรูป
การศึกษาที่พยายามมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ประกอบด้วยการเป็นคนเก่งคนดี และมคีวามสุข พร้อมกันน้ีได้มีการกําหนด
มาตรฐานด้านการศึกษาของผู้เรียนไว้ถึง 12 ประการ หน่ึงในมาตรฐานเหล่าน้ันระบุถึงมาตรฐานของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไว้ในมาตรฐานที่ 12 กําหนดให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกเห็นคุณค่าธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การทํากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรู้จักใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด แนวนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานน้ีสถานศึกษาต่างๆ ได้นํามากําหนดไว้ในการจัดการเรียนการ
สอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 60-64) 
 หากแต่จากการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนกลับ
พบว่าจากลักษณะการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการสอนแบบบรรยายทําให้ผู้เรียนมุ่งเน้นการ
เรียนรู้เพ่ือเอาคะแนนอย่างเดียว ท่องจํานํามาตอบเมื่อเรียนผ่านไปก็ไม่ได้นําความรู้มาใช้และขาดการ
มองไกลถึงสังคมท่ีอยู่อาศัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ทั้งน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการที่
เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาว่าการสอนสิ่งแวดล้อมจะได้ผลดีหากจัด 
การเรียนการสอนแบบสหสัมพันธ์วิทยาการโดยวิธีการสอนให้ผู้เรียนได้เห็นสภาพปัญหา ฝึกแก้ปัญหา 
และปฏิบัติจริงได้มีการศึกษานอกสถานที่ และให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งหาก
ดําเนินการเช่นน้ีเช่ือว่าทําให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักต่อปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเกิดสํานึกการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ศาสตร์ต่างๆ ที่นําเสนอในเบ้ืองต้นล้วนเป็นปรากฏการณ์
ที่เป็นจริงในด้านสิ่งแวดล้อม จนนํามาสู่ความสนใจในการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหารูปแบบและวิธีการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและสํานึกถึงบทบาท
ของตนต่อสังคมและท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเกิดการบ่มเพาะเป็นลักษณะนิสัยที่
เหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับมิติทางสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และมนุษยธรรม เพ่ือจะส่งเสริมให้บุคคลมีเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะดํารงชีวิต
อยู่ในระบบนิเวศ ด้วยเหตุผลและความสําคัญด้านการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมดังกล่าวผู้วิจัย
จึงมุ่งที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
นําความรู้ทางด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในการเป็นครู
มืออาชีพอย่างมีศักยภาพสืบไป 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
       การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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คือการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods 
Research) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce and Weil การออกแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิด ADDIE Model ของครูส (Kruse, 2009) และการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด
ดังน้ี 
 1. ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 
  ทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Theory) และแนวคิดการจัด 
การเรียนรู้ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และแนวคิดการเรียนรู้ เพ่ือประกอบการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
  1.1 กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ 
(Thorndike) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้เป็นเร่ืองของการแก้ปัญหา การเรียนรู้เป็นการเกิด
ความสัมพันธ์เช่ือมโยง (Connection) ระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus) ปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) 
(Gordon and Hilgard, 1981: 21) 
  1.2 กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner) 
กล่าวถึง การเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบัติ และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกระบวนการเรียนรู้เกิด
จากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง และออซุเบล (Ausubel) การเรียนรู้จะมีความหมาย หรือมีคุณค่า 
เมื่อสิ่งที่เรียนมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เคยเรียน (David, Joseph, and Helen, 1968: 203-204) 
  1.3 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) ได้แก่ ทฤษฎีของไวกอทสกี 
(Vygotsky) และเพียเจต์ (Piaget) ที่ระบุว่าการสร้างความรู้ที่เน้นวิธีการเรียนรู้มากกว่าการให้ความรู้
โดยตรง ผู้เรียนสร้างความจริงด้วยตนเองจากการรับรู้จากประสบการณ์ ดังน้ันความรู้หรือการเรียนรู้
เร่ืองใหม่จึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงของประสบการณ์เดิม แนวคิดเก่ียวกับความรู้และวิธีการได้มาซึ่ง
ความรู้ได้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น ดังน้ันการจัดการ
กับสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จึงเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งของการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ การเรียนรู้ตามแนวทางการสร้างความรู้นี้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจาก
ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมเป็นการแสวงหาความหมายใหม่ ความรู้ความเข้าใจใหม่ และเป็น
การสร้างความเข้าใจในภาพรวมมากกว่าเรียนรู้เป็นส่วนๆ (David, 1996: 242) 
 2. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
  2.1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือกระบวนการเรียนการสอนที่ให้
นักเรียนได้ ทํา และคิดในสิ่งที่ทํา (Bonwell and Eison, 1991) เช่น กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Process: 5Es) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) ซึ่งการเรียนรู้เชิงรุกต้องเป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม มีลักษณะสําคัญดังน้ี 
   2.1.1 เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
   2.1.2 ประสบการณ์ทําให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายอย่างต่อเน่ือง และ
เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง คือ ผู้เรียนจะต้องทํากิจกรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นั่งฟังบรรยาย
อย่างเดียว 
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   2.1.3 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
   2.1.4 ปฏิสัมพันธ์ทําให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้อย่างกว้างขวาง 
   2.1.5 อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น การพูด การเขียน และการวาด ซึ่งจะ
ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์การเรียนรู้ 
   2.1.6 กระบวนการกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมสูงสุด และทําให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์สูงสุด 
  2.2 การจัดการเรียนรู้จริยธรรมการสอนจริยธรรมเป็นการสอนหรือพัฒนาให้คนเป็น
คนดี มีความประพฤติอยู่ในธรรม คือคุณความดี ละเว้นความช่ัว มีปัญญาที่จะตัดสินสิ่งต่างๆ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เป็นการสอนเพ่ืออบรมบ่มนิสัย แก้ไขและส่งเสริมลักษณะนิสัยด้วยวิธีการต่างๆ จะ
โดยทางตรงหรือทางอ้อม เป็นกระบวนการเพ่ือทําให้บุคคลที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนได้พัฒนาตนเองให้
เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่า ทําประโยชน์ให้แก่ตนเอง และสังคมได้ด้วย การมีคุณธรรมควบคู่ไปกับการทํา
หน้าที่ในสังคมของเขาเหล่าน้ัน โดยการสอนจริยธรรมมีแนวทางดังน้ี (ผกา สัตยธรรม, 2544: 361-
373) ทั้งน้ีในการจัดการเรียนรู้ในการสอนจริยธรรมต้องคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่  
   2.2.1 ความแตกต่างของวัย ครูผู้สอนจะต้องสนใจว่าผู้เรียนควรได้รับการสอน
แบบใดเหมาะสมกับวัย โดยเฉพาะผู้เรียนระดับอุดมศึกษาควรให้มีการฝึกปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
เป็นผู้มีจรยิธรรม เป็นผู้มีปัญญา รู้ว่าอะไรควรเช่ือไม่ควรเช่ือ รู้จักใช้เหตุผล รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร
ปฏิบัติ อาจให้ไปค้นคว้าเพ่ิมเติมหรืออ่านหนังสือธรรมะเพ่ิมความสนใจ ควรมีการฝึกศีล สมาธิ ปัญญา
ให้มาก 
   2.2.2 เน้ือหาหรือประสบการณ์ ผู้สอนควรเป็นผู้รู้ดี รู้จริง และปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ชอบในทางศีลธรรมและจริยธรรม ความยากง่ายตามวัย 
   2.2.3 ผู้สอน ต้องมีความรู้ความสามารถในการสอน รู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ 
รู้ธรรมชาติของจริยธรรมว่าต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความแท้จริง ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จริง โดยถือ
ว่าหลักศีลธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่ทกุคนควรปฏิบัติ ผู้สอนต้องประกอบกับความเมตตา กรุณาต่อ
ผู้เรียน 
   2.2.4 จุดมุ่งหมาย ต้องให้ผู้เรียนได้พัฒนาทุกส่วนของร่างกายและจิตใจ รู้จัก
การใช้สติปัญญาไปในทางที่เหมาะสม รู้ประโยชน์โทษของพฤติกรรมของตนเอง ไม่เน้นแต่การรู้จัก
และจําได้เท่าน้ัน ควรเน้นเรื่องการทําความดีเพ่ือความดี ซ่ึงเป็นคุณค่าอยู่ในตัวเอง 
   2.2.5 สังคมสิ่งแวดล้อม อิทธิพลในการสอนจริยธรรมคือ สื่อต่างๆ รอบตัวที่มี
อิทธิพลชักนําให้ปฏิบัติตาม ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิโอ คอมพิวเตอร์ 
 3. ทฤษฏีและแนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  3.1 ทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg, 1979: 29-53) โคลเบอร์ก กล่าวว่า 
จริยธรรม คือ ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีเป็นเกณฑ์และมาตรฐานและความประพฤติในสังคม ซึ่งบุคคลจะ
พัฒนาขึ้นจนกระทั่งมีพฤติกรรมของตนเองและผลของการกระทําน้ันจะเป็นเคร่ืองตัดสินว่าการกระทํา
น้ันผิดหรือถูก โดยแต่ละระดับของพัฒนาการทางจริยธรรมจะมีเกณฑ์ในการตัดสินของสังคมน้ันๆ 
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  3.2 ทฤษฎีกระจ่างค่านิยม (Value Calcification Theory) ทฤษฎีน้ีเสนอโดยแรทส์ 
ฮาร์มิน (Raths Harmin, 1978) โดยมีหลักสําคัญ คือ การช่วยให้บุคคลเกิดความกระจ่างในจริยธรรม
ที่ตนนับถือหรือมีความเช่ือว่าถูกต้องหรือควรจดจํา เป็นกระบวนการจะทําให้บุคคลเกิดความกระจ่าง
จริยธรรมของตนเอง รู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสําคัญคือการทําค่านิยม
ให้กระจ่างคือกระบวนการท่ีบุคคลสามารถเลือกค่านิยมโดยอาศัยความรู้สึก การวิเคราะห์ พฤติกรรม
ว่าจะเลือกแสดงพฤติกรรมอย่างใด เมื่ออยู่ในภาวะที่ต้องเลือกและช่วยกําหนดว่า การเลือกพฤติกรรม
เช่นน้ันมีเหตุผลหรือไม่ ความกระจ่างของบุคคลมี 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
   3.2.1 บุคคลเลือกกระทาํอย่างอิสรเสรีไม่มีการบังคับ 
   3.2.2 บุคคลเลือกทางเลือกหลายๆ ทาง 
   3.2.3 บุคคลเลือกจากการพิจารณาผลของทางเลือกแต่ละทางแล้ว 
   3.2.4 บุคคลมีความยินดี และภูมิใจในการเลือกกระทําสิ่งน้ัน 
   3.2.5 บุคคลยืนยันการตัดสินใจเลือกของตนอย่างเปิดเผย 
   3.2.6 บุคคลกระทําตามที่ตนตัดสินใจเลือก และชักชวนผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส 
   3.2.7 บุคคลกระทําพฤติกรรมน้ันเป็นประจํา แม้ว่าผู้อ่ืนจะไม่กระทําตาม 
  3.3 แนวคิดจริยธรรมของเมอร์ช๊าต (Merchant, 1990) เมอร์ช๊าตมีแนวความคิดว่า
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จะเกิดข้ึนได้ มนุษย์และสิ่งแวดล้อมต้องเป็นอันหน่ึงหน่ึงเดียวกัน มนุษย์
และธรรมชาติเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งแวดล้อมทั้งหมด กล่าวโดยง่ายคือบทบาทของมนุษย์ต้องเปลี่ยนจาก
การเอาชนะธรรมชาติมาเป็นสมาชิกและพลเมืองของธรรมชาติ ซึ่งมีสิ่งสําคัญที่เด่นชัดอยู่ 2 ประการ
ได้แก่ 
   3.3.1 ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกน้ีมีความเช่ือมโยงกันทั้งหมด 
   3.3.2 มนุษย์ควรให้ความเคารพและมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
  3.4 แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550: 50-
67) ได้กล่าวถึงจริยธรรมน้ันต้องมีความสําคัญต่อพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ และเป็นเครื่องมือใน
การควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้เป็นไปในทางที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในโลกและสังคมอย่างมี
ความสุข ประกอบด้วยเกณฑ์พ้ืนฐานดังน้ี 
   3.4.1 จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานการแสดงออกของการกระทําที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน ทั้งคุณธรรมที่เป็นบ่อเกิดซึ่งเป็นแก่นของค่านิยม 
   3.4.2 จริยธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามควรปลูกฝังและดํารงรักษา 
   3.4.3 จริยธรรมน้ันผูกพันอยู่กับความสุข คือจริยธรรมเป็นเหตุ 
   3.4.4 จริยธรรมเป็นวิธีการดีที่สุดในการดําเนินกิจกรรมทุกอย่างจึงควรสร้างสม
จริยธรรมเพ่ือนํามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี และความเต็มสมบูรณ์ในชีวิต 
   3.4.5 จริยธรรมเป็นสิ่งผูกพันอยู่กับคนดีและความดี และจริยธรรมเป็นสิ่งที่อยู่
ในความควบคุมของตัวเรา 
   3.4.6 จริยธรรมเก่ียวพันกับความเคยชินของการประพฤติดีตรงกันข้ามกับกิเลส
ซึ่งเป็นความเคยชินกับการประพฤติช่ัว 
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   3.4.7 จริยธรรมก่อให้เกิดจริยธรรมอ่ืนๆ คือเมื่อฝึกจริยธรรมหน่ึงแล้วก็จะเกิด
จริยธรรมด้านอ่ืนๆ ไปด้วย 
 4. แนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  4.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce and Weil เริ่มจากการเสนอภาพ
เหตุการณ์ในห้องเรียน (Scenario) โดยการเล่าเร่ืองอันเป็นการจําลองเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
เพ่ือนําไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแต่ละรูปแบบมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (The Model of Teaching) ซึ่งประกอบด้วย 4 
ส่วน คือ 1) กระบวนการการเรียนการสอน (Syntax or Phases) ที่ได้จัดเรียงลําดับกิจกรรมเป็นขั้นๆ 
และมีความสัมพันธ์กัน 2) ระบบสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทครู และนักเรียนใน
การจัดการเรียนการสอน 3) หลักการตอบสนอง (Principles of Reaction) ที่ครูมีต่อสิ่งที่นักเรียนทํา 
อาจเป็นการให้รางวัล หรือสร้างบรรยากาศให้คิดและปฏิบัติอย่างอิสระ 4) ระบบสนับสนุน (Support 
System) ซึ่งระบุถึงเง่ือนไข หรือสิ่งที่จําเป็นในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลตามที่
คาดหวังแก่ผู้เรียน ส่วนที่ 2 การนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช้ (Application) อัน
เป็นการแนะนําการใช้รูปแบบน้ัน  ส่วนที่ 3 สาระความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน และสิ่งที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ (Instruction and Nurturant Effects) โดยรายละเอียดของแต่ละรูปแบบต้องจัด
สาระความรู้ และการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติแก่ผู้เรียน 
  4.2 แนวคิดแบบจําลองการออกแบบการเรียน ADDIE Model เป็นรูปแบบของ
ระบบการพัฒนาการเรียนการสอน โดยการนําอักษรตัวแรกในการออกแบบระบบการเรียนการสอน
มาใช้ตามหลักการที่ชัดเจน และมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ได้แก่ A - analyze: การวิเคราะห์
ความจําเป็น หรืออุปสรรคเพ่ือตัดสินใจว่าต้องเรียนรู้เรื่องอะไร D - design: การกําหนดถึงวิธีการใน
การเรียนรู้ โดยการระบุกิจกรรมการเรยีนรู้ การวัดและประเมินผล การเลือกเนื้อหา และสื่อการเรียน
การสอน D - develop: การสร้างและผลิตเคร่ืองมือต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบและปรับปรุง I - 
implement: การนําแผน หรือโครงการไปปฏิบัติ และ E - evaluate: การพิจารณาความเหมาะสม
ของการเรียนการสอน การประเมินระหว่างดําเนินการ และการปรับปรุงเพ่ือนําไปปฏิบัติได้ต่อไป 
(Matachoski, 2002: 9) 
  4.3 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป็นการศึกษาความจริง
ที่เก่ียวกับทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ในการแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคนิคการผสมผสานกระบวนการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยการทําวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้ากับกระบวนการพัฒนา ซึ่งองอาจ 
นัยพัฒน์ (2554: 232) ได้กล่าวถึงการวิจัยและพัฒนาว่า เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าที่กระทําอย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมพูน “คลัง” ความรู้หรือความเข้าใจในแง่มุมใหม่ๆ 
ของมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรม แล้วประยุกต์ความรู้หรือความเข้าใจดังกล่าวไปส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ การปรับพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กร ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนใน
ชุมชนหรือสังคม การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกับกระบวนการ 
พัฒนา ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีจึงเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) 



10 

 

  4.4 การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ครอสเวล (Creswell, 
2007) รัตนะ บัวสนธ์ (2553) และองอาจ นัยพัฒน์ (2554) ได้กล่าวถึงการวิจัยแบบผสมผสานว่า เป็น 
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีในการรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน ผู้วิจัยใช้วิธีการบูรณาการเชิงปริมาณเป็นวิธีการทดสอบทฤษฎี 
และวิธีการเชิงคุณภาพในการศึกษาปรากฏการณ์ การศึกษาหาคําตอบไปพร้อมๆ กัน แต่ต่างประเด็น
กันแล้วนําผลที่ได้ในเชิงปริมาณ มาสรุปตีความโดยอาศัยผลท่ีได้จากวิธีการเชิงคุณภาพมาสรุปร่วมกัน 
การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) แบบรองรับ
ภายใน (The Embedded Design) เนื่องจากมกีารนําผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลซึ่งกันและกัน พร้อมสรุปตีความผลที่เกิดขึ้นโดยใช้ผลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์
ขณะที่ทําการวิจัยมาร่วมสรุปด้วย 
 5. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยได้ศึกษา
จากทฤษฏีการเรียนรู้ แนวคิดการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎี และแนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ือกําหนด
เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ สังเคราะห์ออกเป็น
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังน้ี 
  5.1 ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (Preparation for 
Environmental Learning) เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยายและอภิปรายร่วมกัน ในขั้นน้ีเป็นการทําให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อม
เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในทุกๆ ด้าน และเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและมีคุณค่าต่อสรรพสิ่ง  
  5.2 ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมส่ิงแวดล้อม (Construction the Body of 
Knowledge in Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้เก่ียวกับจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม จากความรู้เดิมสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในข้ันน้ีเป็นการ
ทําให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าต่อสรรพสิ่งด้วยการรู้จักช่วยอนุรักษ์ พัฒนา 
และฟื้นฟูให้คงอยู่และให้มีคุณภาพที่ดี 
  5.3 ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Survey the Environmental’s Problems) 
เป็นการเสนอสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนเน้นศึกษาปัญหาเป็นฐาน โดยเน้น
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และแสวงหาข้อมูลเพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมขั้นน้ีเป็นการทําให้ผู้เรียน
มีความรู้สึกเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ด้วยการเห็นอกเห็นใจ และความสงสารทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม 
  5.4 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Activity Practice to 
Support valuable Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรุก
เน้นการจัดทําโครงการสิ่งแวดล้อม การศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน ป่าไม้ แหล่งนํ้า และ
การลงมือปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ขั้นน้ีเป็นการทําให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกว่า
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นหน้าที่ของ
มนุษย์ทุกคนที่ต้องช่วยกัน  
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  5.5 ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Summary and Environmental 
Ethics Evaluation) เป็นการสรุปและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ทําให้เกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดย
การนําจริยธรรมมาสร้างเป็นพฤติกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน 
ในข้ันน้ีเป็นขั้นสุดท้ายของการเกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ทําให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกและรู้คุณค่าและตอบ
แทนพระคุณของสิ่งแวดล้อม   
 6. จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  จริยธรรมสิ่งแวดล้อมในงานวิจัยน้ีไดนําทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg, 
1976) ทฤษฎีกระจ่างค่านิยม (Value Calification Theory) โดยแรทส์ ฮาร์มิน (Raths Harmin, 
1978) แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของเมอร์ช๊าต (Merchant, 1990) แนวคิดจริยธรรมส่ิงแวดล้อม
ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550: 50-67) มาสังเคราะห์และสามารถสรุปเป็นจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมได้ 5 ด้าน และนํามาใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
  6.1 การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีจิตสํานึกว่าทรัพยากรป่าไม้ แหล่งนํ้า 
โลก เป็นสิ่งที่มีความสําคัญและคุณค่าต่อสรรพสิ่ง ควรอยู่ด้วยการไมเ่บียดเบียนไม่ทําลายและช่วยกัน
อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูให้คงอยู่และให้มีคุณภาพที่ดี 
  6.2 การเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม เป็นความละอายและเกรงกลัวต่อสิ่ง
ไม่ดี หมายถึง การมีจิตสํานึก ละอาย และเกรงว่าถ้าทําลายสิ่งแวดล้อมจะเป็นการทําลายธรรมชาติ 
สังคมและวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของสรรพสิ่ง โดยเฉพาะตัวมนุษย์เองจึงมีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย
การให้ความเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
  6.3 การไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีจิตสํานึกและไม่ทําลายทรัพยากร
ป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อสรรพสิ่งด้วยการรู้จักช่วยอนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูให้
คงอยู่และให้มีคุณภาพที่ดี 
  6.4  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีจิตสํานึกว่าการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึนเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่
ต้องช่วยกัน โดยเฉพาะขยะสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเป็นสิ่งทําลายสิ่งแวดล้อม 
  6.5 ความกตัญญูกตเวทต่ีอสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีจิตสํานึกและการรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแหล่งนํ้าและโลกว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับ
มนุษย์ และรู้จักช่วยกันอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูให้คงอยู่และมีคุณภาพที่ดี 
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ทฤษฎีและแนวคิดจริยธรรมธรรมสิ่งแวดล้อม 
1. ทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบอร์ก ( Kohlberg, 
1979)     
2. ทฤษฎีจริยธรรมกระจ่างค่านิยมของแรทส์ ฮาร์
มิน (Rats Harmin, 1978) 
3. แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของเมอร์ช๊าต 
(Merchant, 1990) 
4. แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2550: 50-67) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
1. ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 
(Preparation for Environmental Learning) เป็นการ
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ทําให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์และ
สําคัญกับสิ่งมีชีวติอย่างไร 
2. ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
(Construction the Body of Knowledge in 
Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้านองค์
ความรู้ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม   
3. ขั้นสํารวจปัญหาส่ิงแวดล้อม (Survey the 
Environmental’s Problems) เป็นการศึกษา และสํารวจ
ปัญหาต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อม  
4.ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
(Practice Activities to Support valuable 
Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกใน
รูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆเพ่ือสร้างเสริมคุณค่าจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม    
5. ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
(Summary and Evaluation Environmental Ethics) 
เป็นการสรุปและประเมินผลเพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม  

จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
1. การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. การเคารพและเห็นคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม 
3. ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 
4. รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
5. กตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม   

ทฤษฎีการเรียนรู้ 
กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
- Thorndike (Gordon H. and Hilgard, 1981) 
กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism)   
- Bruner (Bruner, 1963)   
- Ausubel (David, Joseph and Helen, 1968) 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism 
Theory) 
- Vygotsky – Piaget  (David, 1996) 
 

แนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
1. Joyce, Weil, and Calhoun (1996) 
2. ADDIE Model (Kruse, 2009) 
3. การวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R&D)  
4. การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method 
Research) (Creswell, 2007) 

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
- การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
(Bonwell and Eison, 1991) 
- การจัดการเรียนรู้จริยธรรม (ผกา สัตยธรรม, 
2544) 
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คําถามของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมีคําถามการวิจัย ดังน้ี 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีองค์ประกอบ กระบวนการ 
และวิธีการสอนอย่างไร 
 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีผลเป็นอย่างไร 
  2.1 ความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
  2.2 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
  2.3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบอยู่ในระดับใด 
 3. การขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีผลเป็น
อย่างไร   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  2.1 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน 
  2.2 เปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนเรียนและหลังเรียน 
  2.3 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
              3. เพ่ือขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม   
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยต้ังสมมติฐานดังน้ี 
 1. ความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาของนิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เรียนด้วยรปูแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าระหว่างเรียน  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2557 จํานวน 11 วิชาเอก วิชาเอกละ 40 คน จํานวน 440 คน 
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  1.2 กลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตช้ันปีที่ 4 วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้มาด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง จํานวน 40 คน โดยเป็นนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ระยะเวลาในการวิจัยโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 8 ช่ัวโมง จํานวน 64 ช่ัวโมง 
 3. เนื้อหาท่ีใชใ้นการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย คือ รายวิชา 0125301 สิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสตูรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษณิ 
 4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  4.1 ตัวแปรจัดกระทํา (Independent Variable) ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
   4.2.1 ความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   4.2.2 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
   4.2.3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของบอลเวลและอีสสัน (Bonwell and 
Eison, 1991) แนวคิดการจัดการเรียนรู้จริยธรรมของผกา สัตยธรรม (2544) ผ่านกระบวนการสร้าง
องค์ประกอบการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce and Weil แนวคิด
แบบจําลองการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE  Model ของครูส (Kruse, 2009) รูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนของ Joyce and Weil แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
ดําเนินการพัฒนารูปแบบ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) การวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน (Analysis: A) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: 
D) เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 
3 การวิจัย (Research: R2) การนําไปใช้ (Implementation: I) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการเรียน
การสอน และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E) เป็น
การประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน โดยการพัฒนารูปแบบตามกระบวนการ 
พัฒนาที่ประยุกต์ใช้ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (Preparation 
for Environmental Learning) 2) ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Construction the 
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Body of Knowledge in Environmental Ethics) 3) ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Survey 
the Environmental’s Problems) 4) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
(Practice Activities to Support Valuable Environmental Ethics) 5) ขั้นสรุปและประเมินผล
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Summary and Evaluation Environmental Ethics) 
     2. จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Ethics) หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสําหรับนิสิตวิชาเอกสงัคมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ยึดความดีงามความถูกต้อง
ตามหลักคุณธรรม และความเมตตาที่พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม สําหรับจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่ผู้วิจัย
นํามาใช้ในการทดลองครั้งน้ีซึ่งมีทั้งหมด 5 ข้อ คือ 1) การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) การเคารพและ
เห็นคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม 3) การไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 4) การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ 5)
การกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยใช้วิธีการวัดพฤติกรรมด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด
การแบ่งระดับจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมไทยซึ่งได้กําหนดระดับสูงตํ่าของระดับจริยธรรม
ไว้ 4 ระดับคือ 
  ระดับที่ 1 จริยธรรมที่ยึดหลักการกระทํา หรือไม่กระทําสิ่งใด เพ่ือประโยชน์บาง
ประการของตนเอง (ทําเพ่ือตนเอง) 
  ระดับที่ 2 จริยธรรมที่ยึดหลักการกระทําหรือไม่กระทําสิ่งใดเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน
ในสังคมแคบๆ เช่น เพ่ือญาติพ่ีน้อง เพ่ือเพ่ือนตัวเอง (ทําเพ่ือพวกพ้อง) 
  ระดับที่ 3 จริยธรรมที่ยึดหลักการกระทําหรือไม่กระทําสิ่งใดเพ่ือประโยชน์ของสังคม
ส่วนใหญ่ เช่น ชุมชน ประเทศชาติ หรือมนุษยชาติ (ทําเพ่ือสังคม) 
  ระดับที่ 4 จริยธรรมที่ยึดหลักการกระทําหรือไม่กระทําสิ่งใดเพ่ือความถูกต้องดีงาม
อันเป็นอุดมคติสากล (ทําเพ่ือความถูกต้องดีงาม) 
             3. ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถของนิสิตด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม สามารถวัดได้จากคะแนนผลการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ด้านความรู้ความจํา ความเข้าใจ 
การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ 
            4. ความพึงพอใจ หมายถึง การสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของนิสิตที่มีต่อรูปแบบการจัด 
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งวัดได้จากแบบรายงานตนเองหรือแบบสอบถามท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้น 
            5. นิสิต หมายถึง ผู้ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสังคมศึกษาช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. อาจารย์ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 2. สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาสาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ สามารถนํารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาด้านสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 
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 3. นิสิตวิชาเอกสังคมศึกษา ได้พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันได้ 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร บทความ วารสาร หนังสือ และงานวิจัย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการดําเนินงานวิจัยตามลําดับ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 2. ทฤษฎีและแนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
 3. ทฤษฎีจริยธรรมและแนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 4. สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา รายวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา 
 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1. อธิบายความหมาย วิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อมศึกษา และวิเคราะห์ความจําเป็นที่ต้อง
มีการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาได้ 
 2. อธิบายความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมได้ 
 3. บอกคุณลักษณะของมนุษย์ที่มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
 4. อธิบายการส่งเสริมบํารุงรักษา คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 
 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและวิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อมศึกษา ความจําเป็นที่ต้องมีการเรียน
การสอนด้านสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมการ
เสริมสร้างจริยธรรมสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบํารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ มีจริยธรรมส่ิงแวดล้อมและเห็นความสําคัญของ
การศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสังคมโลกและ
สังคมไทยได้ 
 
ตารางที่ 1 กําหนดการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หน่วยการเรียนรู้ 

จํานวน
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

1 หน่วยที่ 1: ความรู้พ้ืนฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา  
 

3 - การบรรยาย    - การอภิปราย 
- กิจกรรมกลุม่   - การนําเสนอ 
- การจัดทําใบงาน 

2-3 หน่วยที่ 2: มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 
- ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 

6 - การบรรยาย    - การอภิปราย 
- กิจกรรมกลุม่   - การนําเสนอ 
- การจัดทําใบงาน 
 

4-6 
 

หน่วยที่ 2: มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 
- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมชนิด
ต่างๆ ที่มีบทบาทต่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ 

9 - การบรรยาย    - การอภิปราย 
- กิจกรรมกลุม่   - การนําเสนอ 
- การจัดทําใบงาน 

7-8 หน่วยที่ 3: ทรพัยากรธรรมชาติ 
 
 

8 - การบรรยาย    - การอภิปราย 
- กิจกรรมกลุม่   - การนําเสนอ 
- การจัดทําใบงาน - การศึกษาภาคสนาม
และการจัดทําโครงการสิ่งแวดล้อม 

9 สอบกลางภาค  สอบกลางภาค 
10-13 หน่วยที่ 4: จรยิธรรม

สิ่งแวดล้อม 
 

 - การบรรยาย    - การอภิปราย 
- กิจกรรมกลุม่   - การนําเสนอ 
- การจัดทําใบงาน - การศึกษาภาคสนาม
และการจัดทําโครงการสิ่งแวดล้อม 

14-17 หน่วยที่ 5: การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

 - การบรรยาย    - การอภิปราย 
- กิจกรรมกลุม่   - การนําเสนอ 
- การจัดทําใบงาน - การศึกษาภาคสนาม
และการจัดทําโครงการสิ่งแวดล้อม 

18 สอบปลายภาค   
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ทฤษฎีและแนวคิดการจัดการเรียนรู ้
 
 ทฤษฎีและแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือประกอบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีดังน้ี 
 
ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
ธอร์นไดค์ (Thorndike) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหา การเรียนรู้เป็น
การเกิดความสัมพันธ์เช่ือมโยง (Connection) ระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus) กับปฏิกิริยาตอบสนอง 
(Response) (Gordon and Hilgard, 1981: 21) ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ เช่ือว่าการเรียนรู้
ที่เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง มีหลายรูปแบบ บุคคลจะลองผิดลองถูก (Trial 
and Error) ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบรูปแบบการตอบสนองที่สามารถให้ผลที่พึงพอใจมาก
ที่สุด เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วบุคคลจะใช้รูปแบบการตอบสนองท่ีเหมาะสมเพียงรูปแบบเดียว และ
พยายามใช้รูปแบบน้ันเช่ือมโยงกับสิ่งเร้าในการเรียนรู้ต่อไปเร่ือยๆ กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ทิศนา 
แขมมณี (2555: 51) ได้กล่าวถึงดังน้ี 
  1.1 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดีถ้าผู้เรียนมี
ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ 
  1.2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระทําบ่อยๆ ด้วยความ
เข้าใจจะทําให้การเรียนรู้น้ันคงทนถาวรถ้าไม่ได้กระทําซ้ําบ่อยๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร และ
ในที่สุดอาจลืมได้ 
  1.3 กฎแห่งการใช้ (Law of Use and Disuse) การเรียนรู้เกดิจากการเช่ือมโยง
ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ความมั่นคงของการเรียนรู้จะเกิดข้ึนหากได้มีการนําไปใช้บ่อยๆ หาก
ไม่มีการนําไปใช้อาจมีการลืมเกิดขึ้นได้ 
  1.4 กฎแห่งความพึงพอใจ (Law of Effect) เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยาก
เรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจจะไม่อยากเรียนรู้ ดังน้ันการได้รบัผลที่พึงพอใจ จึงเป็นปัจจัย
สําคัญในการเรียนรู้ 
 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) ผู้วิจัยได้เลือกทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
บรูเนอร์ (Bruner) กล่าวถึง การเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบัติ และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
กระบวนการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเองและออซุเบล (Ausubel) การเรียนรู้จะมี
ความหมายหรือมีคุณค่า เมื่อสิ่งที่เรียนมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เคยเรียน ซึ่งเดวิด โจเซฟ และเฮเลน 
(David, Joseph, and Helen, 1968: 203-204) และทิศนา แขมมณี (2555: 59, 67) ได้กล่าวถึง
กลุ่มพฤติกรรมนิยมว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าเพียงเท่าน้ัน การเรียนรู้ของมนุษย์มีความซับซ้อนย่ิงกว่าน้ัน การเรียนรู้เป็นกระบวนการทาง
ความคิดที่เกิดจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมาย และความสัมพันธ์ของข้อมูล และดึงข้อมูล
ออกมาใช้ในการกระทํา และการแก้ปัญหาต่างๆ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์
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ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเอง แนวคิดที่สําคัญในการพัฒนาสติปัญญาของบรูเนอร์ 
(Bruner) มีดังน้ี 
  2.1 การจัดโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเด็ก มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
  2.2 การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของ
ผู้เรียน และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ 
  2.3 การคิดแบบหย่ังรู้ (Intuition) เป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระที่สามารถช่วย
พัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ได้ 
  2.4 แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จในการ
เรียนรู้ 
  2.5 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็น 3 ขั้น คือ 
   2.5.1 ขั้นการเรียนรู้จากการกระทํา (Enactive Stage) คือข้ันของการเรียนรู้
จากการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆ การลงมือกระทําช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี การเรียนรู้เกิด
จากการกระทํา 
   2.5.2 ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage) เป็นข้ันที่เด็กสามารถสร้าง
มโนภาพในใจได้ และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได้ 
   2.5.3 ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นข้ันการ
เรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อน และเป็นนามธรรมได้ 
 3. ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็นทฤษฎีการสร้างความรู้ที่เน้น
วิธีการเรียนรู้มากกว่าการให้ความรู้โดยตรง ซึ่งไวกอทสกี (Vygotsky) และเพียเจต์ (Piaget) มีความ
เช่ือว่า ผู้เรียนสร้างความจริงด้วยตนเองจากการรับรู้จากประสบการณ์ ดังน้ันความรู้หรือการเรียนรู้
เร่ืองใหม่จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประสบการณ์เดิม แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ และวิธีการได้มาซึ่ง
ความรู้ได้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น ดังน้ันการจัดการ
กับสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จึงเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหน่ึงของการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ การเรียนรู้ตามแนวทางการสร้างความรู้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจาก
ความรู้เดิม หรือประสบการณ์เดิมเป็นการแสวงหาความหมายใหม่ ความรู้ความเข้าใจใหม่ และเป็น
การสร้างความเข้าใจในภาพรวมมากกว่าเรียนรู้เป็นส่วนๆ (David, 1996: 242) และทิศนา แขมมณี 
(2555: 94) ได้กล่าวถึงการนําทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใช้ในการเรยีนการสอน ดังน้ี 
  3.1 การเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู้ (Process of Knowledge 
Construction) และการตระหนักรู้ในกระบวนการน้ัน (Reflexive Awareness of That Process) 
เป้าหมายการเรียนรู้จะต้องเป็นตัวอย่าง และฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็น ผู้เรียนจะต้อง
ฝึกฝนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
  3.2 เป้าหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้ที่
แน่นอนตายตัวไปสู่การสาธิตกระบวนการแปล และสร้างความหมายที่หลากหลาย การเรียนรู้ทักษะ
ต่างๆ จะต้องให้มีประสิทธิภาพถึงข้ันทําได้ และแก้ปัญหาจริงได้ 
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  3.3 ในการเรียนการสอนผู้เรียนจะเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างต่ืนตัว (Active) 
ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระทํากับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งน้ัน
ด้วยตนเอง โดยการให้ผู้เรียนอยู่ในบริบทจริง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้เรียนจะต้องออกไปยังสถานท่ี
จริงเสมอไป แต่อาจจัดกิจกรรมที่เรียกว่า “Physical Knowledge Activities” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สิ่งของ หรือข้อมูลต่างๆ ที่เป็นของจริง และมีความ
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถจัดกระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ ทดลอง 
ลองผิดลองถูกกับสิ่งน้ันๆ จนเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้น 
 จากทฤษฎีและแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ที่
มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแต่ละทฤษฎีมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในบางกรณี 
ซึ่งครูผู้สอนจะต้องคํานึงถึงความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน และครูต้องเข้าใจในทฤษฎี
การเรียนรู้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กําหนดไว้ 
 
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
 1. การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
  การเรียนเชิงรุกคือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทําและได้ใช้
กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทําลงไป (Bonwell, 1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้สมมติฐานพ้ืนฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์และ 
2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers and Jones, 1993) โดยผู้เรยีนจะถูก
เปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators) 
(Felder and Brent, 1996) Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหน่ึงแปลตามตัว
ก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือทําซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้จากประสบการณ์
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทํามากกว่าการฟังเพียง
อย่างเดียวต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่านการเขียนการโต้ตอบการวิเคราะห์ปัญหา 
อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
  กระบวนการเรียนรู้ Active Learning 
  1. การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ จน
เกิดความรู้ ความเข้าใจนําไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์สิ่ง
ต่างๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถรวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาสร่วม
อภิปรายให้มีโอกาสฝึกทักษะการสื่อสาร ทําให้ผลการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 70% 
  2. การนําเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์จําลองทั้งมีการฝึกปฏิบัติ ใน
สภาพจริง มีการเช่ือมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะทําให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90% 
  ลักษณะของ Active Learning 
  1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา
การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
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  2. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
  4. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน การแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
  5. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด 
  6. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
  7. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและ
หลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด 
  8. ผู้สอนจะเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 
  9. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้และสรุปทบทวนของผู้เรียน 
  บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
  บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ณัชนัน แก้วชัยเจริญ
กิจ (2558) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning 
ดังน้ี 
  1. จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนกิจกรรมต้องสะท้อนความ
ต้องการในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 
  2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมและการเจรจาโต้ตอบที่พัฒนาให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่กับผู้สอนและเพ่ือนในช้ันเรียน 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัตพัฒนาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ 
  4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ พัฒนาให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 
  5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทายและให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่
หลากหลาย 
  6. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเน้ือหา
และกิจกรรม 
  7. ผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก ความคิดเห็นของ
ผู้เรียนที่สรุป 
 2. การจัดการเรียนรู้จริยธรรม 
  การสอนจริยธรรมเป็นการสอนหรือพัฒนาให้คนเป็นคนดี มีความประพฤติอยู่ใน
ธรรม คือคุณความดี ละเว้นความช่ัว มีปัญญาตัดสินสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นการสอนเพ่ือ
อบรมบ่มนิสัน แก้ไขและพัฒนาลักษณะนิสัยด้วยวิธีการต่างๆ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เป็น
กระบวนการเพ่ือทําให้บุคคลที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนได้พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่า ทํา
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ประโยชน์ให้แก่ตนเอง และสังคมได้ด้วย การมีคุณธรรมควบคู่ไปกับการทําหน้าที่ในสังคมของเขา
เหล่าน้ัน โดยการสอนจริยธรรมมีแนวทางดังน้ี (ผกา สัตยธรรม, 2544: 361-373) 
  1. การสอนจริยธรรมต้องคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 
   1.1 ความแตกต่างของวัย ผู้สอนจะต้องสนใจว่า ผู้เรียนควรได้รับการสอนแบบ
ใดเหมาะสมกับวัย โดยเฉพาะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ควรให้มีการฝึกปฏิบัติตนตามหลักธรรม เป็นผู้มี
จริยธรรม เป็นผู้มีปัญญา รู้ว่าอะไรควรเช่ือไม่ควรเช่ือ รู้จักใช้เหตุผล รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรปฏิบัติ 
อาจให้ไปค้นคว้าเพ่ิมเติมหรืออ่านหนังสือธรรมะเพ่ิมความสนใจ ควรมีการฝึกศีล สมาธิ ปัญญาให้มาก 
   1.2 เน้ือหาหรือประสบการณ์ ผู้สอนควรเป็นผู้รู้ดี รู้จริง และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ในทางศีลธรรมและจริยธรรม ความยากง่ายตามวัย 
   1.3 ผู้สอน ต้องมีความรู้ความสามารถในการสอน รู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ รู้
ธรรมชาติของจริยธรรมว่าต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความแท้จริง ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จริง โดยถือว่า
หลักศีลธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติ ผู้สอนต้องประกอบกับความเมตตา กรุณาต่อ
ผู้เรียน 
   1.4 จุดมุ่งหมาย ต้องให้ผู้เรียนได้พัฒนาทุกส่วนของร่างกายและจิตใจ รู้จักการ
ใช้สติปัญญาไปในทางที่เหมาะสม รู้ประโยชน์โทษของพฤติกรรมของตนเอง ไม่เน้นแต่การรู้จักและจํา
ได้เท่าน้ัน ควรเน้นเรื่องการทําความดีเพ่ือความดี ซึ่งเป็นคุณค่าอยู่ในตัวเอง 
   1.5 สังคมส่ิงแวดล้อม อิทธิพลในการสอนจริยธรรม คือ สื่อต่างๆ รอบตัวที่มี
อิทธิพลชักนําให้ปฏิบัติตาม ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ วีดีโอ คอมพิวเตอร์ 
  2. การวางแผนการสอน ผู้สอนจริยธรรมต้องมีการเตรียมวางโครงการสอนว่าจะ
สอนอย่างไร ซึ่งมีแนวทางในการวางแผนดังน้ี 
   2.1 จุดมุ่งหมายของการสอน ผู้สอนต้องรู้ว่าจะสอนเร่ืองอะไร เพ่ือจุดมุ่งหมาย
อะไร มีการวางจุดมุ่งหมายไว้ก่อน คือ จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม และ
การสอนจริยธรรมจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน ตามความเหมาะสมของเรื่องที่สอนและการวัดผล
จุดมุ่งหมายที่เห็นชัด ง่ายต่อการวัดและประเมินผล 
   2.2 มโนทัศน์ หรือเจตคติ หรือความคิดรวบยอด ในการสอนไม่ว่าระดับใดควร
คํานึงว่ามุ่งให้เป็นอย่างไร 
   2.3 ประสบการณ์หรือเน้ือเรื่องที่จะให้ความรู้แก่ผู้เรียนเป็นเน้ือหาวิชาสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ได้จากแหล่งวิทยากรต่างๆ โดยผู้สอนจะต้องศึกษาเน้ือหาที่จะสอนในแต่ละเร่ืองเป็น
อย่างดี 
  3. การสอน การจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดความสนใจจากการเรียนรู้ ทําให้เกิด
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน การจัดกิจกรรมผู้เรียนได้คิดได้ใช้ปัญญาให้มาก ได้แสดงออกควบคู่ไปกับ
การปฏิบัติธรรม ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมการสอนแบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอน คือ 
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   3.1 กิจกรรมข้ันนําเข้าสู่บทเรียน เพ่ือดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียน
กิจกรรมมีหลายรูปแบบ อาจใช้การสนทนาจากข่าว หนังสือพิมพ์ การใช้นิทานให้ผู้เรียนสนใจ การใช้
ภาพต่างๆ การเล่าเรื่องจริงเก่ียวกับจริยธรรม 
   3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน อาจใช้วิธีการสอนต่างๆตามความเหมาะสม 
ด้วยการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากท่ีสุดเท่าที่จะทําได้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
สนุก มีตัวอย่างของการสอน เช่น การสอนตามแนวพระพุทธเจ้า แบบโครงงาน แบบกลุ่มสัมพันธ์ 
แบบสืบสวน แบบสร้างสถานการณ์จําลอง แบบโปรแกรม แบบเบญจขันธ์ แบบค้นคว้าด้วยตนเอง 
แบบวิจัย แบบบรรยาย แบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง และแบบใช้กระบวนการพัฒนาคน เป็นต้น 
   3.3 กิจกรรมสรุป ให้ผู้เรียนช่วยกันคิดโดยครูช่วยสรุปเป็นมโนทัศน์ให้ผู้เรียน 
เกิดความคิดรวบยอด หรืออาจมีการทําแบบทดสอบหรือทําแบบฝึกหัดย่อยๆ ในข้ันสรุป 
  4. สื่อสารสอนหรืออุปกรณ์ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจดียิ่งข้ึน เช่น รูปภาพ 
นิทาน หนังสือธรรม ของใช้ต่างๆ เป็นต้น 
  5. การประเมินตามจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้ โดยการใช้แบบทดสอบหรือแบบสอบถาม
ความเข้าใจ หรือใช้วิธีการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เช่น การสังเกตความน่าสนใจในการเรียน 
สังเกตการณ์ตอบคําถาม ความสนใจการฟัง การปฏิบัติตน 
  อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม (ผกา สัตยธรรม, 2544:  344-354 )ได้
กล่าวถึงการสอนจริยธรรมของพระพุทธเจ้า 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเสนอหลักการ ได้แก่ การสอนหลัก
ความจริงของเร่ืองน้ัน ขั้นซักไซ้ไล่เลี่ยงให้เห็นประจักษ์ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้สอบถามและข้ันสรุป
ใจความสําคัญ ได้แก่ การสรุปเน้ือหาท่ีสอน โดยพระพุทธเจ้าทรงถ่ายทอดจริยธรรมโดยใช้หลาย
วิธีการ คือ ใช้อุปมาอุปมัย ใช้นิทานต่างๆ ใช้เหตุการณ์ปัจจุบัน ใช้อุปกรณ์ของจริง ใช้อารมณ์ขันเพ่ือ
เป็นอุบาย การเร้าให้เกิดความกลัว เร่งเร้าให้รีบเร่งปฏิบัติ ใช้วิธีรุนแรงในการสอนและใช้ปฏิภาณไหว
พริบในการตอบโต้ ซึ่งวิธีการสอนดังกล่าวทรงสอนโดยใช้หลักการ คือ ทรงสอนเท่าที่ควร สอนอย่างชัดเจน 
สอนอย่างมีเหตุผล สอนโดยชนะใจผู้ฟัง สอบให้เกิดความสําเร็จ และสอนให้เกิดความกล้าที่จะปฏิบัติ 
  อีกอย่างหน่ึง กรมการศาสนา (2522: 20) ได้เสนอแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนจริยธรรมไว้หลายประการคือ สาระของการเรียนรู้และวิธีสอนจะต้องใหม่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
การสอนจะต้องมีเหตุผลสนับสนุนให้เห็นประโยชน์และโทษของการปฏิบัติ จําเป็นต้องมีการปฏิบัติ
อย่างสมํ่าเสมอ โดยครูเป็นตัวอย่างที่ดีและผู้นําทางจริยธรรม และการแนะนําให้มีการประพฤติที่ดีนั้น 
ต้องทําอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ นิเชต สุนทรพิทักษ์ (2523: 27-28) กล่าวว่า กระบวนการสอน
จริยธรรมท่ีได้ผลน้ัน จะต้องทําให้สิ่งที่สอนมีความใกล้ชิดกับชีวิต มีความต่ืนเต้น มีความเร้าใจ และมี
ความสัมพันธ์กับปัญหาแต่ละวันที่เด็กจะต้องประสบ นอกจากน้ันจะต้องคํานึงถึงธรรมชาติของเด็ก
ประกอบด้วย โดยจะต้องให้เด็กหรือคนที่อยู่ในวัยต่างๆ นั้นได้เจริญไปตามธรรมชาติในชีวิตที่ตนมีสิทธิ
ที่จะได้รับ 
  ปัญหาการสอนจริยธรรม 
  โครงการทดลองหารูปแบบที่มีประสิทธิผลในการสอนจริยธรรม พบว่าการเรียนการ
สอนท่ีจะให้เกิดประสิทธิผลที่ดีน้ัน ไม่อาจบอกได้ว่าจะใช้วิธีเดียวเท่าน้ันที่จะสอนได้ผล แต่ควรจะ
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ผสมผสานทุกวิธีเข้าด้วยกัน จึงจะทําให้การสอนสมบูรณ์ควรมีโครงการพัฒนาจริยธรรมแบบต่อเน่ือง
ทุกระดับช้ันเรียน ช่วยลดงานการพัฒนาซ้ําซ้อนหรืองานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในช้ันเรียนสูงๆ 
ได้ดีขึ้น โดยปลูกฝังจริยธรรมที่ลึกซึ้งเข้มข้นต้ังแต่ช้ันต้นๆ และใช้ระยะเวลาในช้ันสูงๆ จัดกิจกรรม
เสริมเพ่ือรักษาสภาพเดิมของคุณสมบัติจริยธรรม และต่อยอดเสริมสร้างขยายการพัฒนาจริยธรรมใน
วงกว้างให้มั่นคงสมบูรณ์ย่ิงข้ึน ก่อนที่ผู้เรียนจะพ้นวัยศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน 
  ปัญหาการสอนจริยธรรมของคนไทยน้ัน ไม่ใช่อยู่ที่การช้ีสิ่งที่ดีหรือไม่ดีให้ทุกคน
ทราบเท่าน้ัน แต่สิ่งที่เยาวชนทั้งหลายต้องการน้ันน่าจะเป็นหนทางและวิธีปฏิบัติไปสู่มรรคผลน้ันด้วย 
และการสอนจริยธรรมให้แก่เด็กต้องสอนแบบให้มีวิจารณญาณ (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2528: 
90) อาจกล่าวได้ว่าสมัยนิยมมีอิทธิพลต่อการตัดสินทางจริยธรรมสมัยนิยมน้ันข้ึนอยู่กับสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม มนุษย์จะเลิกล้มระบบเศรษฐกิจเพ่ือรักษาจริยธรรมไว้หรือเลือกเปลี่ยนจริยธรรม
ตามระบบที่เปลี่ยนไป (วิทย์ วิศทเวทย์, 2532: 55) ส่วนจอห์น อุลลิอานา (2523: 59) มีความเห็นว่า
เทคโนโลยีแก้ปัญหาจริยธรรมได้น้อย การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อน้ี
นักวิชาการและนักการศึกษาเห็นสอดคล้องกันว่า ความเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้มนุษย์เร่ิมเสื่อมถอยลง 
มนุษย์ห่างไกลจากจริยธรรม เป็นสังคมของวัตถุมากกว่าจิตใจ ภัยอันตรายร้ายแรงที่สุดของมนุษย์คือ 
ความเห็นแก่ตัว การสอนจริยธรรมจึงไม่เหมือนกับการสอนวิชาการอ่ืนๆ การสอนจริยธรรมไม่ใช่เรื่อง
ของความรู้ความคิดด้วยสมองอย่างเดียว อีกทั้งถ้าครูไม่มีจริยธรรมแล้ว การสอนให้ผู้เรียนมีจริยธรรม
ก็จะทําได้ยาก ดังน้ันปัญหาที่เพ่ิมเข้ามา คือ จะหาผู้มีจริยธรรมให้เพียงพอที่จะไปสอนเรื่องจริยธรรม
ได้หรือไม่ อีกประการหน่ึง การสอนในห้องเรียนอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมจริยธรรมจึงถึงระดับจิตวิญญาณได้ ซึ่งต้องใช้เวลาและความสอดคล้องของปัจจัย
สภาพแวดล้อมทุกด้าน ที่จะต้องเสริมไปสู่ความมีจริยธรรมเหมือนๆ กัน ดังน้ันสาเหตุที่ทําให้การสอน
จริยธรรมไม่ได้ผลตามความมุ่งหมาย (ผกา สัตยธรรม, 2544: 373-375) ได้แก่ ผู้สอนยังขาดความรู้
จริงและประสบการณ์ การสอนโดยใช้ทฤษฎีหรือเน้ือหามากเกินไป ขาดตัวอย่างที่ดี แนวทางและ
เทคนิคการจูงใจที่ถูกต้อง 
 แนวทางการสอนจริยธรรมระดับอุดมศึกษา 
 จริยธรรมไม่สามารถสอนหรือให้ความรู้แค่ในห้องเรียนเท่าน้ัน หากแต่ต้องเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง การเห็นแบบอย่างที่ดี การอบรมบ่มเพาะจากชีวิตจริง อันเป็น
กระบวนการที่ผสมผสานหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ซึ่งจะเกิดข้ึนภายใต้โครงสร้างทาง
สังคมของชุมชนท่ีดีงาม (ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศ และสมศักด์ิ จัตตุพรพงษ์, 2549: 5-12) โดยเฉพาะการสอน
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาจะแตกต่างกับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องมี
ความละเอียดอ่อนและระมัดระวังมากข้ึน เพราะนักศึกษากลุ่มนี้อยู่ในช่วงวัยรุ่น และจะเป็นอนาคต
ของชาติในเวลาอันใกล้น้ี ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนนอกจากจะสอดแทรกจริยธรรมควบคู่กัน
ไปในการสอนวิชาทุกวิชาแล้ว จะต้องคํานึงและให้ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมในสถาบันด้วย 
โดยจัดสภาพแวดล้อมในช้ันเรียนให้เหมาะสมกับวัย จํานวนนักศึกษา และสร้างบรรยากาศให้
นักศึกษามีความรู้สึกรักและภูมิใจในสถาบันด้วย และอาจารย์ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความ
ประพฤติ ให้มีความรัก ความเข้าใจแก่นักศึกษาทุกคน ควรสร้างสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักศึกษาและ
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แนะนําให้เพ่ือนนักศึกษาด้วยกันช่วยชักจูงไปในทางที่ดีงาม ที่สําคัญอาจารย์ควรเข้าไปมีบทบาทใน
การช่วยแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของนักศึกษาและมีส่วนร่วมกันทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์
แก่สังคม อีกอย่างหน่ึงผู้บริหารและอาจารย์ควรให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้ง
ด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา เป็นกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของผู้เรียน และจะเห็นได้ว่า
สภาพแวดล้อมต่างๆท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาน้ันมีผลกระทบต่อผู้ เรียน
ระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก อาจารย์และผู้ปกครองควรมีเวลาเพียงพอที่จะมีการพบปะหารือกัน
บ้าง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างสมํ่าเสมอให้ความใกล้ชิดเป็นกันเอง จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลความ
ประพฤติของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ช่วยกันตักเตือนและป้องกันปราบปรามไม่ให้ประพฤติผิด นอกจากน้ี
แล้วผู้อ่ืนที่เป็นคนไทยทุกคนทุกภาคส่วนของสังคมต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเยาวชนให้ประพฤติดี 
โดยเฉพาะเรื่องสื่อทุกประเภทท่ีส่อเจตนาในทางที่ไม่ดีอย่างจริงจัง เพ่ือไม่ให้มีการเสนอสื่อที่เป็นพิษ
เป็นภัยต่อเยาวชน และสื่อมวลชนไม่ควรคํานึงแต่ผลประโยชน์ ซึ่งข้ันตอนในการสอนจริยธรรมน้ัน
สามารถทําให้ง่ายแก่การนําไปปฏิบัติ ดังน้ี 
  1. จัดประชุมครูอาจารย์ เพ่ือกําหนดค่านิยมที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา และ
มอบหมายให้ดูแลกิจกรรม โครงการต่างๆ โดยเน้นการทํางานร่วมกัน 
  2. ส่งครูผู้สอนไปอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และศึกษาต่อ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูผู้สอน 
  3. ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้สอน 
  4. ฝึกผู้เรียนให้ปฏิบัติตามค่านิยมของสถานศึกษา โดยผ่านการจัดกิจกรรม การทํา
โครงการ และติดตามประเมินผล รายงานความก้าวหน้า รายงานผล รวมทั้งทําการประชาสัมพันธ์ด้วย 
  5. กําหนดให้ผู้สอนปลูกฝังจริยธรรมแก่ผู้เรียน โดยสอดแทรกจริยธรรมเข้าไปในการ
เรียนการสอน และมีการยกย่องผู้ที่มีความประพฤติดีและเรียนเก่งของสถาบันด้วย 
  6. อบรมบ่มนิสัยผู้เรียนเป็นประจําทุกวันอย่างต่อเน่ือง  
                        จากทฤษฎีและแนวคิดการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวผู้วิจัยได้นํามาสังเคราะห์และ
จัดทําเป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ทฤษฏีและแนวคิด สาระสําคัญ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มพฤติกรรมนิยม การเรียนรู้เป็นเรื่องของการแก้ ปัญหาการ
เรียนรู้ โดยเกิดความ สัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้า กับปฏิกิริยาตอบสนอง ซึ่ง
การเรียนรู้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่าง
สิ่งเร้ากับการตอบสนองมีหลายรูปแบบ 
บุคคลจะลองผิดลองถูกและปรับเปลี่ยนไป
เรื่อยๆ จนกว่าพบวิธีการตอบสนองที่
สามารถให้ผลทีพึงพอใจมากที่สุด 

1. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ดีถ้าผู้เรียนมีความ
พร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
2. การฝึกหัดหรือกระทําบ่อยๆ ด้วยความ
เข้าใจจะทําให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวรถ้า
ไม่ได้กระทําซ้ําบ่อยๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่
คงทนถาวร และในที่สุดอาจลืมได้ 
3 .  การเรียนรู้ เกิ ดจากการเชื่ อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ความ
มั่นคงของการเรียนรู้จะเกิดขึ้นหากได้มี
การนําไปใช้บ่อยๆ หากไม่มีการนําไปใช้
อาจมีการลืมเกิดขึ้นได้ 
4. เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยาก
เรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ
จะไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้นการได้รับผลที่พึง
พอใจ จึงเป็นปัจจัยสําคัญในการเรียนรู้ 

1. ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 
(Preparation for Environmental Learning) เป็นการ
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและอภิปรายร่วมกัน ในขั้นนี้เป็น
การทําให้ผู้ เ รียนรู้และเข้าใจว่าสิ่ งแวดล้อมเป็นสิ่ง ที่ มี
ความสัมพันธ์กับมนุษย์ในทุกๆ  ด้าน  และเป็นสิ่ ง ที่ มี
ความสําคัญและมีคุณค่าต่อสรรพสิ่ง 
2. ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Construction 
the Body of Knowledge in Environmental Ethics) เป็น
การจัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ เ กี่ยวกับจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม จากความรู้เดิมสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในขั้นนี้เป็นการทําให้ผู้เรียนมี
จิตสํานึกและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าต่อสรรพสิ่งด้วย
การรู้จักช่วยอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูให้คงอยู่และให้มี
คุณภาพที่ดี 
3. ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Survey the 
Environmental’s Problems) เป็นการเสนอสถานการณ์
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการเรียนเน้นศึกษาปัญหาเป็น
ฐานโดยเน้นกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และแสวงหาข้อมูล
เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในขั้นนี้เป็นการทําให้
ผู้เรียนมีความรู้สึกเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยการเห็นอกเห็นใจ 
และความสงสารทุกสรรพสิ่ง 
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ตารางที่ 2 สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
ทฤษฏีและแนวคิด สาระสําคัญ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ การเรียนรู้เรื่องใหม่เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของประสบการณ์เดิม แนวคิด
เกี่ยวกับความรู้ และวิธีการได้มาซึ่ง
ความรู้ได้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคล อื่น  และสิ่ ง แวดล้ อมอ ย่าง
กระตือรือร้น ดังนั้นการจัดการกับ
สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  แล ะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่
เหมาะสม จึงเป็นองค์ประกอบสําคัญ
อย่างหนึ่งของการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ 

1. การเรียนรู้มุ่งเน้นที่กระบวนการสร้างความรู้ 
(Process of Knowledge Construction) 
และตระหนักรู้กระบวน การนั้น (Reflexive 
Awareness of That Process) เป้าหมายการ
เรียนรู้จะต้องเป็นตัวอย่างและฝึกฝนกระบวน 
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็น ผู้เรียนจะต้องฝึกฝน
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
2. เป้าหมายของการสอนเปลี่ยนจากการ
ถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้ที่แน่นอน
ตายตัวไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและ
สร้างความหมายที่หลากหลาย การเรียนรู้
ทักษะต่างๆ จะต้องให้มีประสิทธิภาพถึงขั้นทํา
ได้ และแก้ปัญหาจริงได้ 
3. ในการเรียนการสอนผู้เรียนจะเป็นผู้มีบทบาท
ในการเรียนรู้อย่างตื่นตัว (Active) ผู้ เรียน
จะต้องเป็นผู้กระทํากับข้อมูลหรือประสบการณ์
ต่างๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้น
ด้วยตนเอง 

4.  ขั้ นป ฏิบั ติ กิ จกรรม เส ริมส ร้ า งคุณค่ าจ ริยธรรม
สิ่งแวดล้อม (Practice Activities to Support valuable 
Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้าน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเน้น การจัดทําโครงการ
สิ่งแวดล้อม   การศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน 
ป่าไม้ แหล่งน้ํา และการลงมือปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริม
คุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม   ในขั้นนี้เป็นการทําให้ผู้เรียน
มีจิตสํานึกว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นหน้าที่ของ
มนุษย์ทุกคนที่ต้องช่วยกัน  
5. ขั้ นส รุปและประ เ มินผลจ ริยธรรมสิ่ ง แ วดล้ อม 
(Summary and Evaluation Environmental Ethics) 
เป็นการสรุปและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ทําให้เกิด
จริยธรรม  โดยการนําจริยธรรมมาสร้างเป็นพฤติกรรม
ทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมให้แก่
ผู้ เรียนในขั้นนี้ เป็นขั้นสุดท้ายของการเกิดจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม  ทําให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกและรู้คุณค่าและตอบ
แทนพระคุณของสิ่งแวดล้อม 

การจัดการเรียนรู้จริยธรรม 
(ผกา สัตยธรรม, 2544) 

การสอนจริยธรรมเป็นการสอนหรือ
พัฒนาให้คนเป็นคนดี มีความประพฤติ
อยู่ในธรรม คือคุณความดี ละเว้น
ความชั่ว มีปัญญาตัดสินสิ่งต่างๆ อย่าง 

1 กิจกรรมขั้นนําเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้ เรียน
อยากเรียนกิจกรรมมีหลายรูปแบบ อาจใช้การ
สนทนาจากข่าว  หนังสือพิมพ์  การใช้นิทานให้ 
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ตารางที่ 2 สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
ทฤษฏีและแนวคิด สาระสําคัญ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

 ถูกต้องเหมาะสม เป็นการสอนเพื่อ
อบรมบ่มนิสัน แก้ไขและส่งเสริม
ลักษณะนิสัยด้วยวิธีการต่างๆ จะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

ผู้เรียนสนใจ การใช้ภาพต่างๆการเล่าเรื่องจริง
เกี่ยวกับจริยธรรม 
2 กิจกรรมการเรียนการสอน อาจใช้วิธีการ
สอนต่างๆตามความเหมาะสม ด้วยการให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากที่สุด
เท่าที่จะทําได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสนุก 
มีตัวอย่างของการสอน เช่น การสอนตามแนว
พระพุทธเจ้า แบบโครงการ แบบกลุ่มสัมพันธ์ 
แบบสืบสวน แบบสร้างสถานการณ์จําลอง 
แบบโปรแกรม แบบเบญจขันธ์ แบบค้นคว้า
ด้วยตนเอง แบบวิจัย แบบบรรยาย แบบยึด
เด็กเป็นศูนย์กลางและแบบใช้กระบวนการ 
พัฒนาคน เป็นต้น 
3 กิจกรรมสรุปและประเมินผล ให้ผู้ เ รียน
ช่วยกันคิดโดยครูช่วยสรุปเป็นมโนทัศน์ให้
ผู้เรียน เกิดความคิดรวบยอด หรืออาจมีการทํา
แบบทดสอบหรือทําแบบฝึกหัดย่อยๆ ในขั้น
สรุป 
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 จากตารางดังกล่าวผู้วิจัยได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 5 
ขั้นดังน้ี  
 1. ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (Preparation for Environmental 
Learning) เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน ขั้นน้ีเป็นการทําให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีความ 
สัมพันธ์กับมนุษย์ในทุกๆ ด้าน และเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและมีคุณค่าต่อสรรพสิ่ง 
 2. ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Construction the Body of Knowledge 
in Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อม จาก
ความรู้เดิมสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในขั้นน้ีเป็นการทําให้ผู้เรียนมี
จิตสํานึกและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าต่อสรรพสิ่งด้วยการรู้จักช่วยอนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูให้
คงอยู่และให้มีคุณภาพที่ดี 
 3. ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Survey the Environmental’s Problems) เป็น
การเสนอสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการเรียนเน้นศึกษาปัญหาเป็นฐานเน้นกระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์และแสวงหาข้อมูลเพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ขั้นน้ีเป็นการทําให้ผู้เรียนมีความรู้สึก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ด้วยการเห็นอกเห็นใจ และความสงสารทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม 
 4. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสรา้งคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Practice Activities to 
Support Valuable Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรุก
เน้นการจัดทําโครงการสิ่งแวดล้อม การศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน ป่าไม้ แหล่งนํ้า และ
การลงมือปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในข้ันน้ีเป็นการทําให้ผู้เรียนมีจิตสํานึก
ว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นหน้าที่
ของมนุษย์ทุกคนที่ต้องช่วยกัน 
 5. ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Summary and Evaluation 
Environmental Ethics) เป็นการสรุปและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ทําให้เกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยการนําจริยธรรมมาสร้างเป็นพฤติกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมให้แก่
ผู้เรียน ในข้ันน้ีเป็นขั้นสุดท้ายของการเกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ทําให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกและรู้คุณค่า
และตอบแทนพระคุณของสิ่งแวดล้อม 
 

ทฤษฎีจริยธรรมและแนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 
ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม 
 1. ความหมายของจริยธรรม 
  นักวิชาการการศึกษา นักจิตวิทยาหลายท่านให้ความหมายจริยธรรมไว้มากมาย ซึ่ง
จะกล่าวพอสังเขปดังน้ี 
  ประภาศรี สีหอําไพ (2540: 17) ได้ให้ความหมายว่า จริยธรรม หมายถึง หลักความ
ประพฤติที่อบรมกิริยา และปลูกฝังลักษณะนิสัยให้ผู้ประพฤติอยู่ในครรลองและศีลธรรมและคุณค่า
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ของจริยธรรมน้ัน ช้ีให้เห็นถึงความเจริญงอกงามในชีวิตอย่างมีระบบแบบแผน ตามวัฒนธรรมของ
บุคคลที่มีลักษณะจิตใจที่ดีงาม 
  โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2541: 123) ได้ให้ความหมายว่า จริยธรรม มีความหมาย 2 
นัย คือ นัยที่หน่ึง จริยธรรมเป็นหลักการและเหตุผลที่พิจารณาเก่ียวกับการกระทํา การพิจาณาตัดสิน
และการตัดสินใจซึ่งเป็นความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจกันมาด้ังเดิม นัยที่สองจริยธรรมเป็นพฤติกรรม
หรือการกระทํา เป็นการตัดสินใจ การพิจารณาตัดสินเป็นคุณธรรมทางจริยธรรมที่มีพ้ืนฐานอยู่บนการ
กระทํา และเจตคติที่สามารถสังเกตเห็นได้ ซึ่งความหมายน้ีเป็นความหมายในแนวคิดใหม่ 
  ทิศนา แขมมณี (2545: 53) กล่าวว่า จริยธรรมเป็นการแสดงออกของการประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม สะท้อนให้เห็นถึงการมีคุณธรรมภายใน 
  ชอบ เอ่ียมประสงค์ (2544: 32) ให้ความหมายว่า จริยธรรม หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามท้ังหลายทั้งปวงที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมจนทําให้เกิดความสุข ความพึง
พอใจ และความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย 
  เพียเจต์ (Piaget, 1962: 122) กล่าวถึงความหมายว่า จริยธรรม หมายถึง ลักษณะ
ประสบการณ์ของมนุษย์และหน้าที่เก่ียวกับกฎเกณฑ์ในการให้ความร่วมมือเก่ียวกับการจัดเตรียมทาง
สังคมในเร่ือง ความสนใจ และอนามัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปของการกระทําและ
สิทธิ 
  โคลเบอร์ก (Kohlberg, 1979: 29-53) กล่าวว่า จริยธรรม คือ ความรู้สึกผิดชอบช่ัว
ดีเป็นเกณฑ์และมาตรฐานและความประพฤติในสังคม บุคคลจะพัฒนาขึ้นจนกระทั่งมีพฤติกรรมของ
ตนเอง และผลของการกระทําน้ันจะเป็นเคร่ืองตัดสินว่าการกระทําน้ันผิดหรือถูก โดยแต่ละระดับของ
พัฒนาการทางจริยธรรมจะมีเกณฑ์ในการตัดสินของสังคมน้ันๆ 
  จากความหมายของจริยธรรมดังกล่าวสรุปว่า จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ
หรือการกระทําทั้งทางกาย วาจา และใจที่ดีงาม อันเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานของความประพฤติอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคมเพ่ือให้เกิด
สันติสุขในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ความสําคัญของจริยธรรม 
  พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2530: 12-13) กล่าวถึงความสําคัญของจริยธรรม
ว่า 
  2.1 จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานการแสดงออกของการกระทําที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และผู้อ่ืน ทั้งคุณธรรมที่เป็นบ่อเกิดซึ่งเป็นแก่นของค่านิยม 
  2.2 จริยธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามควรปลูกฝังและดํารงรักษา 
  2.3 จริยธรรมน้ันผูกพันอยู่กับความสุข คือจริยธรรมเป็นเหตุ 
  2.4 จริยธรรมเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการดําเนินกิจกรรมทุกอย่าง จึงควรสร้างสม
จริยธรรมเพ่ือนํามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี และความเต็มสมบูรณ์ในชีวิต 
  2.5 จริยธรรมเป็นสิ่งผูกพันอยู่กับคนดีและความดี และจริยธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ในความ
ควบคุมของตัวเรา 
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  2.6 จริยธรรมเก่ียวพันกับความเคยชินของการประพฤติดี ตรงกันข้ามกับกิเลสซ่ึง
เป็นความเคยชินกับการประพฤติช่ัว 
  2.7 จริยธรรมก่อให้เกิดจริยธรรมอื่นๆ คือเมื่อฝึกจริยธรรมหน่ึงก็จะเกิดจริยธรรม
ด้านอ่ืนๆ ไปด้วย 
  จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า จริยธรรมมีความสําคัญต่อพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ 
และเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้เป็นไปในทางที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันใน
โลกและสังคมอย่างมีความสุข 
 3. ลักษณะของจริยธรรม 
  นักจิตวิทยาและนักวิชาการหลายท่านได้จําแนกลักษณะของจริยธรรมไว้ดังน้ี 
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 4-5) แบ่งลักษณะของจริยธรรมออกเป็น 4 ด้าน คือ 
  3.1 ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้ว่าสังคมน้ันถือว่าการกระทําชนิดใดดี 
ควรกระทํา และการกระทําชนิดใดเลว ควรงดเว้น ลักษณะพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสมและไม่
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ปริมาณความรู้เชิงจริยธรรมหรือความรู้เก่ียวกับค่านิยมทางสังคมน้ีขึ้นอยู่
กับอายุ ระดับการศึกษา และพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลน้ัน ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ทางสังคม
และศาสนา ส่วนใหญ่เด็กจะเริ่มเรียนรู้ต้ังแต่เกิด 
  3.2 ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกับลักษณะหรือ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่างๆ ว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบลักษณะน้ันเพียงใด ทัศนคติด้านจริยธรรมของ
บุคคลส่วนมากจะสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมน้ันๆ หรืออาจกล่าวว่า ค่านิยมเชิงจริยธรรมของ
สังคมจะเป็นตัวกําหนดทัศนคติเชิงจริยธรรมของสมาชิกในสังคม แต่ก็เป็นไปได้ที่ทัศนคติเชิงจริยธรรม
ของสมาชิกในสังคมอาจแตกต่างกันไปจากของสังคมได้ เพราะทัศนคติความหมายรวมความรู้และ
ความรู้สึกไว้ด้วยกัน ดังน้ันทัศนคติเชิงจริยธรรมจึงอาจใช้ทํานายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคลได้
แม่นยํากว่าจริยธรรมเชิงความรู้ 
  3.3 เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลใช้เหตุในการเลือกจะกระทําหรือไม่
กระทําพฤติกรรมทางจริยธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เหตุผลที่กล่าวน้ีจะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจที่อยู่
เบ้ืองหลังการกระทําของบุคคล การศึกษาจริยธรรมของบุคคลในเชิงเหตุผลน้ีจะทําให้ทราบว่าคนที่มี
จริยธรรมใดระดับแตกต่างกัน อาจมีการกระทําที่คลา้ยกันได้เสมอ และบุคคลที่มีพฤตกรรมจริยธรรม
แตกต่างกันอาจมีระดับจริยธรรมแตกต่างกันได้ 
  3.4 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมชมชอบ
หรืองดเว้นการแสดงพฤติกรรมที่สังคมไม่ชมชอบ หรือเว้นการแสดงพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับ 
นอกจากน้ี ยังได้แบ่งลักษณะของลักษณะของจริยธรรมดังกล่าวออกเป็น 2 ด้าน คือ 
   3.4.1 ด้านเนื้อหาของจริยธรรมคือสิ่งที่แต่ละสังคมหรือหมู่เหล่าอบรมสั่งสอน
ลูกหลานของตนเองว่าทําสิ่งน้ันดี ทําสิ่งน้ันไม่ดี ซึ่งจะปรากฏในรูปของการให้ความรู้เก่ียวกับ
พฤติกรรมที่ทําแล้วผู้ทําจะได้รับการสรรเสริญและพัฒนาจากสังคมและพฤติกรรมที่ทําแล้วจะถูก
สังคมลงโทษเป็นเน้ือหาความรู้ทางศาสนาทางกฎหมายและระเบียบประเพณีหมู่เหล่า อาจอยู่ในรูป
ค่านิยมของสังคมหรือทัศนคติของบุคคลและรูปของบุคลิกภาพที่เก่ียวกับคุณลักษณะและประทุษ
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กรรมต่างๆ เช่น ความเอ้ือเฟ้ือ ความก้าวร้าว สันโดษ เป็นต้น ด้านเน้ือหาทางสังคมน้ี แต่ละสังคมอาจ
แตกต่างกันได้มาก สิ่งที่สังคมหน่ึงอาจไม่สนับสนุน เพราะเห็นเป็นสิ่งไม่จําเป็นหรือน่ารังเกียจ 
   3.4.2 ด้านโครงสร้างของจริยธรรม ได้มีการสร้างหลักหรือจัดต้ังจริยธรรมเป็น
ประเภทต่างๆ หลักหรือประเภทที่ใช้จะแสดงถึงความเจริญทางจริยธรรมเป็นขั้นไป ต้ังแต่ขั้นตํ่าสุดไป
จนถึงขั้นสูงสุด การพิจารณาจริยธรรมทางด้านโครงสร้างน้ียึดเหตุจูงใจในการเลือกกระทําเป็นสําคัญ 
และเกิดจากการพิจารณาว่า การรู้การคิดของมนุษย์น้ันมีโครงสร้างเช่นกัน ดังน้ันจริยธรรมด้านน้ีจึงมี
โครงสร้างด้วย 
  พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2530: 5) ได้แบ่งลักษณะจริยธรรมออกเป็น 2 
ประเภท คือ จริยธรรมภายใน เป็นจริยธรรมที่เก่ียวกับความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของบุคคลซึ่งเป็น
รากฐานที่ทําให้เกิดจริยธรรมภายนอก และจริยธรรมภายนอก เป็นจริยธรรมที่บุคคลแสดงออกมาเป็น
กระบวนการกระทําภายนอกที่เราสังเกตเห็นได้ เช่น การเอาใจใส่ในการทํางาน ความมีระเบียบวินัย 
แต่จริยธรรมที่แท้จริงน้ันจะต้องมีความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ในเง่ือนไขภายนอก เช่น ทํางานเพ่ือผลของ
งานไม่ใช่เพ่ือเงิน เป็นต้น 
  สาโรช บัวศรี (2522: 8) กล่าวว่าจริยธรรมมีลักษณะที่สําคัญ 2 อย่าง คือ ศีลธรรม 
หมายถึง สิ่งที่ควรงดเว้น สิ่งไม่ควรปฏิบัติ และคุณธรรม หมายถึง สิ่งที่เราควรปฏิบัติ 
  สุธรรม์ จันทน์หอม (2537: 35) ได้แบ่งลักษณะของจริยธรรมออกเป็น 3 ด้าน คือ 
  1. องค์ประกอบด้านความรู้ ได้แก่ ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม 
สามารถตัดสินแยกความถูกความคิดได้ด้วยความคิด 
  2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก ได้แก่ ความพึงพอใจ ศรัทธา เลื่อมใส เกิด
ความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมน้ันมาเป็นแนวปฏิบัติ  
  3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการแสดงออก ได้แก่ พฤติกรรมที่บุคคลตัดสินใจที่
กระทําถูกหรือผิดในสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ กัน 
 สรุปว่าจริยธรรมเป็นความประพฤติหรือการกระทําของมนุษย์ที่แสดงออกทางกาย วาจา 
และใจที่ดีงาม ความประพฤตินั้นเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมท้ังมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานของความ
ประพฤติเพ่ือควบคุมให้เป็นไปในแนวทางที่ดี อันเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อ
สังคมเพ่ือให้เกิดสันติสุขในสังคม โดยนักวิชาการมีความเห็นสอดคล้องกันเก่ียวกับองค์ประกอบของ
จริยธรรมทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออก สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ประกอบด้วยพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
 
ทฤษฎีจริยธรรม 
 1.  ทฤษฎีจริยธรรมของโคห์ลเบร์กลอเรนซ์ โคห์ลเบอร์ (Kohlberg) นักจิตวิทยาชาว
อเมริกันที่ค้นคว้าเกี่ยวกับพัฒนาการทางจิตวิทยา โดยเช่ือทฤษฎีของเพียเจท์ ที่ว่าพัฒนาการทาง
จริยธรรมจะพัฒนาการทางพุทธิปัญญา และให้ออกมาในรูปแบบของการตัดสินเชิงจริยธรรม เพราะ
แสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจที่อยู่เบ้ืองหลังการกระทําต่างๆของบุคคลในการที่จะเลือกกระทําหรือไม่
กระทําพฤติกรรมชนิดใดชนิดหน่ึงและการพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์นั้นไม่พัฒนาถึงจุด
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สมบูรณ์เพียงอายุ 10 ปี แต่มนุษย์ในสภาพปกติจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมหลายขั้นตอน จากอายุ 
11 ปี ถึง 25 ปี (Kohlberg, 1979: 39) และในการศึกษาค้นคว้าเร่ืองพัฒนาการทางจริยธรรมในตัว
เด็กและวัยรุ่น พบว่ามนุษย์เราไม่ว่าจะอยู่ในสังคมแบบไหน ประเทศใด ทวีปใดก็ตาม จะมีรูปแบบของ
พัฒนาการทางจริยธรรมตามลําดับเป็นขั้นตอนที่แน่นอนเหมือนๆ กัน 6 ขั้นตอน โดยแบ่งเป็น 3 
ระดับใหญ่ๆ (สุธรรม จันทน์หอม, 2537: 33) 
  ระดับที่ 1 ระดับก่อนเกณฑ์ พัฒนาการทางจริยธรรมในระดับน้ีพบในช่วงอายุ 2-10 ปี 
เด็กวัยน้ีจะพิจารณาสิ่งต่างๆ เก่ียวกับการถูกลงโทษหรือได้รับรางวัล ดังน้ันพัฒนาการทางจริยธรรม
ระดับก่อนเกณฑ์น้ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นหลบหลีกการถูกลงโทษ เด็กจะทําดีตามกฎเกณฑ์ของผู้มีอํานาจ
เหนือกว่า เพราะกลัวถูกลงโทษ เช่น กลัวถูกตี มิใช่กลัวความผิด เป็นต้น เด็กช่วงน้ีอายุ 2-7 ปี 
   ขั้นที่ 2 ขั้นอยากได้รางวัล ในขั้นน้ีเด็กจะทําดีตามกฎเกณฑ์เพราะเห็นว่าจะทํา
ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมข้ันน้ี ได้แก่ ลักษณะการแลกเปลี่ยน เช่น ฉัน
อยากทําอย่างน้ีให้เธอ เธอต้องหาอย่างน้ันตอบแทน เด็กช่วงน้ีอายุ 7-10 ปี เป็นต้น 
  ระดับที่ 2 ระดับตามกฎเกณฑ์ พัฒนาการทางจริยธรรมในระดับน้ี เด็กไม่ทําอะไร
เพ่ือหวังผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ หรือเพราะกลัวถูกลงโทษ แต่เด็กจะรู้รักษากฎเกณฑ์เพราะเห็นแก่
กลุ่มหรือความรับผิดชอบต่อสังคม เด็กไม่อยากทําผิดเพราะต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม เด็กพร้อม
ที่จะต้องทําตามบุคคลที่ตนรัก ยึดตัวบุคคลหรือกลุ่มเป็นเกณฑ์ พัฒนาการทางจริยธรรมในระดับน้ี
แบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 
   ขั้นที่ 3 ขั้นทําตามความเห็นชอบของผู้อ่ืนหรือข้ันอยากเป็นเด็กดี เด็กน่ารัก จะ
ทําดีเพ่ือให้บุคคลอ่ืนพอใจ เพราะต้องการการยอมรับจากกลุ่ม เด็กจึงปฏิบัติตามกฎของส่วนรวม ตามแบบ
ฉบับของสังคมอย่างไม่ได้โต้แย้งหรือสงสัย ต้องการท่ีจะเป็นเด็กดีของกลุ่ม เด็กช่วงน้ีอายุประมาณ 10-13 ปี 
   ขั้นที่ 4 ขั้นทําตามหน้าที่ ในขั้นน้ีกฎเกณฑ์บรรทัดฐานของสังคมเป็นสิ่งที่เด็กคิด
ว่ามีค่าย่ิง และคิดว่าตนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค่านิยมและรักษากฎหมายไว้เพ่ือประโยชน์ต่อกลุ่ม
สังคมที่เป็นสมาชิกอยู่ เด็กจะทําหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม เด็กช่วงน้ีอายุ 13-16 ปี 
  ระดับที่ 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ ระดับน้ีบุคคลจะเข้าใจค่านิยม คุณค่าทางจริยธรรม 
หลักเกณฑ์ที่นําไปใช้ โดยพิจารณากับสภาพการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและเท่ียงธรรม การ
ที่พิจารณาถึงเรื่องความถูกต้อง ความดี ความช่ัว จะลึกซึ้งกว้างขวาง มีเหตุผล ไม่ยึดหลักเกณฑ์
ตายตัว ไม่ยึดถือตัวบุคคลหรือค่านิยมเฉพาะกลุ่มเหมือนระดับที่ 2 ในระดับเหนือกกว่า เกณฑ์นี้แบ่ง
พัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น 2 ขั้น คือ 
   ขั้นที่ 5 ขั้นน้ีมีการใช้เหตุผลและการเคารพตนเอง ในขั้นน้ีความถูกต้องเป็นเร่ือง
ที่ต้องพิจารณาถึงค่านิยมเฉพาะตัวบุคคล สิทธิเฉพาะตัวบุคคล สภาพการณ์และกฎเกณฑ์มีเหตุผล ซึ่ง
คนส่วนใหญ่ยอมรับ เคารพในวิธีลงความคิดเห็นแบบประชาธิปไตย ไม่ใช่ยึดกฎเกณฑ์ตายตัว เด็กช่วง
นี้อายุ 15 ปี ขึ้นไป 
   ขั้นที่ 6 ขั้นอุดมคติสากล ในขั้นน้ีความถูกต้องคือความสํานึกถึงคุณค่าของความ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่บุคคลน้ันพิจารณาเลือกแล้ว โดยคํานึงถึงเหตุอย่างกว้างขวาง รับฟังความ
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คิดเห็นที่เป็นสากลของผู้ที่เจริญแล้ว มาพิจารณาไม่ใช่เฉพาะกลุ่มตนเอง ยึดถือปฏิบัติตามความ
ถูกต้องน้ันอย่างมั่นคงโดยไม่หว่ันไหวกับสิ่งใดๆ บุคคลที่พัฒนาถึงขั้นน้ีจะมีอุดมคติที่เป็นคุณธรรม
ประจําใจ มีความละอายต่อความช่ัว แม้นไม่มีใครเห็นก็จะไม่ทํา เพราะเช่ือว่าแม้รอดพ้นไม่ถูกลงโทษ 
แต่โทษคือความละอายใจ บุคคลในขั้นน้ีแม้มีโอกาสเปิดให้กระทําผิดก็จะเลือกไม่ทํา คุณธรรมข้ันน้ี
อธิบายได้ยาก เพราะเป็นลักษณะทางนามธรรม 
 2. ทฤษฎีจริยธรรมกระจ่างค่านิยม (Value Calification Theory) นําเสนอโดยแรทส์ 
ฮาร์มิน (Rats, 1978) โดยมีหลักสําคัญคือ การช่วยให้บุคคลเกิดความกระจ่างในจริยธรรมที่ตนนับถือ 
หรือมีความเช่ือว่าถูกต้องหรือควรจดจํา เป็นกระบวนการที่จะทําให้บุคคลเกิดความกระจ่างใน
จริยธรรมของตนเอง รู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสําคัญคือ การทําค่านิยม
ให้กระจ่างน้ัน คือกระบวนการที่บุคคลสามารถเลือกค่านิยมโดยอาศัยความรู้สึกและการวิเคราะห์ 
พฤติกรรมว่าจะเลือกแสดงพฤติกรรมอย่างใด เมื่ออยู่ในภาวะที่ต้องเลือกและช่วยในการกําหนดว่า 
การเลือกพฤติกรรมเช่นน้ันมีเหตุผลหรือไม่ ความกระจ่างของบุคคลมี 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
  1. บุคคลเลือกกระทําอย่างอิสระเสรีไม่มีการบังคับ 
  2. บุคคลเลือกทางเลือกหลายๆ ทาง 
  3. บุคคลเลือกจากการพิจารณาผลของทางเลือกแต่ละทางแล้ว 
  4. บุคคลมีความยินดี และภูมิใจในการเลือกกระทําสิ่งน้ัน 
  5. บุคคลยืนยันการตัดสินใจเลือกของตนอย่างเปิดเผย 
  6. บุคคลกระทําตามที่ตนตัดสินใจเลือก และชักชวนผู้อ่ืน เมื่อมีโอกาส 
  7. บุคคลกระทําพฤติกรรมน้ันเป็นประจํา แม้นว่าผู้อ่ืนจะไม่กระทําตาม 
 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Ethics) 
 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Ethics) เป็นหลักการปฏิบัติเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม
สําหรับมนุษย์ที่ยึดความดีงาม ความถูกต้องตามหลักคุณธรรม และความเมตตาที่พึงปฏิบัติต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกัน การท่ีมนุษย์พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมจึง
ประกอบด้วยรากฐานความเช่ือมั่นในเชิงคุณธรรมท่ีมีความแตกต่างในระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไป 
 1. รากฐานของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  รากฐานของจริยธรรมส่ิงแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรม 3 ประการ ดังน้ี 
(Richmond, 2000: 17-20) 
  1.1 มนุษย์นิยม (Anthropocentric) เป็นคุณธรรมที่เช่ือว่ามนุษย์มีอํานาจเหนือ
สรรพสิ่งทั้งปวงในสิ่งแวดล้อม และสิ่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมทั้งพืชและสัตว์เป็นสิ่งที่อุบัติขึ้นเอง
ประโยชน์ของมนุษย์ มนุษย์จึงทรงไว้ซึ่งความชอบธรรมในการใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติได้โดยไม่มี
ข้อจํากัด 
  1.2 ชีวิตนิยม (Biocentric) เป็นคุณธรรมที่เช่ือว่า ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่อุบัติ
ขึ้นในโลกมีความชอบธรรมที่จะดํารงอยู่โดยเท่าเทียมกัน ไม่มีข้อยกเว้น มนุษย์จึงเป็นส่วนหน่ึงของ
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ธรรมชาติที่เท่าเทียมกับสัตว์หรือแม้กับพืช มนุษย์ก็มิได้มีอํานาจอันชอบธรรมมากไปกว่ากัน มนุษย์จึง
ไม่พึงทําลายหรือกระทําที่กระทบการดํารงอยู่ของชีวิตอ่ืน 
  1.3 สัมพันธภาพนิยม (Egocentric) เป็นคุณธรรมที่เช่ือว่าสิ่งมีชีวิต (รวมท้ังมนุษย)์ 
มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเก้ือกูลซึ่งกันและกัน การกระทําที่กระทบสิ่งหน่ึงย่อมมีผลกระทบกับสิ่ง
อ่ืนๆ ในธรรมชาติ มนุษย์จึงพึงอยู่อย่างเก้ือกูลต่อชีวิต และสรรพสิ่งที่อยู่โดยรอบ มนุษย์จึงไม่เพียงเป็น
ผู้ใช้ประโยชน์ต่อธรรมชาติ แต่พึงดํารงอยู่อย่างผสมผสานกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม หรือมีภาระที่จะ
รักษาการดํารงอยู่ของสิ่งที่อยู่โดยรอบด้วย 
 2. องค์ประกอบทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  องค์ประกอบทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่แสดงออกทางทัศนคติและการปฏิบัติต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงประกอบด้วยจริยธรรม 3 ประการ ดังน้ี 
  2.1 จริยธรรมเพ่ือการพัฒนา (Developmental Ethics) เป็นจริยธรรมท่ีอยู่บน
ความเช่ือที่ว่ามนุษย์เป็นนานธรรมชาติ โลกและทรัพยากรธรรมชาติมีไว้เพ่ือยังประโยชน์แก่มวลมนุษย์ 
มนุษย์จึงเป็นผู้มีสิทธ์ิที่จะนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ได้ตามท่ีต้องการจะใช้สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติ
จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อได้นํามาใช้เท่าน้ัน 
  2.2 จริยธรรมเพ่ือธรรมชาติ (Preservation Ethics) เป็นจริยธรรมที่มีความเช่ือและ
นับถือความจริงความงามในธรรมชาติทั้งหมดธรรมชาติจึงมีความชอบที่จะดํารงอยู่ และความงดงาม
ของธรรมชาติเหล่าน้ันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และเป็นคุณค่าแก่มนุษย์ มนุษย์จึงต้องรักษา
ธรรมชาติเหล่าน้ันไว้ 
  2.3 จริยธรรมเพ่ือการอนุรักษ์ (Conservation Ethics) เป็นจริยธรรมที่เช่ือว่ามนุษย์
พึงใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพ่ือการดํารงชีวิต แต่การพัฒนาสังคมมนุษย์โดยไม่ระมัดระวังจะส่งผล
เสียต่อชีวิตมนุษย์เอง เพราะมนุษย์หรือชีวิตอ่ืนๆ ย่อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มนุษย์จึงควรใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่จําเป็น และในขณะเดียวกันจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย 
 3. การปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  ในการปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อมนอกจากการศึกษาที่จะทําให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบตัวมนุษย์ตามกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักการส่ิงแวดล้อมศึกษาแล้ว พึงปลูกฝังโดยให้เกิดความตระหนักและการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
หลักการดังน้ี 
  3.1 มนุษย์ต้องพ่ึงพาสิ่งแวดล้อม การดํารงชีวิตของมนุษย์จําเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่มี
อยู่ในสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นอากาศ นํ้า ดิน พืชพรรณ สัตว์ พลังงาน หรือแร่ธาตุ ที่ก่อให้เกิดชีวิต
การดํารงอยู่ของชีวิต และสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน ล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่หรือเกิดข้ึนตาม
กระบวนการทางธรรมชาติ จึงควรดํารงชีวิตที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อม หรือทําลาย
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การพัฒนาของมนุษย์ในทุกด้านจึงพึงระมัดระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพราะการทําลายสิ่งแวดล้อมก็เท่ากับทําลายชีวิตของมนุษย์เองด้วย 
  3.2 เป้าหมายของการมีชีวิต การพัฒนาในสังคมมนุษย์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ล้วนมีเป้าหมายเพ่ือชีวิตที่ยืนยาวและการมีความชีวิตที่เป็นความสุขอันเกิดจากการมีสุขภาพอนามัยที่
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สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ การพัฒนาทางวัตถุตามกระแสโลกจึงไม่ใช่เป้าหมายการให้ความสุขที่
แท้จริงได้ การมีชีวิตที่ร่ํารวยด้วยเงินทองทรัพย์สมบัติ หรือมีการมีตําแหน่งหน้าที่ดีในสังคมก็อาจ
นํามาซึ่งความทุกข์ ความเดือดร้อน ทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ แต่การมีชีวิตที่รู้จักกิน รู้จักใช้ จะหา
ได้ทุกสถานะทางกการเงินและทุกสถานะทางการเงิน 
  3.3 การเก้ือกูลกันและกัน การรู้จักเก้ือกูลกันในหมู่มนุษย์และการเกื้อกูลกันกับ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ย่อมไม่ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ก็จะเกิดสันติสุข
ต่อมวลมนุษย์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และในที่สุดก็จะเป็นการพัฒนาท่ีไม่ส่งผล
กระทบต่อตัวมนุษย์เอง และทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างมนุษยชาติ 
  3.4 โลกใบเดียวกันปัจจัยต่างๆ ที่มนุษย์ใช้ในการดํารงชีวิตและใช้ในการพัฒนาทั้ง
มวลล้วนเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ทั้งน้ัน แร่ธาตุและพลังงานล้วนเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกของเรา
และจากพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์นี้เท่าน้ัน ดังน้ันทรัพยากรท่ีมนุษย์ใช้จึงมีอยู่อย่างจํากัดไม่อาจ
หามาเพ่ิมเติมได้มากกว่าที่เป็นอยู่ (แม้จะสามารถนําทรัพยากรมาจากโลกอ่ืนในจักรวาลได้แต่ก็ต้อง
สูญเสียทรัพยากรของโลกไปเช่นเดียวกัน) 
  3.5 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาในสาขาต่างๆ นอกจากจะต้องระมัดระวังไม่
ก่อให้เกิดการทําลายสิ่งแวดล้อม มนุษย์ยังต้องรู้จักการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันด้วย มิฉะน้ัน
แล้วการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อมนุษย์แต่จะทําลายมนุษย์เอง 
  3.6 คุณค่าและความงดงามของธรรมชาติธรรมชาติมีคุณค่าและความงดงามใน
ตัวเอง ธรรมชาติมีการปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัย และก่อให้เกิดความสมดุลในตัวเอง พืชและสัตว์ล้วนมี
บทบาทในการดํารงอยู่ของสิ่งแวดล้อมด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันมาต้ังแต่มีสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ันอุบัติ
ขึ้นในโลก และยังคงทําหน้าที่เช่นน้ันเรื่อยมา 
  3.7 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติและชีวิต การศึกษาในภาพรวมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและชีวิตเป็นสิ่งที่
มนุษย์จะต้องศึกษาทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือก่อให้เกิดความระมัดระวังในการดําเนินกิจกรรมที่
ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม การวิจัยเพ่ือเรียนรู้ธรรมชาติจะเป็นการค้นหาความจริงเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม
และก่อให้เกิดความรักความผูกพันต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมขึ้นได้ 
  3.8 กระบวนการเรียนการสอน การเรียนการสอนจะต้องให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่า
ของความรู้ที่จะนําไปใช้กับชีวิตและการพัฒนาทุกๆด้าน สร้างค่านิยมที่มองเห็นความจําเป็นในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริโภคและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน 
ถาวร สาระความรู้ต้องบูรณาการให้เห็นความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน ผู้สอนต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแบบอย่างในการมีความคิดที่เป็นระบบ มีเหตุผลและมีเมตตา
ต่อชีวิตอ่ืนๆ ด้วยมิใช่เป็นการสอนที่ได้แต่แนะนําผู้อ่ืนไปปฏิบัติเท่าน้ัน 
 4. การพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  การพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อมนับเป็นกระบวนการศึกษาที่ต่อเน่ืองเริ่มต้นจาก
ครอบครัวโรงเรียนสถาบันศาสนาและสื่อมวลชนแบบต่างๆเช่นวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์สถาบัน
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สื่อเหล่าน้ีจะทําหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมหรือถ่ายทอดแบบแผนพฤติกรรมที่ดีงามให้แก่สมาชิกของสังคม 
ดังน้ี 
  4.1 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กและเป็นสถาบัน
แรกที่ได้ให้การอบรมทางจิตใจแก่เด็กตลอดเวลาดังน้ันอารมณ์และอุปนิสัยส่วนตัวจึงเร่ิมมีมาจากบ้าน 
เด็กจะมีความคิดความรู้สึกอย่างไรนั้นส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กับการอบรมทางบ้านดังน้ันการปลูกฝังจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมในครอบครัวจึงทําได้โดยการให้การเลี้ยงดูอย่างสนใจใกล้ชิดให้ความรัก ความอบอุ่น 
แนะนําวิธีประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกที่ควรให้แก่สมาชิกผู้เยาว์คําสั่งสอนห้ามปรามและแบบแผนความ
ประพฤติของพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่จะมีอิทธิพลต่อเด็กในวัยแรกมากผู้ใหญ่จึงควรสั่งสอนอบรมและ
ปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าและความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฝึกให้เด็กเป็นคนรักความ
สวยงามและความเป็นระเบียบปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กเช่นทําความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่
อาศัยอยู่เสมอดูแลบริเวณบ้านและสนามหญ้าให้เป็นระเบียบสวยงามฝึกเด็กให้ทิ้งสิ่งของให้เป็นที่
ชักชวนให้ปลุกและดูแลรักษาต้นไม้ดอกไม้เมื่อเด็กเห็นแบบอย่างและได้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆ ก็จะเกิดความ
เคยชินติดเป็นนิสัยและกลายเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในที่สุด 
  4.2 สถาบันโรงเรียนนับเป็นสถาบันหน่ึงที่ทําหน้าที่ปลูกฝังจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม
ให้แก่สมาชิกโดยตรงมีวิธีการท่ีแตกต่างไปจากสถาบันครอบครัวมีเน้ือหาที่แทรกอยู่ในหลักสูตร
บทเรียนมีวิธีถ่ายทอดและประเมินผลอย่างเป็นระบบในการสอนจริยธรรมทั่วไปให้ได้ผลดีนั้น ท่าน
พุทธทาสได้กล่าวไว้ว่าต้องสอนให้เกิดความเข้าใจอบรมให้เกิดความเช่ือความเลื่อมใสศรัทธามีตัวอย่าง
ให้เห็น (ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ, 2521: 21-22) จากหลักการเหล่าน้ีสามารถนํามาใช้ในการปลูกฝัง
จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีสอนให้เด็กรู้และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใน
ธรรมชาติความสําคัญของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อมนุษยชาติช้ีให้เห็นถึงสถานการณ์ทางส่ิงแวดล้อมที่เป็น
ปัญหาจริงตลอดจนอธิบายให้เข้าใจถึงผลกระทบหรือผลสืบเน่ืองของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนแนะนําวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการช่วยกัน
สงวนรักษาระมัดระวังแนะนําการอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ช่วยเหลือเก้ือกูลระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์
นอกจากน้ีการมีจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมน้ันยังทําให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนจากการปฏิบัติ
ตามระเบียบและเง่ือนไขต่างๆ ของทางโรงเรียน เช่น นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดต้องมี
ระเบียบวินัย และสิ่งสําคัญที่จะขาดเสียมิได้คือครูต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เช่น การ
รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามของโรงเรียน เห็นว่าในบริเวณไหน
สกปรกก็ชักชวนนักเรียนช่วยกันทําความสะอาดเสียให้เรียบร้อยเด็กส่วนมากเมื่อเห็นก็จะไม่กล้าทํา
สกปรกอีกเมื่อปฏิบัติไปเร่ือยๆ ก็จะเกิดเป็นนิสัยและยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเมื่อจะทําสกปรกก็จะ
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีและจะไม่ทํา 
  4.3 สถาบันศาสนา นับเป็นสถาบันทางสังคมอีกสถาบันหน่ึงที่กําหนดแนวทางชีวิตที่ดี
และสั่งสอนศีลธรรมจรรยาให้ศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติตาม เพ่ือแต่ละคนจะได้มีชีวิตอย่างสงบสุข
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ศาสนาสอนให้บุคคลเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนและสัตว์อ่ืน สําหรับสังคมไทยพุทธจริยศาสตร์
เป็นแนวทางปฏิบัติที่มีผลต่อจริยธรรมของบคุคลในสังคมเป็นส่วนใหญ่ พระธรรมคําสั่งสอนบอกเราว่า
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อะไรเป็นสิ่งที่ดีงามอะไรเป็นสิ่งที่ควรจะละเว้นหรือควรปฏิบัติการประพฤติชอบปฏิบัติชอบในทางแห่ง
พระพุทธศาสนาหมายถึงการดําเนินชีวิตอยู่ในทางสายกลาง หรือความพอดีที่ไม่สุดโต่งไปในทางใด
ทางหน่ึง ซึ่งหลักปฏิบัติข้อน้ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตมนุษย์ได้ทุกเร่ือง อีกทั้งยังสามารถนํามา
เป็นแนวทางในการปลูกฝังจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปในสังคมได้ การ
เอารัดเอาเปรียบและการมุ่งแข่งขัน ในอันที่จะบริโภคทรัพยากรอย่างไม่คิดคํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดแก่
ผู้อ่ืนและสังคม ไม่อาจถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ชอบ พุทธจริยศาสตร์มุ่งที่จะให้บุคคลอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข นอกเหนือไปจากความสงบสุขทางจิตใจของแต่ละคนการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้น้ัน 
บุคคลต้องเป็นผู้มีวินัยและคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืน ข้อบัญญัติในพระวินัยมีข้อความที่
พระพุทธองค์ทรงห้ามและตักเตือนให้พระภิกษุในการปฏิบัติบางประการท่ีจะมีผลกระทบต่อผู้อ่ืนและ
สิ่งแวดล้อม ดังเช่น ทรงห้ามมิให้พระภิกษุทิ้งอุจจาระปัสสาวะขยะหรือของที่เคยเป็นของตนออกไป
นอกฝาหรือนอกกําแพงที่อยู่อาศัย ตลอดจนห้ามทิ้งสิ่งของลงบนของเขียวสดคือต้นไม้ทุกชนิด (สุชีพ 
ปุญญานุภาพ, 2522: 164-198) ทั้งน้ีเพราะการกระทําดังกล่าวมิเพียงแต่อาจจะไปถูกต้องผู้อ่ืนเข้ายัง
เป็นการขาดความเป็นระเบียบทําความสกปรกให้บังเกิดข้ึนแก่พ้ืนที่ และเป็นการเผยแพร่เช้ือโรคอีก
ด้วย หลักจริยศาสตร์ในศาสนาทุกศาสนาจะมุ่งให้บุคคลมีแนวทางแห่งความประพฤติปฏิบัติตนที่
ถูกต้องเหมาะสมการสอนให้รู้จักการประมาณรู้จักความพอดีการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์สุขส่วนตนการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ความซื่อสัตย์ความมีวินัยหรือหลักการทางความ
ประพฤติที่ปรากฏอยู่ในคําสอนทางศาสนาล้วนสามารถที่จะนํามาเป็นแนวทางในการปลูกฝังจริยธรรม
ทางสิ่งแวดล้อมได้ทั้งสิ้นโดยที่ผู้สอนจะต้องสามารถเลือกหลักคําสอนและตัวอย่างจากความเป็นจริง
มากล่าวได้อย่างสอดคล้องต้องกันนอกจากนี้การจัดบริเวณโบสถ์วัดวาอารามหรือสถานที่สําคัญทาง
ศาสนาให้แลดูสวยงาม เป็นระเบียบร่มรื่นก็เป็นตัวอย่างให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้อีกแนวทางหน่ึงเช่นกัน 
  4.4 สถาบันสื่อมวลชนสําหรับสถาบันน้ีในปัจจุบันนับว่ามีอิทธิพลที่มีความสําคัญย่ิง
ต่อการปลูกฝังจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมมาก ทั้งน้ีเพราะสามารถ่ายทอดสื่อสารให้กบัผู้รับข่าวสารท่ีมี
วัยแตกต่างกันได้อย่างรวดเร็วและทําได้โดยไม่มีข้อจํากัดในด้านเวลาสื่อมวลชนสามารถปลูกฝัง
จริยธรรมทางส่ิงแวดล้อมได้โดยตรงในลักษณะของบทความข้อคิดเห็นนวนิยายภาพล้อและบทกวีที่
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม หรือให้ตัวอย่างทางจริยธรรมในรูปของการเสนอข่าวและสารคดี เช่น ข่าวการ
พัฒนาสังคมและบ้านเมืองที่จัดเสนอเป็นประจําทางสถานีโทรทัศน์ซึ่งแท้จริงมีเป้าหมายเพ่ือเร่งรัดการ
ปฏิบัติงานของทางราชการแต่มีผลมาถึงการรักษาปรับปรุงสภาพแวดล้อมสารคดีที่เก่ียวกับชีวิตสัตว์
และเพ่ือนบ้านก็มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้รับชมรายการรักธรรมชาติรักเพ่ือนร่วมโลกมีจิตใจที่อ่อนโยน
และโอบอ้อมอารีไม่คิดทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เช่นกันนอกจากน้ีการปลูกฝังจริยธรรมทาง
สิ่งแวดล้อมอาจทําได้ทางอ้อมโดยการจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามพัฒนาใหม่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
เพ่ิมขึ้นในรูปแบบของสวนสาธารณะท่ีมีการปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามหรือการจัดสวยหย่อมสวน
ญี่ปุ่นตามสถานที่ราชการและสถานท่ีทั่วไปทั้งน้ีนอกจากต้นไม้จะช่วยดูดซับอากาศเสียได้แล้วยังทําให้
ผู้พบเห็นได้รับความร่ืนรมย์เกิดความซาบซึ้งกับธรรมชาติกลายเป็นผู้รักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในที่สุดการจัดต้ังชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการพัฒนาให้มีกิจกรรมทางด้าน
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนก็เป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยปลูกฝังจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมให้
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เกิดขึ้นในตัวของเยาวชนดังน้ันจะเห็นได้ว่าการถ่ายทอดความรู้หรือการปลูกฝังจริยธรรมทาง
สิ่งแวดล้อมน้ีจะสําเร็จลงได้ก็ด้วยความร่วมมือของหลาย ๆ ฝ่ายมีวิธีการต่าง ๆ หลายรูปแบบทั้งการ
จัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสมและการประพฤติปฏิบัติของผู้ใหญ่ให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกผู้เยาว์กว่าเป็นต้นจริยธรรมกับตัวแปรทางสังคมทฤษฎีจริยธรรมแทบทุก
ทฤษฎีจะมีข้อความพาดพิงถึงประสบการณทางสังคมของบุคคลว่าเป็นต้นเหตุของการก่อต้ังและ
แลกเปลี่ยนจริยธรรมของบุคคลที่สําคัญอย่างย่ิงถ้าหากบุคคลได้รับประสบการณ์ทางสังคมท่ีคล้ายคลึง
กันเช่นอยู่ในกลุ่มคนฐานะเดียวกันหรือได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาคล้ายกัน บุคคลเหล่าน้ันก็อาจมี
จริยธรรมที่คล้ายคลึงกันได้ยิ่งไปกว่าน้ันคนที่ได้รับประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันแต่มีความสามารถที่จะ
รับรู้และเข้าใจประสบการณ์นั้นไม่เท่าเทียมกันผลกระทบที่เกิดจากประสบการณ์ทางสังคมอันเดียวกัน
ย่อมจะแตกต่างกันไปได้เช่นเด็กกับผู้ใหญ่ย่อมจะได้รับความกระทบกระเทือนที่แตกต่างกันเพศต่างกัน
หรือฐานะต่างกันอาจเป็นสาเหตุให้เขาเหล่าน้ันได้รับประสบการณ์ทางสังคมที่แตกต่างกันไปได้มากอัน
อาจจะมีผลต่อการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลเหล่าน้ันด้วยต่อไปนี้จะได้พิจารณาผลการวิจัยเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมกับจริยธรรมของบุคคลอายุและระดับการศึกษากับจริยธรรม
ของบุคคลในปัจจุบันสังคมท่ีเจริญและมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันมีการจัดการศึกษาภาคบังคับและการ
วิจัยส่วนใหญ่ก็ใช้นักเรียนและนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่เก็บข้อมูลได้ง่ายที่สุดฉะนั้นผลการวิจัยส่วน
ใหญ่ในสังคมปัจจุบันจึงไม่สามารถจะแยกตัวแปรที่เป็นอายุออกจากตัวแปรที่เป็นระดับการศึกษาของ
บุคคลได้กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่อายุน้อยก็มีระดับการศึกษาต่ําและกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากก็มี
การศึกษาสูงตามไปด้วยปรากฏการณ์น้ีได้เกิดในโครงการวิจัยจริยธรรมของเยาวชนไทยด้วยเช่นกันใน
การประมวลผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับจริยธรรมจึงต้องนําระดับการศึกษาเข้า
มาพิจารณาไปพร้อมกันด้วยโคลเบิร์ก (Kohlberg, 1964: 392-405 อ้างอิงใน วินัย วีระวัฒนานนท์, 
2546: 28) ได้ประมวลผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพัฒนาการทางจริยธรรมไว้
อย่างครบถ้วนดังน้ีความรู้เชิงจริยธรรมนั้นได้มีผู้พบว่าความรู้และความเช่ือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทาง
จริยธรรมขั้นรากฐานของสังคมน้ันเด็กจะทราบอย่างครบถ้วนต้ังแต่อายุยังน้อยมีผู้พบต้ังแต่ ค.ศ. 
1980 ว่าเด็กชาวอังกฤษมีความรู้เชิงจริยธรรมน้ีต้ังแต่เข้าเรียนช้ันเกรดหน่ึงส่วนการศึกษาความรู้เชิง
จริยธรรมของบุคคลท่ีมีอายุมากกว่าน้ีก็มิได้ช่วยให้เข้าใจทางด้านน้ีมากข้ึนแม้ว่าความรู้เชิงจริยธรรม
จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอยู่บ้างหากแต่ความรู้เชิงจริยธรรมในการวิจัยส่วนใหญ่แล้วไม่ทําให้
เข้าใจพัฒนาการทางจริยธรรมได้มากนักเป็นเพียงแต่สะท้อนให้เห็นระดับสติปัญญาภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมและความต้องการท่ีจะทําให้คนอ่ืนช่ืนชมตนของผู้ถูกศึกษาเท่าน้ัน ส่วนพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมน้ันการวิจัยต่างๆเกือบสิบเร่ืองได้ให้ผลที่สอดคล้องกันคือไม่พบว่าคนที่มีอายุมากจะมี
พฤติกรรมที่เก่ียวกับการขโมยการโกงความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและการเห็นแก่ส่วนรวมแตกต่าง
จากคนท่ีมีอายุน้อยการท่ีเด็กเล็กๆ มีการทําตามกฎเกณฑ์ของสังคมเท่าเทียมกับเด็กโตและผู้ใหญ่น่ัน
ย่อมเป็นที่แสดงว่าลักษณะทางจริยธรรมของบุคคลเร่ิมคงที่ต้ังแต่อายุน้อยส่วนการศึกษาในระยะยาว
โดยติตามกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยจนมีอายุมากข้ึนแล้วเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคล
แต่ละคนในสมัยเด็กและเมื่อโตข้ึน แล้วการวิจัยชนิดนี้มีน้อยและไม่ปรากฏว่าพบความม่ันคงของ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคลต่างๆ ในช่วงอายุที่มีการวิจัยน้ันอาจกล่าวได้ว่าการศึกษาความรู้เชิง
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จริยธรรมส่วนมากมีเน้ือหาที่แคบเกินไปและเป็นการวัดความรู้ขั้นพ้ืนฐานทางสังคมของบุคคลเท่าน้ัน
ถ้าหากมีการวัดความรู้เชิงจริยธรรมที่เก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางศาสนาหรือความรู้เก่ียวกับ
หลักสากลแล้วอาจพบความแตกต่างในคนต่างอายุกันก็ได้ส่วนการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและ
ไม่พบความแตกต่างในกลุ่มคนต่างอายุกันน้ันอาจเป็นเพราะพฤติกรรมเชิงจรยิธรรมส่วนมากน้ันข้ึนอยู่
กับสถานการณ์ที่บุคคลกําลังประสบอยู่มากกว่าจะขึ้นกับลักษณะนิสัยเชิงจริยธรรมของบุคคลแต่เพียง
อย่างเดียวซึ่งนอกเหนือจากน้ันบุคคลอาจมีพฤติกรรมที่เหมือนกันแต่มีเหตุผลในการเลือกกระทํา
แตกต่างกันได้เสมอเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กอาจแตกต่างจากเหตุผลเชิงจริยธรรมของวัยรุ่นและ
ของผู้ใหญ่ได้โดยเฉพาะเม่ือเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นสูงต้องใช้ความรู้เก่ียวกับหลักปฏิบัติของสากล
ด้วยโคลเบิร์ก (Kohlberg, 1964: 392-405 อ้างอิงใน วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546: 28) ได้ศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรมกับระดับอายุโดยแบ่งเหตุผลเชิงจริยธรรมออกเป็น 5 ขั้น 
ผู้วิจัยพบว่าเด็กอเมริกันอายุระหว่าง 7, 10, 13, และ 16 ปีนิยมใช้เหตุผลในขั้นที่สูงขึ้นตามอายุ
กล่าวคือเด็กอายุ 7 ปี แทบทุกคน (กว่าร้อยละ 90) ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่ 1 และ 2 เด็กอายุ 
10 ปีแม้จะยังใช้เหตุผลในขั้นที่ 1 และ 2 เสียเป็นส่วนมาก (กว่าร้อยละ 50) แต่มีอีกพวกหน่ึงที่ใช้
เหตุผลในขั้นที่ 3 และ 4 (ร้อยละ 35) ส่วนวัยรุ่นอายุ 13 ปี ใช้เหตุผลในขั้นที่ 3 และ 4 มาก (ร้อยละ 
50) และมีพวกท่ีใช้เหตุผลในขั้นที่ 1 และ 2 น้อยกว่า (ร้อยละ 20) ส่วนวัยรุ่นตอนปลายอายุ 16 ปีแม้
จะยังใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่ 3 และ 4 มาก (ร้อยละ 50) แต่ปรากฏว่ามีผู้ทีใช้เหตุผลในขั้นที่ 5 
และ 6 มากกว่า (ร้อยละ 23) ในกลุ่มเด็กที่อายุตํ่ากว่าทุกกลุ่มผลการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นเด่นชัดว่า
เหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลน้ันมีพัฒนาการตามอายุซึ่งพัฒนาการของจริยธรรมทางด้านน้ีโคลเบิร์กเช่ือว่า
เป็นผลของความพยายามของเด็กที่จะตีความหมายประสบการณ์ของตนในสังคมที่สลับซับซ้อนโดย
เด็กจะมีความสามารถในการนี้มากขึ้นเป็นลําดับทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบิร์กและการวัดเหตุผลเชิง
จริยธรรมจะได้กล่าวอย่างละเอียดต่อไปทั้งน้ีเพราะโครงการวิจัยจริยธรรมของเยาวชนไทยน้ีได้ศึกษา
พัฒนาการทางจริยธรรมโดยใช้รากฐานจากทฤษฎีและวิธีการวัดระดับจริยธรรมของโคลเบิร์กเป็น
สําคัญ แนวคิดทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมี 3 ประการดังน้ี 
   4.4.1 จริยธรรมเพ่ือการพัฒนาเช่ือว่ามนุษย์เป็นนายธรรมชาติโลก และ
ทรัพยากรธรรมชาติมีไว้เพ่ือมวลประโยชน์แก่มนุษย์มนุษย์จึงมีสิทธิที่จะนําทรัพยากรมาใช้ตามท่ี
ต้องการได้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อนํามาใช้เท่าน้ัน 
   4.4.2 จริยธรรมเพ่ือธรรมชาติเช่ือว่าความเช่ือและนับถือความจริงความงามของ
ธรรมชาติธรรมชาติจึงมีความขอบที่จะดํารงอยู่และเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และคุณค่าแก่มนุษย์
มนุษย์จึงต้องรักษาธรรมชาติเหล่าน้ันไว้ 
   4.4.3 จริยธรรมเพ่ือการอนุรักษ์เช่ือว่ามนุษย์พึงใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพ่ือ
การดํารงชีวิตแต่การพัฒนาสังคมมนุษย์โดยไม่ระมัดระวังส่งผลเสียต่อธรรมชาติมนุษย์จึงควรใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่จําเป็นและจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยการพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมทําให้ทุกคนเกิดความตระหนักมีจิตสํานึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติด้วยความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะมนุษย์อยู่ด้วยการพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
เป้าหมายชีวิตอันยาวนานและมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกันสรรพสิ่งย่อมอยู่
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ภายใต้โลกใบเดียวกันการพ่ึงพาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะเห็นคุณค่าของธรรมชาติและมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต โดยอาศัยครอบครัวโรงเรียน ศาสนา องค์กร และสื่อมวลชน
ช่วยกันถ่ายทอด 
 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหลักการปฏิบัติเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมสําหรับมนุษย์ที่ยึดความ
ดีงาม ความถูกต้องตามหลักคุณธรรม และความเมตตาที่พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีรากฐานของ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานทั้งแนวคิดที่ให้ความสําคัญกับมนุษย์ แนวคิดที่ว่ามนุษย์เท่าเทียม
กับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ และแนวคดิของความสัมพันธ์ที่เกื้อกุลกัน แนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ใช้ในงานวิจัยน้ี
มีความเห็นสอดคล้องกับแนวคิดที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ดังกล่าว เพ่ือไม่ให้เกิดเกิดการเอารัดเอาเปรียบ
ผู้อ่ืน และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม สร้างเกิดสันติสุขต่อมวลมนุษย์และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด 
 
แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 
 1. แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของเมอร์ช๊าต (Merchant, 1990) เมอร์ช๊าตได้กล่าวว่า
การท่ีจะดูว่าบุคคลหรือผู้เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมศึกษา จะมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้นั้นต้องมีการ
สร้างหลักสูตรหรือกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมท่ีเน้นกระบวนการคิด และการลงมือปฏิบัติ
ภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อมซึ่ง การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถมีจริยธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ จริยธรรมแบบอีโก้เซนทริก (Egocentric ethics)
จริยธรรมแบบโฮโมเซนทริก (Homocentric ethics) จริยธรรมแบบอีโคเซนทริก (Ecocentric 
ethics) 
  1.1 จริยธรรมแบบอีโก้เซนทริก (Egocentric ethics) คนในจริยธรรมน้ีจะยึดเอา
ตนเองเป็นหลัก และมีปรัชญาความเช่ือว่าอะไรที่ดีต่อตัวเองจะดีต่อสังคมด้วยหรืออาจจะเรียกว่า เป็น
การยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง แนวคิดของคนกลุ่มน้ีเห็นว่าทุนนิยมเป็นสิ่งที่เหมาะสม ผลกระทบของ
การกระทําของมนุษย์ต่อระบบนิเวศน์ไม่สําคัญเท่ากับความได้เปรียบทางธุรกิจ ที่เกิดข้ึนจากการ
พัฒนาเพ่ือตนเองและพวกพ้อง จึงสรุปได้ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมไม่เกี่ยวข้องกับระบบ
ธุรกิจของมนุษย์ “ประโยชน์ส่วนตนคือสิ่งที่ดีที่สุด” ดังน้ันจึงต้องมีการแข่งขันเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ตนคือสิ่งที่ดีที่สุด ตัวอย่างแนวคิดของคนที่มีจริยธรรม Egocentric ดูได้จากการที่เอกชนพัฒนาพ้ืนที่
ตามธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ของตนกับเป้าหมายขององค์กรของรัฐบาล และนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่
ต้องรักษาประโยชน์เพ่ือส่วนรวมไม่ตรงกัน คนในจริยธรรมน้ีคิดว่าสิ่งที่ดีต่อบุคคล(ตัวเอง) ย่อมดีต่อ
ส่วนรวมด้วย คนพวกน้ีจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามที่ตนเองสนใจ และเห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ไม่ได้ทําเน่ืองจากเห็นคุณค่าของสิงแวดล้อมอย่างแท้จริง ดังน้ันคนเหล่าน้ีจึงยอมรับระบบ
ทุนนิยม ซึ่งคิดว่าสิ่งที่ดีต่อตนเองคือสิ่งที่ดีที่สุด และยอมรับธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีการแข่งขัน 
  1.2 จริยธรรมแบบโฮโมเซนทริก (Homocentric ethics) คนในจริยธรรมนี้จะ
ถือเอาคนส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายหลักของสรรพสิ่ง ด้วยการถือเอาว่านโยบายต้องสะท้อนถึงประโยชน์
สูงสุดเพ่ือคนส่วนใหญ่ เน่ืองจากมนุษย์คือผู้ที่พระเจ้าส่งมาเพื่อคุ้มครองธรรมชาติบนโลกใบน้ี ดังน้ัน
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มนุษย์จึงควรอนุรักษ์และปกป้องธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ของมวลมนุษย์ และปกป้องหายนะที่จะเกิด
กับมนุษย์อันเป็นการสร้างประโยชน์ความได้เปรียบและความผาสุก ดังน้ันจึงควรมีนโยบายในการ
สร้างความเป็นธรรมสูงสุดให้แก่สังคม คนทุกคนควรเช่ือมโยงความสุขของตนเองกับประโยชน์ของคน
ทั้งหมด ทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบผู้อ่ืนด้วย ไม่ใช่เพียงแต่รับผิดชอบตนเองเท่าน้ัน การกระทํา
ที่ถูกต้องก็ต่อเมื่อสิ่งน้ันก่อให้เกิดประโยชน์ และจะผิดเมื่อสิ่งน้ันทําให้เสียประโยชน์ต่อคนอ่ืน คนควร
จะได้รับการศึกษาเพ่ือเอาชนะแรงจูงใจที่ทําให้เกิดความเห็นแก่ตัวและส่งเสริมการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
ตามความเห็นของ Merchant (1990) หลักการสําคัญของแนวคิดน้ีคือ “จงรักเพื่อบ้านให้เหมือนรัก
ตัวเอง” จริยธรรมแบบ Egocentric เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างไม่จํากัด  และมนุษย์
สามารถใช้เคร่ืองจักรกล เทคโนโลยีธรรมชาติของตนเองได้ แต่คนในจริยธรรมแบบ  Homocentric 
ไม่ได้คิดอย่างน้ันแต่คิดว่ามนุษย์สามารถเข้าใจธรรมชาติ และสามารถใช้ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีที่
มนุษย์มีอยู่เพ่ือประโยชน์ของมวลมนุษย์ได้ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจํากัดเราจึง
ควรใช้มันอย่างชาญฉลาด นี่คือที่มาของการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน  ดังน้ันการอนุรักษ์ทรัพยากรจึง
เกิดขึ้นจากฐานการคิดน้ี โดยคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติต้องถูกใช้อย่างชาญฉลาดเพ่ือก่อประโยชน์
สูงสุด  เพ่ือคนส่วนใหญ่และต้องใช้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้  บางครั้งเราต้องยอมเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมได้โดยใช้ความรู้สึกด้านศีลธรรมเอาชนะความเห็นแก่ตัวและ
ทํางานร่วมกับคนอื่นอย่างจริงใจ อย่างไรก็ตามความรู้สึกเช่นน้ีเองไม่ได้จําเป็นจะต้องเพ่ิมเติมให้เมื่อ
เป็นเช่นน้ีจึงต้องเป็นบทบาทที่สําคัญของการศึกษาท่ีจะสร้างความตระหนักเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมคนใน
จริยธรรมแบบ Homocentric จะมีพ้ืนฐานการคิดว่าการตัดสินใจควรนําไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุด
เพ่ือคนส่วนใหญ่ใช้ได้นานท่ีสุด และการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและผลกระทบในระยะยาวไม่ได้
เป็นเร่ืองที่จะต้องรับผิดชอบพวกเขาจะยอมรับอย่างจริงจัง ก็ต่อเมื่อมันมีผลกระทบต่อประโยชน์ของ
พวกเขาและกระทบต่อความเป็นปกติสุขของสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย์เท่าน้ัน แนวคิดจริยธรรมแบบ 
Homocentric มีความโดดเด่นเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแนวคิดน้ี
มองคนแยกส่วนออกจากธรรมชาติ และเช่ือว่าด้วยความรู้-ความเข้าใจและเทคโนโลยีที่มนุษย์มี
ความสามารถเข้าใจธรรมชาติและสามารถวิเคราะห์ธรรมชาติในเชิงปริมาณ และมองว่าธรรมชาติเป็น
วัตถุ มนุษย์สามารถจะจัดการกับธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ในการบริโภคของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีที่มี
อยู่ ถ้าสิ่งที่ว่าน้ันจะทําให้คนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ได้นานที่สุด 
  1.3 จริยธรรมแบบอีโคเซนทริก (Ecocentric ethics) แนวคิดจริยธรรมแบบนี้เกิด
จากการคิดแบบองค์รวมของสิ่งแวดล้อมในแง่บทบาทหน้าที่และคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ไม่ใช่ต่อ
มนุษย์เท่าน้ัน Merchant (1990) กล่าวว่า “สิ่งแวดล้อมมีคุณค่าในตัวเอง คุณค่าน้ันจะมีประโยชน์
สําหรับตัวเองไม่ใช่เพ่ือสิ่งอ่ืน เช่น ความสุขจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวของมันเอง เราไม่เคยต้องการ
ความสุขเพ่ือประโยชน์สําหรับสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งตรงกับเคร่ืองมือในการสร้างคุณค่า เช่น วันหยุด เป็นสิ่งที่ถูก
สร้างขึ้นเพ่ือใช้ทําให้เกิดความสุขแก่มนุษย์”แนวคิดของคนที่มี Ecocentric จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมด เช่น หิน แร่ธาตุ พืชและสัตว์ มีคุณค่าในตัวเอง การอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตทุก
ชนิดที่ เป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศที่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ในขณะที่แนวคิดแบบ 
Homocentric พยายามที่จะรวมเรื่องส่วนบุคคลกับสังคม ส่วนแนวคิดแบบ Ecocentric ก้าวไปไกล
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กว่าน้ัน เพราะจะรวมเรื่องนํ้า คน พืช และสัตว์ หรือทุกอย่างที่อยู่บนพ้ืนพิภพน้ีเข้าด้วยกัน มนุษย์เป็น
เพียงสมาชิกในชุมนุมบนโลกใบน้ีเท่าน้ัน มนุษย์ไม่ควรเคารพและนับถือมนุษย์ด้วยกันเท่าน้ัน  แต่ควร
ที่จะเคารพโลกใบน้ีด้วย เมื่อพิจารณาเช่นน้ี ลีโอโพล (Leopold) จึงได้กล่าวว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างมีสิทธ์ิ
ที่จะรักษาความมั่นคง ความสวยงาม และอยู่ในชุมนุมของตน จะผิดพลาดมาก ถ้าแนวโน้มไม่ได้เป็น
ดังที่กล่าวมา” (Leopold ใน Merchant, 1990) 
   1.3.1 ความผูกพันของทุกสิ่ง หมายความว่า ระบบนิเวศน์ไม่สามารถแยกส่วน 
โดยท่ีไม่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงวัฏจักรภายในระบบนิเวศน์ ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดของ 
Egocentric และ แนวคิดของ Homocentric ที่บุคคลถูกมองแยกออกจากระบบนิเวศน์ 
   1.3.2 องค์รวมสังคมสําคัญกว่าการแยกเป็นส่วนๆ ผลรวมของการผลิตที่เกิดข้ึน
จากหลายๆ ส่วน มีผลมากกว่าการนําผลแต่ละส่วนมารวมกัน เช่น การมององค์รวมของผลเสียที่เกิด
จากการทิ้งนํ้าเสียจากอุตสาหกรรมลงแม่น้ํา ทําให้แบคทีเรียเพ่ิมจํานวนในแหล่งนํ้า อันอาจส่งผลทํา
ให้คนที่ใช้น้ําป่วย และของเสียจากอุตสาหกรรม ยังกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาในห่วงโซ่อาหาร 
   1.3.3 มนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นหน่ึงเดียวกัน คนและธรรมชาติเป็นส่วนหน่ึง
ของส่ิงแวดล้อมทั้งหมด พูดง่ายๆ คือ บทบาทของมนุษย์ต้องเปลี่ยนจากการเอาชนะธรรมชาติมาเป็น
สมาชิกและพลเมืองของธรรมชาติ 
   จรรยาบรรณแบบ Ecocentric มีสิ่งสําคัญที่เด่นชัดอยู่ 2 ประการได้แก่ทุกสิ่ง
ทุกอย่างบนโลกน้ีมีความเช่ือมโยงกันทั้งหมดและมนุษย์ควรให้ความเคารพและมีความสัมพันธ์กับ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ จริยธรรมแบบ Ecocentric ถูกกําหนดขึ้นท่ามกลางสิ่งต่างๆ และมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1. ความหลากหลายของธรรมชาติมคีุณค่าในตัวเอง 
   2. พืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ควรได้รับการป้องกันรักษา ไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ของ
มนุษย์  แต่เพ่ือประโยชน์คุณค่าของพืชและสัตว์นั้น 
   3. การลดมลภาวะสําคัญกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การแสวงหาวัตถุ
เพ่ือตนเองเป็นสิ่งที่ผิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ จะต้องนําไปสู่การสนองตอบความต้องการพ้ืนฐานเพ่ือ
ความคงอยู่ของสิ่งอ่ืนๆ ด้วย 
   4. ทรัพยากรไม่ได้หมายถึงทรัพยากรสําหรับมนุษย์เท่าน้ัน แต่หมายถึง
ทรัพยากรท่ีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ 
   5. มนุษย์ไม่ควรอยู่เหนือธรรมชาติ แต่อยู่กับธรรมชาติอย่างผสมผสานกลมกลืน 
   6. เทคโนโลยีทันสมัยที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องการผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง และอํานาจ
ของรัฐบาลไม่ใช่คําตอบในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  สิ่งที่ผู้วิจัยนํามาเสนอเป็นแนวคิดที่แบ่งโดยใช้จริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเกณฑ์  
จะเห็นได้ว่าจริยธรรม คือ แนวปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนในกลุ่มเดียวกัน เช่นเดียวกับ
จริยธรรมต่อวิชาชีพของแพทย์และจริยธรรมต่อวิชาชีพครูเป็นต้น ดังน้ันถ้าครูมีจริยธรรมต่อ
สิ่งแวดล้อมเช่นไร เขาก็จะสะท้อนจริยธรรมในการสอนส่ิงแวดล้อมออกมาเช่นน้ัน จริยธรรมจะทําให้
เราเข้าถึงการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในระบบการศึกษาปัจจุบันให้ดีย่ิงข้ึน วิกฤตการณ์
สิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญอยู่ขณะน้ี ถ้าพิจารณาถึงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการศึกษาน่าจะเป็น



45 

 

 

ผลมาจากหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของ
จริยธรรมแบบ Egocentric และ Homocentric เป็นหลัก เน่ืองจากท้ังสองจริยธรรมน้ีสนับสนุนให้
คนแยกตัวออกจากสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้คนทําทุกอย่างเพ่ือตนเองและมวลมนุษย์เท่าน้ัน และละเลย
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ถ้าเราต้องการจะรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ให้คงอยู่ต่อไป การเรียน
การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาจะต้องให้ความสําคัญต่อวิธีการสอนให้คนเกิดจริยธรรมแบบ Ecocentric 
ให้มากข้ึน ผู้วิจัยเช่ือว่าถ้าคนมีจริยธรรมแบบ Ecocentric เขาจะเป็นพลเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 2. แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550: 50-67) 
ได้กล่าวถึงจริยธรรมนั้นต้องมีความสําคัญต่อพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ และเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้เป็นไปในทางท่ีดี สามารถอยู่ร่วมกันในโลกและสังคมอย่างมี
ความสุข ประกอบด้วยเกณฑ์พ้ืนฐานดังน้ี 
  2.1 จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานการแสดงออกของการกระทําที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และผู้อ่ืน ทั้งคุณธรรมที่เป็นบ่อเกิดซึ่งเป็นแก่นของค่านิยม 
  2.2 จริยธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามควรปลูกฝังและดํารงรักษา 
  2.3 จริยธรรมน้ันผูกพันอยู่กับความสขุ คือจริยธรรมเป็นเหตุ 
  2.4 จริยธรรมเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการดําเนินกิจกรรมทุกอย่าง จึงควรสร้างสม
จริยธรรมเพ่ือนํามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี และความเต็มสมบูรณ์ในชีวิต 
  2.5 จริยธรรมเป็นสิ่งผูกพันอยู่กับคนดีและความดี และจริยธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ในความ
ควบคุมของตัวเรา 
  2.6 จริยธรรมเก่ียวพันกับความเคยชินของการประพฤติดี ตรงกันข้ามกับกิเลสซ่ึง
เป็นความเคยชินกับการประพฤติช่ัว 
  2.7 จริยธรรมก่อให้เกิดจริยธรรมอ่ืนๆ คือเมื่อฝึกจริยธรรมหน่ึงแล้วก็เกิดจริยธรรม
ด้านอ่ืนๆ ไปด้วย 
  จากแนวคิดดังกล่าวการท่ีมนุษย์จะมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้นั้นต้องประกอบด้วย
จริยธรรม 6 ด้านด้วยกัน ดังน้ี 
  1) ความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์มีความกตัญญู
ต่อสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ตนเอง ไม่ว่าสิ่งน้ันจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ จะมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ความ
กตัญญู คือ การรู้คุณ กตเวที คือประกาศความรู้คุณน้ันด้วยการกระทําตอบแทนคุณ ผู้ที่มีความ
กตัญญู กตเวที ทางพระพุทธศาสนายกให้เป็นคนดีทางสังคม ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ความกตัญญูกตเวที 
เป็นเคร่ืองหมายของคนดี” เมื่อมนุษย์มีจิตสํานึกบุญคุณของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เนื่องจากธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมมีความจําเป็นอย่างมากต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะในชีวิตประจําวันของมนุษย์จะ
ขาดธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ได้ ความกตัญญูนี้ไม่ได้หมายเฉพาะมนุษย์กับมนุษย์เท่าน้ันรวมถึงทุกสิ่ง
ทุกอย่างด้วย เช่น สรรพสัตว์ พืช ถนนหนทาง ที่อยู่อาศัย ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทุกชนิดที่อํานวย
ประโยชน์สุข เมื่อกตัญญูแล้วต้องแสดงความกตัญญูน้ันให้ปรากฏด้วยความถนอมรักษาสิ่งเหล่าน้ัน 
เช่น เมื่อเห็นคุณค่าของต้นไม้แล้วก็ไม่ไปตัดทําลาย ช่วยกันปลูกและบํารุงรักษาป่าให้เป็นต้นนํ้าลําธาร 
ถ้าผู้ใดทําลายต้นไม้ท่ีให้ประโยชน์ต่อมนุษย์สิ่งที่ให้คุณประโยชน์ต่อตนเองแล้ว พระพุทธองค์ตรัสว่า
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เหมือนกับเป็นการประทุษร้ายมิตร ดังพุทธพจน์ที่ว่า “บุคคลน่ังหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่ควร
ทําลายแม้ใบและก่ิงของต้นไม่นั้น เพราะการประทุษร้ายมิตร เป็นความเลวทราม” จะเห็นได้ว่า 
ตลอดเวลา 45 พระพรรษา หลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์มคีวามเก่ียวข้องสัมพันธ์อยู่กับ
ธรรมชาติ เริ่มจากประสูติที่สวนลุมพินีวัน ตรัสรู้ใต้ต้นมหาโพธ์ิ ทรงแสดงปฐมนิเทศนาป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน วัดที่ประทับก็เป็นวัดป่า เช่น วัดเวฬุวัน (สวนไม่ไผ่) วัดเชตะวัน (สวนของนายเชต) วัด
อัมพวัน (สวนมะม่วง) วัดบุปผาราม (สวนดอกไม้) มีชีวิตอยู่กลางป่าพระองค์จึงประทับอยู่กับหมู่สัตว์ 
ดังน้ันทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีบุญคุณต่อกันและกัน ควรมีกตัญญูกตเวทีต่อทุกสรรพสิ่ง เพราะความกตัญญู
กตเวที สอนให้มนุษย์รู้จักอุปการคุณแล้วกระทําตอบแทน จากหลักคําสอนน้ีทําให้ทราบว่า ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมมีคุณต่อมนุษย์และสัตว์อย่างมาก ถ้าขาดสิ่งแวดล้อมที่ดี สวัสดิภาพในการดําเนินชีวิตก็ไม่มี 
ดังน้ันมนุษย์ต้องทําตนให้เป็นคนดีโดยการกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม 
  2) ความไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม พุทธศาสนาสอนไม่ให้มนุษย์เบียดเบียนกันและ
กัน ไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืน สัตว์อ่ืน ธรรมชาติ โลก แม้กระทั่งเบียดเบียนตัวเอง เพราะความ
เบียดเบียนเป็นการสร้างความเสียหาย ความเลวร้าย ความเสื่อม การทําลาย การล้างผลาญโลก ความ
เบียดเบียนอาจจะแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การเบียดชีวิตเป็นการเบียดเบียนข้ันหยาบ
ตํ่าสุด คือ การประทุษร้ายร่างกายและชีวิต มีการกระทําร้ายต่อผู้อ่ืน จนถึงข้ันทําให้ตาย ให้พลัดพราก 
ให้สูญเสีย ให้เสื่อมสลาย แม้การกระทําตนเองให้เสื่อมตํ่า หรือเลวร้าย หรือถึงตาย ก็เป็นการ
เบียดเบียนอย่างหยาบตํ่าเหมือนกัน เพราะเกิดพฤติกรรมที่ร้ายแรง ร้ายกาจ รุนแรง ขึ้นในโลก 
ประเด็นที่ 2 การเบียดเบียนท่าน เป็นการสร้างพฤติกรรมให้ผู้อ่ืนเกิดความพอกพูนในกามหรือย่ัวยุเร่ง
ความหลงผิดต่าง ๆ ประเด็นที่ 3 การเบียดเบียนตนเป็นสิ่งที่หยาบตํ่า แม้จะไม่เจตนาจะก่อให้เกิดใน
ผู้อ่ืน แต่ถ้าปล่อยหรือเสริมให้เกิดในตน ก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนตนได้ เมื่อไม่ได้สมใจจึงเกิดอาการ
โทสะภายในจิต โกรธ อยากทําร้าย อยากทําลาย อยากแก้แค้น เป็นความอาฆาตพยาบาท เพราะเกิด
ความร้ายขึ้น  แม้แต่ในจิตใจของตนเอง ท่านก็ถือว่าไม่ดีแล้ว และ ประเด็นที่ 4 การเบียดเบียนโลก
เป็นการผลาญทรัพยากร ถือเป็นการเบียดเบียนโลกอย่างหยาบตํ่าเพราะเกิดการทําลาย อันเป็นผลให้
เกิดการขาดแคลนและขาดความสมดุลทางธรรมชาติขึ้นในโลก การกระทําความเสื่อมสลาย ตกตํ่า 
และทําร้ายต่าง ๆ ให้เกิดกับคนอื่น สัตว์อ่ืนหรือตนเอง ก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนโลกได้อีกส่วนหนึ่ง 
เพราะทุกคน ทุกอย่าง ย่อมเป็นสมบัติของโลก คน สัตว์ และองค์ประกอบต่าง ๆ ในโลก ทุกคน
จะต้องร่วมกัน บํารุง รักษาไว้เป็นของกลางสําหรับทุกคน นอกจากน้ี เพราะตราบใดที่คนเรายังมีชีวิต
อยู่ ยังต้องอาศัยอยู่ ยังอาศัยโลกอยู่ ก็เปลืองพ้ืนที่ของโลกแล้ว ยังต้องกิน ยังต้องใช้วัสดุ โลกแม้น้อย
นิดก็ยังเรียกว่า ต้องใช้ หรือแม้จะไม่กิน ไม่ใช้อะไร ตนก็ยังต้องหายใจสูดเอาออกซิเจนเข้าไปใช้ทําให้
ต้องเปลืองอากาศ เปลืองแสงสังเคราะห์ร่างกาย หากมีแต่การรับไม่มีกิจการงานใดทําให้แก่โลก อยู่
อย่างเกียจคร้าน ไร้คุณค่า ไร้การงาน ไม่ขยันหมั่นเพียรในการสร้างค่าสร้างคุณแก่โลก ก็ยังนับว่าเป็น
การเบียดเบียนโลก ดังน้ันคนเราลดความเบียดเบียนโลก เบียดเบียนคน เบียดเบียนท่าน และ
เบียดเบียนชีวิตได้  การไม่เบียดเบียนชีวิตทั้งปวงก็เท่ากับเป็นการไม่เบียดเบียนโลก เป็นสิ่งที่ช่วยให้
โลกสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียนจะเป็นการช่วยให้ธรรมชาติมีความสมดุล ก็เป็นการ
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการไม่เบียดเบียนทําลายป่าไม้ แหล่งนํ้า สัตว์ป่า ไม่ทิ้งขยะ การ
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เบียดเบียนพลังงานไฟฟ้า โดยการเปิดทิ้งไว้ ทํามาหากินโดยการโกงคนอ่ืน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม จริยธรรมจะช่วยยับยั้งป้องกันการเบียดเบียนกันและกัน 
  3) ความละอายและเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดี เมื่อมนุษย์ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนแล้วย่อม
กําหนดรู้ว่าทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว และทําจิตใจตนเองให้บริสุทธ์ิ บุคคลควรทําสิ่งที่ดีงามเพ่ือตนเองและ
เพ่ือสังคม พึงละความช่ัวหรือบาปทั้งหลายอันเป็นความไม่ดี เมื่อละอายต่อสิ่งไม่ดี ย่อมเป็นสิ่งที่ยับย้ัง
จิตใจ และพฤติกรรมในการทําช่ัว เพราะเกิดความเกรงกลัวว่าจะได้รับการลงโทษจากสังคม หรือการ
ลงโทษตามความเช่ือทางศาสนาในชาติน้ีและชาติต่อไป 
  4) การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกน้ีล้วนมีบุญคุณกับมนุษย์ มนุษย์
ไม่มีความเบียดเบียน ควรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือ การไม่ทําลาย ไม่ล้างผลาญ และปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมและกลมกลืนโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน เน่ืองจากการมีมิตรต่อบุคคลอ่ืน อัน
ได้แก่ คิดเอาเองแต่ฝ่ายเดียว ยอมเสียน้อยโดยหวังจะเอาให้มาก ตัวมีภัยจึงมาช่วยทํากิจของเพ่ือน 
คบเพ่ือนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ ต่อหน้าสรรเสริญ ลับหลังนินทา คอยเป็นเพ่ือนด่ืมนํ้าเมา เที่ยว
กลางคืน เล่นการพนัน เน่ืองจากการเป็นมิตรที่ดีน้ันจําเป็นต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมที่ว่าน่ารัก คือ 
มีความเมตตา ใส่ใจเขาและประโยชน์สุขของเขา เข้าถึงใจ สร้างความรู้สึกสนิมสนมเป็นกันเอง น่า
เคารพ คือ เป็นผู้หนักแน่น ถือหลักการเป็นสําคัญ และมีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทําให้เกิด
ความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงพิงได้และปลอดภัย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง 
และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่าง ไม่ชักนําในทางเสื่อมเสีย อัน
เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและสมควร ในเวลาที่เพ่ือนประมาทช่วยกันรักษาเพ่ือน ทั้งร่างกายและ
ทรัพย์สิน ยามเพ่ือนมีภัยเป็นที่พ่ึงพิงได้ รักษาความลับ ไม่หนีตอนเพ่ือนมีภัย คอยห้ามปรามเมื่อเพ่ือน
หลงผิด คอยให้กําลังใจเมื่อเพ่ือนทําความดี แนะนําเพ่ือนในเรื่องดีงาม มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน 
เขาติเตียนเพ่ือนช่วยยับย้ังแก้ให้ เขาสรรเสริญเพ่ือนช่วยเสริมสนับสนุน เผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของ พูดจามี
นํ้าใจ ช่วยเหลือเก้ือกูล ซื่อสัตย์จริงใจ หากจะกล่าวถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างอ่ืน ได้แก่ การ
ไม่ตัดไม้ทําลายป่า การรักษาแหล่งนํ้า การไม่ทิ้งขยะ เป็นต้น เมื่อทําได้เช่นน้ีย่อมทําให้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดี 
  5) ความเมตตากรุณาต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติต้อง
อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ และเห็นความเป็นเอกภาพของไตรลักษณ์ในทุกสิ่งที่ไม่มียกเว้นไม่ว่าจะ
เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต และเห็นกระบวนการอิงอาศัยที่อยู่ภายใต้ทฤษฎีของปฏิจจสมุปบาท อันทํา
ให้มีการเกิดขึ้นและมีอยู่ของกันและกัน มนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถฝึกตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองไปสู่ความ
เป็นสัตว์ประเสริฐ มีความรู้ มีสติปัญญาดี สามารถทําในสิ่งที่สัตว์อ่ืนทําไม่ได้ มนุษย์ควรแบ่งปันความ
รักให้แก่สรรพสัตว์ ผู้ที่มีเมตตาธรรมจะเกิดภาวะจิตที่อยากจะช่วย อยากจะแก้ไขให้สัตว์และมนุษย์
ผู้อ่ืนน้ันได้พ้นจากการถูกบีบคั้น ภาวะจิตที่เกิดขึ้นตามน้ันเรียกว่าความกรุณา คือ ความปรารถนาดี
อยากให้สัตว์อ่ืนมีความสุขด้วย พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุมีความรักความเมตาต่อสรรพสัตว์ 
นอกจากจะห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์โดยตรงแล้ว การทําร้ายสัตว์ให้ได้รับการทรมานถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์
ทางอ้อม ทรงห้ามไม่ให้พระภิกษุนําเอานํ้าที่มีสัตว์มีชีวิตอาศัยอยู่มาด่ืมหรือนํามารดหญ้าหรือดิน 
ดังน้ันความเมตากรุณาจึงเป็นความรักที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายควรให้มีขึ้นในตนเอง ถ้าสังคมมีความ
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เมตตาต่อกัน ไม่เบียดเบียน ไม่ข่มเหงต่อกัน จะทําให้สังคมมีความเจริญ มนุษย์และสัตว์เดียรัจฉานจะ
อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น ธรรมชาติก็จะเกิดความสมดุล โดยพระพุทธศาสนาสอนว่า ถ้าโลกมีความ
เมตตากรุณาต่อกันและกัน โลกก็คงจะอยู่ และมีความสมดุลเพราะทุกชีวิตย่อมรักตัวเอง เรารักชีวิต
ของเราฉันใด เขาย่อมรักชีวิตของเขาฉันน้ัน โดยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์ของการเจริญเมตตา
ว่า “ในหมู่มนุษย์ นรชนใด เบียดเบียนสัตว์อ่ืน นรชนน้ันย่อมเสื่อมจากความสุขในโลกทั้งสอง คือ โลก
น้ีและโลกหน้า นรชนใดมีจิตประกอบด้วยเมตตานุเคราะห์ทั้งปวง นรชนน้ันย่อมได้ประสบบุญเป็นอัน
มาก” เป็นการสอนให้มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนกันแล้วจะได้รับ
ผลตอบแทนคือบุญกุศล นั่นคือประสบความสงบสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและอนาคต พระพุทธเจ้า
ทรงเห็นความสําคัญของเมตตาเป็นอย่างย่ิง พระองคจ์ึงยกให้เป็นศีลข้อแรก เพราะความเมตตานั้นจะ
ช่วยประคับประคองให้โลกมีความมั่นคง และร่มเย็น ดังคําพระพุทธพจน์ว่า “โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา 
แปลว่า เมตตาธรรมค้ําจุนโลก”  โลกท่ีวุ่นวายเดือดร้อนต้องใช้เมตตาธรรมเป็นเคร่ืองเยียวยาด้วยให้
ความรักความเอ้ืออาทรต่อกัน(พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2550: 10-11) 
  6) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบเป็นความมุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความพยายาม ความละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้บรรลุผลตามความมุ่ง
หมาย โดยรู้จักหน้าที่ที่ตนจะต้องกระทําหรือปฏิบัติ และยอมรับของผลการกระทําน้ันทั้งด้านผลดีและ
ผลเสีย พร้อมทั้งปรับปรุงวิธีปฏิบัติให้ดีขึ้น โดยมีลักษณะที่ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและกําหนดการ
วางแผนไว้อย่างมีมานะอดทน และต้องใจเพ่ือให้คุณภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายทั้งงานส่วนตัว 
งานในหน้าที่ตลอดจนงานของหมู่คณะ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของหมู่คณะ ตลอดจน
คํามั่นสัญญาและข้อตกลงต่างๆ สิทธิหน้าที่ของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิหน้าที่ของผู้อ่ืน รักษาทรัพย์
สมบัติทั้งของตนเอง ผู้อ่ืน และของส่วนรวม และไม่นําสมบัติของส่วนรวมมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
ตลอดจนคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ยอมรับการกระทําของตนเองทั้งด้านผิดและชอบ 
กล้าเผชิญกับปัญหาและพยายามหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นด้วยความต้ังใจ โดยเฉพาะการ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
 จากการศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในงานวิจัยช้ินน้ีผู้วิจัยได้นําทฤษฎีจริยธรรมของ
โคลเบอร์ก (Kohlberg, 1979) ทฤษฎีกระจ่างค่านิยม (Value Calification Theory) โดยแรทส์ ฮาร์มิน 
(Rats, 1978) แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ของ เมอร์ช๊าต (Merchant, 1990) และแนวคิดจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550: 50-67) มาสังเคราะห์และสามารถสรุป
เป็นจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้ 5 ด้านได้ดังตาราง 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์จริยธรรมสิ่งแวดลอ้มสําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  

ทฤษฏแีละแนวคิด
จริยธรรม
สิ่งแวดลอ้ม 

สาระสาํคัญ พฤติกรรมจริยธรรมท่ีเกิดขึ้น จริยธรรมสิ่งแวดล้อมในงานวิจัย 

ทฤษฎีจริยธรรม
ของโคลเบอร์ก 

จริยธรรมเป็นความรูสึ้กผิดชอบช่ัวดีเป็นเกณฑ์
และมาตรฐานและความประพฤติในสังคม ซึ่ง
บุคคลจะพัฒนาขึน้จนกระทั่งมีพฤติกรรมของ
ตนเอง และผลของการกระทาํนัน้จะเป็นเคร่ือง
ตัดสินว่าการกระทาํนั้นผิดหรือถูก โดยแตล่ะ
ระดับของพัฒนาการทางจริยธรรมจะมีเกณฑ์ใน
การตัดสินของสังคมนัน้ๆ 

การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่
สามารถบ่งบอกการกระทาํที่แยก
ผิดชอบช่ัวดีได้ และการแสดง
ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น  
การไม่ตัดไมท้ําลายป่า การไมท่ิ้ง
ขยะลงในแมน่้ําลําคลอง การไม่ใช้
ระเบิดจับสัตว์น้ํา 

1. การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม หมายถึง 
การมีจิตสํานึกว่าทรพัยากรป่าไม้ แหล่งน้ํา 
โลก เป็นส่ิงที่มีความสําคัญและมีคุณค่าต่อ
สรรพส่ิง ควรอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียน ไม่
ทําลายและช่วยกันอนุรักษ์ พัฒนา และ
ฟื้นฟูให้คงอยู่และให้มีคุณภาพที่ด ี
2.การเคารพและเหน็คุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อม เป็นความละอายและเกรง
กลัวต่อส่ิงไม่ดี หมายถึง การมีจิตสํานึก
ละอายและเกรงว่าถา้ทําลายส่ิงแวดล้อม
จะเป็นการทาํลายธรรมชาติ สังคมและ
วัฒนธรรมการเป็นอยู่ของสรรพส่ิง โดย
เฉพาะตัวมนุษย์เองจึงมีการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมโดยการให้ความเคารพและ
เห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อม 
 3.การไม่เบียดเบียนส่ิงแวดล้อม หมายถงึ 
การมีจิตสํานึกและไม่ทําลายทรัพยากรป่า
ไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาตทิี่มีคุณค่า
ต่อสรรพส่ิงด้วยการรู้จักช่วยอนุรักษ์ 
พัฒนา และฟื้นฟูใหค้งอยู่และให้มี
คุณภาพที่ด ี
4. ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
หมายถึง การมีจิตสํานึกว่าการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมทั้งส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมที่มนษุย์สร้างขึน้เป็น
หน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่ต้องช่วยกัน 
โดยเฉพาะขยะส่ิงปฏิกูลทั้งหลายเป็นส่ิง
ทําลายสิ่งแวดล้อม 
 5. ความกตัญญูกตเวทีต่อส่ิงแวดล้อม 
หมายถึง การมีจิตสํานึกและรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้ ทรพัยากรแหล่งน้าํและ
โลกว่าเป็นส่ิงสําคัญสําหรับส่ิงมีชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับมนุษย์และรู้จัก
ช่วยกันอนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูให้คงอยู่
และมีคุณภาพที่ด ี

ทฤษฎีกระจ่าง
ค่านิยม 

การช่วยให้บุคคลเกิดความกระจ่างในจรยิธรรม
ที่ตนนับถือหรือมีความเชื่อว่าถูกต้องหรือควร
จดจํา เป็นกระบวนการจะทําให้บุคคลเกิด
ความกระจ่างในจริยธรรมของตนเอง รู้จัก
ตนเอง รู้จักผู้อ่ืน สังคมและส่ิงแวดล้อม 

พฤติกรรมบุคคลเลือกกระทาํอย่าง
อิสรเสรีไม่มีการบังคับบุคคลยืนยัน
การตัดสินใจเลือกของตนอย่าง
เปิดเผยรวมทั้งบุคคลกระทาํตามที่
ตนตัดสินใจเลือก และชักชวนผู้อ่ืน
เมื่อมีโอกาสเช่น การเคารพและ
เห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อม มีความ
เช่ือว่าทําลายส่ิงแวดล้อมจะเป็น
การทาํลายธรรมชาต ิ 

แนวคิดจริยธรรม
ของสิ่งแวดล้อม
เมอร์ช๊าต 

จริยธรรมส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงที่จะเกิดขึน้ได้นั้น
มนุษย์และส่ิงแวดล้อมจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 
คนและธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของส่ิงแวดล้อม
ทั้งหมด 

พฤติกรรมจริยธรรมมนุษย์ควรให้
ความเคารพและมีความสัมพนัธ์กับ
ส่ิงแวดล้อมไม่เบียดเบียน
ส่ิงแวดล้อม เช่น การไม่บุกรุกที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า การไม่ถางป่าใน
เขตสงวน 

แนวคิดจริยธรรม
ส่ิงแวดล้อมของ
พระพรหมคุณา
ภรณ์  

จริยธรรมส่ิงแวดล้อมนั้นมีความสําคัญต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ และเป็น
เครื่องมือในการควบคุมความประพฤตขิอง
มนุษย์ให้เป็นไปในทางที่ดี สามารถอยูร่่วมกัน
ในโลกและสังคมอย่างมีความสุขซึ่งสามารถ
กําหนดจริยธรรมส่ิงแวดล้อมได้หกด้านคือ  
1.ความกตัญญูกตเวทีต่อส่ิงแวดล้อม  
2. ความไม่เบียดเบียนส่ิงแวดล้อม  
3. ความละอายและเกรงกลัวต่อส่ิงไม่ดี  
4. การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
5.ความเมตตากรุณาต่อส่ิงแวดล้อม 
6.ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  

พฤติกรรมจริยธรรมในความ
ควบคุมของตัวเราคือการสร้าง
ความรับผิดชอบและมีความ
กตัญญูและกตเวทีตอ่ส่ิงแวดล้อม 
เช่น การปลูกป่า การบวชต้นไม้ 
การขุดลอกคูน้าํทั้งนีม้ีพฤติกรรม
จริยธรรมที่เกิดขึน้ 6 ด้านดังนี้  
1.ความกตัญญูกตเวทีต่อ
ส่ิงแวดล้อม  
2. ความไม่เบียดเบียนส่ิงแวดล้อม  
3. ความละอายและเกรงกลัวต่อส่ิง
ไม่ดี  
4. การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
5.ความเมตตากรณุาต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
6.ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
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              จากตรารางการวิเคราะห์จริยธรรมสิ่งแวดล้อม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมผู้วิจัยได้สังเคราะห์และนํามาใช้ในงานวิจัยซึ่งประกอบด้วยจริยธรรม 5 
ด้านดังน้ี  
 1. การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีจิตสํานึกว่าทรัพยากรป่าไม้ แหล่งนํ้า โลก 
เป็นสิ่งที่มีความสําคัญและมีคุณค่าต่อสรรพสิ่ง ควรอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียน ไม่ทําลายและช่วยกัน
อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูให้คงอยู่และให้มีคุณภาพที่ดี 
 2. การเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม เป็นความละอายและเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดี 
หมายถึง การมีจิตสํานึกละอายและเกรงว่าถ้าทําลายสิ่งแวดล้อมจะเป็นการทําลายธรรมชาติ สังคม
และวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของสรรพสิ่ง โดยเฉพาะตัวมนุษย์เองจึงมีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการให้
ความเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 3. การไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีจิตสํานึกและไม่ทําลายทรัพยากรป่าไม้ 
ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อสรรพสิ่งด้วยการรู้จักช่วยอนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูให้คงอยู่
และให้มีคุณภาพที่ดี 
 4. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีจิตสํานึกว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึนเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่ต้องช่วยกัน 
โดยเฉพาะขยะสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเป็นสิ่งทําลายสิ่งแวดล้อม 
 5. ความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีจิตสํานึกและรู้คุณค่าของทรัพยากร
ป่าไม้ ทรัพยากรแหล่งนํ้าและโลกว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับมนุษย์
และรู้จักช่วยกันอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูให้คงอยู่และมีคุณภาพที่ดี 
 

สิ่งแวดล้อมศกึษา (Environmental Education) 
 
ความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 ผลจากการประชุมที่ทบิลิซิสรุปความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษาว่าเป็นส่วนบูรณาการ
ของการศึกษา ซึ่งเน้นปัญหาและสหวิทยาการ มีเป้าหมายในการสร้างค่านิยม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
โดยส่วนรวมและสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออกและควรเป็น
แนวทางสําหรับการสร้างความสํานึก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (UNESCO, 1997: 21) 
 ฟิน ได้ให้ความหมายว่าสิ่งแวดล้อมศึกษาคือการเรียนรู้ด้วยการศึกษาแบบสหวิทยาการ
ร่วม ซึ่งช่วยให้บุคคลแต่ละคนหรือกลุ่มบุคคล เกิดความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายสูงสดุเพ่ือ
พัฒนาเจตคติในการระวังรักษา และความผูกพันห่วงใยอันจะช่วยเสริมสร้างความปรารถนาท่ีจะ
ปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังน้ันสิ่งแวดล้อมศึกษาจึงไม่ได้เก่ียวข้องเฉพาะเรื่อง
กับความรู้เท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงความรู้สึก เจตคติ ทักษะ และการปฏิบัติทางสังคมเข้าไปด้วย (กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2541: 6-7) 
 สแตปป์ และคอกซ์ (Stapp and Cox, 1979: 764) ให้ความหมายว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา 
คือ ขบวนการมุ่งพัฒนาประชากรโลก ให้มีความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่เกิดข้ึนได้แก่ ความ
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รอบรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจ การยอมรับและทักษะเพ่ือนําไปแก้ไขปัญหาต่อตนเองและส่วนรวม รวมท้ัง
แนวทางการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
 วอลเตอร์ (Walter, 1971: 21 อ้างถึงใน วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546: 78) ให้
ความหมายว่า สิ่งแวดล้อมศึกษาคือกระบวนการทางการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งที่อยู่โดยรอบทั้งที่เป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร มลภาวะ 
ทรัพยากร การอนุรักษ์ การคมนาคม เทคโนโลยี การวางแผนเกี่ยวกับเมืองและชนบทกับสิ่งแวดล้อม
ของมนุษย์ 
 เอ็ด ลาบิโนวิช (Edi labinowich, 1971: 32 อ้างถึงใน วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546: 78) 
อาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย ชาน เฟอร์นันโด วอลเลย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ให้ความหมายว่า สิ่งแวดล้อม
ศึกษา คือการช้ีแนะประชาชนให้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
มีผลกระทบมาสู่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 ศิริพร หงส์พันธ์ุ (2542: 23) ให้ความหมายว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ทางการศึกษาที่จัดข้ึนเพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมจนเกิดความตระหนัก 
ค่านิยม เจตคติในการระวังรักษาห่วงใยสิ่งแวดล้อม มีทักษะการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 5) ให้ความหมายว่า ส่ิงแวดล้อมศึกษา คือ กระบวนการที่
ทําให้เห็นคุณค่าเกิดความตระหนักและเข้าใจการอยู่ร่วมกันของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ด้วยการให้โอกาสทุกคนพัฒนาความรู้ เจตคติ ทักษะ การรู้จักตัดสินใจเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม เพ่ือปกป้องและแก้ไขสิ่งแวดลอ้มให้ดีขึ้น ตลอดจนสร้างรูปแบบ
การดําเนินชีวิตใหม่เพ่ือสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และสังคม 
 จากความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปว่าสิ่งแวดล้อมศึกษา
เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน จนเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมตระหนักและห่วงใยในสิ่งแวดล้อม มีค่านิยม เจตคติ และแรงจูงใจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีขึ้น รวมท้ังมีทักษะการระบุปัญหาและการตัดสินใจ
หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนร่วมมือกันรับผิดชอบในการปกป้อง และ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นให้บรรเทาลง ทั้งระดับบุคคล กลุ่ม และสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป 
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จุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 การศึกษาปฏิญญาสากลเบลเกรด (UNESCO, 1978: 26-27) การประชุมสิ่งแวดล้อม
ศึกษาระหว่างประเทศ ที่เมืองทบิลิซิ ประเทศรัสเซีย ค.ศ. 1977 (UNESCO, 1997: 2) ได้กําหนด
จุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา สําหรับบุคคลและสังคม ดังน้ี 
 1. ความตระหนัก ให้มีความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งมวล โดยมีความต่ืนตัวต่อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ไม่น่ิงเฉยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ัน เพราะคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง 
 2. ความรู้ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางสิ่งแวดล้อมทั้งมวลรวมทั้งปัญหา 
หน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากมนุษย์เป็นส่วนหน่ึงที่มิอาจ
แยกตัวออกมาได้จากระบบอันประกอบด้วยตัวมนุษย์เอง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพกายภาพ ทั้งให้เข้าใจว่ากิจกรรมของมนุษย์น้ัน ส่งผลกระทบต่อระบบ
ความสัมพันธ์ ในสิ่งแวดล้อมได้เสมอ ให้มองเห็นวิถีทางแก้ไข และเข้าใจบทบาทความรับผิดชอบของ
รัฐและประชาชนต่อปัญหา 
 3. เจตคติ ให้มีค่านิยมและความรู้สึกที่ดีในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอันมาก โดยมองเห็น
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีดีมีคุณภาพ ทั้งน้ีเพ่ือจะได้เป็นแรงกระตุ้นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นและพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้วย 
 4. ทักษะ ให้มีทักษะ ความชํานาญในการแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
รู้จักแนวทางในการให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 5. ความสามารถในการประเมิน ให้รู้จักประเมินมาตรการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษา
โครงการในส่วนที่เก่ียวข้องกับปัจจัยทางนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 
 6. การมีส่วนร่วม ให้มีการพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบต่อการหากลวิธีที่เหมาะสมเพ่ือ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยสนับสนุนให้บุคคลและสังคมได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน
เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกระดับอย่างจริงจัง 
                จากจุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ผู้วิจัยได้นํามาประยุกต์ใช้โดยการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งในด้าน ความรู้ เจตคติ และความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี
ผู้วิจัยนํามาปรับใช้โดยมุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 
หลักการของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 จากการศึกษาปฏิญญาสากลเบลเกรด (UNESCO, 1978: 2 อ้างถึงในวินัย วีระวัฒนานนท์, 
2546: 18) การประชุมที่เมืองทบิลิซิ ประเทศรัสเซีย ค.ศ. 1977 (UNESCO, 1978: 27) และ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2535: 52-53) ได้กล่าวถึงหลักการของ
สิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ดังน้ี 
 1. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมทั้งมวล ทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งในแง่นิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม 
กฎหมาย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศีลธรรม และสุนทรียภาพ 
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 2. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรเป็นกระบวนการศึกษาตลอดชีวิต โดยเริ่มต้ังแต่วัยเด็กในวัย
ก่อนเข้าโรงเรียนเร่ือยไปทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เน่ืองจากประชาชนทุกคนเป็นผู้ที่ต้อง
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง และปัจจุบันมักมีสถานการณ์
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอยู่เสมอ ประชาชนจึงควรได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 3. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ โดยเอาเน้ือหาแต่ละวิชามารวมกัน
เพ่ือให้เห็นภาพรวมของสิ่งแวดล้อม เป็นการบูรณาการเน้ือหาการเรียน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนใน
ปัจจุบัน ล้วนมาจากทั้งส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และค่านิยม 
การเรียนเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม จึงจําเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจเน้ือหาเก่ียวข้องทั้งหมดร่วมกันโดยมี
นิเวศวิทยาเป็นพ้ืนฐานความรู้ที่สําคัญ 
 4. สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการศึกษาเพ่ือชีวิต เน่ืองจากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตแก่มนุษย์ แต่ปัจจุบันกิจกรรมของมนุษย์ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่
สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจึงนับเป็นความจําเป็นสําหรับชีวิต 
 5. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในบทเรียน เน้ือหาในการเรียนควรมุ่งให้ผู้เรียนได้
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน หรือนําไปปรับปรุงการดํารงชีวิตของตนเอง ผู้เรียนจึงจําเป็นต้องมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียน และตัดสินใจเลือกวิธีการดํารงชีวิตด้วยตนเอง 
 6. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรพิจารณาเร่ืองราวของสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง จากระดับโลก
พร้อมทั้งคํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละภูมิภาคด้วย เพราะเป็นการเรียนในเชิงระบบ เน่ืองจากสิ่ง
ต่างๆ ที่อยู่ในโลกมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หรือระบบทั้งหลายจะอยู่ได้ก็ด้วยองค์ประกอบย่อย
หลายๆ ชนิด การเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจะช่วยพัฒนาความคิดที่เป็นระบบย่ิงข้ึน 
 7. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรเน้นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
เนื่องจากเป็นการเรียนสิ่งแวดล้อมน้ัน ผู้เรียนต้องติดตามเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างกว้างขวางและเข้าใจ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
 8. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรพัฒนาให้เห็นคุณค่า และความจําเป็นในการที่จะร่วมมือกัน
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยให้มองเห็นสิ่งแวดล้อมต้ังแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศ จนถึงระดับภูมิภาค 
เพ่ือผู้เรียนจะได้มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมส่วนอ่ืนของโลกได้อย่างลึกซึ้ง 
 9. สิ่งแวดล้อมศึกษาควร ทําให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการวางแผนประสบการณ์การเรียน
พร้อมให้โอกาสตัดสินใจและยอมรับในผลท่ีเกิดขึ้นด้วย โดยสร้างความสัมพันธ์ด้านความรู้สึกต่อ
สิ่งแวดล้อม ทักษะในการแก้ปัญหา และเลือกสรรค่านิยมในบุคคลทุกวัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงเน้น
ความรู้ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนของผู้เรียน 
 10. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรช่วยให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าเรื่องราวและสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความซับซ้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเป็นการพัฒนาความคิดในเชิง
วิพากษ์ และทักษะในการแก้ปัญหา 
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 11. สิ่งแวดล้อมศึกษาต้องใช้สิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้โดยถือว่าเป็นวิธี
การศึกษาวิธีหน่ึงมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง 
 12. สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการสร้างจริยธรรม ความสํานึก รู้จักรับผิดชอบต่อการกระทํา
ของตนที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวม หรือคณุภาพของชีวิตผู้อ่ืน 
 13. สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนที่มุ่งสร้างความตระหนัก ทัศนคติ และค่านิยม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากการเรียนสิ่งแวดล้อมต้องมุ่งสร้างความตระหนักต่อปัญหา และคุณค่า
ทางสิ่งแวดล้อมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ือก่อให้เกิดค่านิยมต่อสังคม เพ่ือธํารงรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเอาไว้ กระบวนการเรียนการประเมินผลจึงมุ่งประเมินผลความตระหนัก ทัศนคติ 
ค่านิยม และพฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อมมากกว่าการเรียนที่มุ่งความรู้ความจําเพียงอย่างเดียว 
 
การจัดการศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 จากการประชุมที่เมืองทบิลิซิ ประเทศสหภาพโซเวียต ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2520 ได้
กล่าวถึงการจัดการศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ว่า (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546: 23-25) 
 1. สถาบันการศึกษาควรสอดแทรกเน้ือหาสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ในหลักสูตรที่มีอยู่และที่
เป็นหลักสูตรใหม่ โดยจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ในหลักสูตรตามความต้องการของบุคคลและตามความ
เหมาะสมแก่ชุมชน สังคม การประกอบอาชีพ และปัจจัยอ่ืนๆ 
 2. สถาบันการศึกษาควรมีความร่วมมือกันระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีอยู่แล้วเพ่ือการจัด
สิ่งแวดล้อมศึกษาทั่วไปและเพ่ือการฝึกอาชีพ ซึ่งอยู่ในรูปของหลักสูตรสหวิทยาการตามจุดมุ่งหมาย
และเป้าหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 3. สถาบันการศึกษาควรวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและโครงการหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา
รวมท้ังให้การส่งเสริมสนับสนุนสิ่งแวดล้อมศึกษาอื่นๆ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ใน
ลักษณะต่างๆ เช่น ชุมชนเมือง ชนบท ความสําคัญของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความต้องการ
ของกลุ่มคนต่างๆ เน้นเน้ือหาการสอนให้เกิดความคิดรวบยอดทางนิเวศวิทยาและระบบของ
บรรยากาศ พ้ืนโลก พ้ืนนํ้า และชีวบริเวณ และให้แง่มุมทางเศรษฐกิจ สังคมที่เก่ียวข้อง 
 4. สถาบันการศึกษาควรจัดอบรมครูประจําการ เพ่ือผลิตสื่อวัสดุอุปกรณ์และเผยแพร่
ข่าวสารโดยให้มีการอบรมบุคคลากรในเรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษาให้
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นน้ัน 
 5. สถาบันการศึกษาควรให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยเน้นที่ปัญหาและ
การนําไปปฏิบัติ โดยให้มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ ทําการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือพัฒนา
อุปกรณ์การสอน ร่วมมือกันจัดการศึกษาเพ่ือผลิตผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 6. สถาบันการศึกษาควรให้สิ่งแวดล้อมศึกษามีส่วนร่วมพัฒนาการใช้สถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น 
 ดังน้ันสิ่งแวดล้อมศึกษาควรสอดแทรกหรือกําหนอดไว้ในหลักสูตรอย่างสอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ มีการพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นปัญหา การปฏิบัติ และการวิจัย 
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การเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 สิ่งสําคัญประการหน่ึงที่ทําให้การจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาประสอบความสําเร็จจําเป็นต้องมี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมศึกษา (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546: 26) ดังน้ี 
 1. จัดประชาสัมพันธ์ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมตามระบบของสื่อมวลชนที่มีอยู่ 
 2. พัฒนาการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรเอกชน 
 3. สนับสนุนและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานและที่แสดงนิทรรศการเพ่ือพัฒนาความตระหนัก
ในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 4. ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมผ่านสื่อหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ และวิทยุ 
 5. สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมนักจัดรายการ นักเขียน บรรณาธิการ ผู้ผลิตรายการ 
และบุคลากรสื่อมวลชน เพ่ือให้สามารถผลิตและจัดทํารายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนโครงการที่เก่ียวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม 
 6. สนับสนุนให้มีการใช้สื่อมวลชนเผยแพร่สิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างทั่วถึง 
 7. สนับสนุนให้มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและโครงการสิ่งแวดล้อม 
 การวิจัยและการประเมินเพ่ือการวางแนวทางการศึกษาสิ่งแวดล้อม ได้มีการกําหนดไว้ 
(วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546: 26) ดังน้ี 
 1. พัฒนานโยบายเพ่ือการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 2. กําหนดขอบข่ายในการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษาให้ชัดเจน คือเป้าหมายและจุดประสงค์
ของสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงสร้างเน้ือหาที่เป็นความต้องการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ความรู้ และเจตคติ
ของบุคคลเพ่ือนําไปสู่การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พฤติกรรมของครูและกระบวนการเรียนการ
สอน รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคในการเกิดความคิดรวบยอด ค่านิยมเจตคติที่นําไปสู่พฤติกรรมที่ดี
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 3. สภาพที่เอ้ือต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา เช่น เน้ือหา วิธีการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมในการเรียนการสอน 
 4. การพัฒนาวิธีการและหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาสําหรับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ
การใช้สื่อมวลชนและการประเมินการใช้หลักสูตร 
 5. สร้างรายวิชาสําหรับครูประจําการและก่อนประจําการ ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการ
ออกแบบพัฒนาวิธีสอนและเคร่ืองมือ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 6. ศึกษาการบูรณาการเนื้อหาสําหรับผู้เรียนโดยพิจารณาถึงโครงสร้างของหลักสูตรใน
ลักษณะสหวิทยาการ โดยสอดคล้องในทุกรายวิชา 
 7. การวิจัยการสอนโดยใช้สื่อราคาถูก ง่าย และสามารถผลิตขึ้นได้ด้วยตนเอง 
 8. การแลกเปลี่ยนผลการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่กันและกัน 
 9. วิเคราะห์การใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาจากต่างประเทศและการ
นํามาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพสังคม เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 
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กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 ปรัชญาส่ิงแวดล้อมศึกษา ถ้าจะต้องการให้การศึกษาแก่คนต้องรู้ว่าต้องการให้คนเป็น
อะไร หรืออะไรคือเป้าหมายของชีวิต การสอนสิ่งแวดล้อมต้องอยู่บนรากฐานที่ว่ามุ่งให้ผู้เรียนมีชีวิตอยู่
ในโลกหรือสังคมหนึ่งได้อย่างผสมกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นผู้ให้กําเนิดหรือให้ชีวิตดํารงอยู่ต่อไป
ได้ และโดยนัยแห่งความหมายนี้ก็พอกําหนดได้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องการดํารงชีวิตอยู่โดยปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน โดยมีอาหาร นํ้า เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคเป็นปัจจัยขั้น
พ้ืนฐานของการดํารงชีวิต ซึ่งการดํารงชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์มิได้ถูกกําหนดโดยความ
ต้องการทางร่างกายเท่าน้ัน แต่พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่มนุษย์กระทํา มีจริยธรรม วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยม ซึ่งเรียกว่าเป็น สิ่งแวดล้อมทางสังคม เข้ามามีบทบาทเป็นตัว
ควบคุมการกระทําของมนุษย์ด้วย และเหตุนี้เองจึงทําให้มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีองค์ประกอบทาง
พฤติกรรมที่แตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ดังน้ันการใช้ทรัพยากรจนทําให้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นน้ัน 
เกิดจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ฟุ่มเฟือย ไม่
เอ้ืออํานวยให้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพปรับความสัมพันธ์ในระบบได้อย่างปกติ การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเป็นการศึกษาถึงสิ่งต่างๆท่ีเป็นปัจจัยในการดํารงชีวิตและเพ่ือการมีชีวิตอยู่
ในสังคมหรือในโลกได้อย่างเป็นสุข แต่สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมเป็นปัจจัย ในการ
กําหนดชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เกิดภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อม
ไปทั่วโลกนั้น เน่ืองจากความสมดุลของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจนทําให้ธรรมชาติของระบบต่างๆ 
ในสิ่งแวดล้อมเสียไป จําเป็นที่มนุษย์จะต้องติดตามเรียนรู้โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบนิเวศและการดํารงชีวิต
ของมนุษย์เอง ดังน้ันความเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงจําเป็นที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546: 98) 
 หากถามว่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร หรือกระบวนการของสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเป็นอย่างไรน้ัน ควรต้องเรียนรู้พ้ืนฐานความจริงที่เป็นอยู่ที่เรียกว่าธรรมชาติของสรรพสิ่งที่
มนุษย์ดํารงชีวิตอยู่ พ้ืนฐานการเรียนรู้ทั้งหลาย จุดมุ่งหมายของการศึกษา พ้ืนฐานทางเจตคติและ
ค่านิยม และพ้ืนฐานทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เป็นพ้ืนฐานสําคัญของเน้ือหาที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม
ศึกษาโดยมีสาระสําคัญที่ต้องเรียนรู้ดังต่อไปนี้ (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546: 38-60) 
 1. ความจริงของสรรพสิ่งหรืออภิปรัชญา การเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมควรมีพ้ืนฐาน 
ความรู้ตามความเป็นจริงที่เป็นอยู่ ซึ่งเรียกว่าธรรมชาติและต้องรู้ถึงกระบวนการของธรรมชาติที่
ปรากฏอยู่ในส่วนที่เป็นรูปธรรมเป็นส่วนที่เราใช้ประสาทสัมผัสได้โดยตรงหรือรู้ได้โดยผ่านเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ การกล่าวถึงปรัชญาในเชิงที่รูปธรรมอย่างน้ีเรียกว่าอภิปรัชญาและอภิปรัชญา
กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นความจริงของสัจจะและเป็นพ้ืนฐานสําคัญของเน้ือหา
ที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมโดยมีสาระสําคัญที่ต้องเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 จักรวาล ความเช่ือเกี่ยวกับเร่ืองจักรวาลในทางปรัชญา ได้แบ่งออกเป็นหลาย
กลุ่มหลายฝ่ายด้วยกันและในบางเรื่องก็เป็นการยากที่จะจินตนาการเอาได้ หรือยากที่จะพิสูจน์ให้เห็น
ได้ แต่พอสรุปได้ว่า โลกที่เราอาศัยอยู่มีลักษณะกลม มีดวงจันทร์เป็นดวงดาวที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด 
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โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ นอกจากน้ีในจักรวาลของเรายังประกอบไปด้วยดวงดาวต่างๆเป็นจํานวน
มาก และไม่มีขอบเขต จักรวาลดํารงอยู่โดยอาศัยแรงที่เกิดข้ึน 3 ชนิด คือ แรงโน้มถ่วง แรง
แม่เหล็กไฟฟ้า และแรงนิวเคลียร์ 
  1.2 ธรรมชาติของวัตถุ วัตถุที่เรามองเห็นประกอบไปด้วยรูปร่างต่างๆนั้นประกอบ
ขึ้นด้วยสว่นย่อยที่สุด คืออะตอมและโมเลกุล ธาตุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในโลก
นี้มีประมาณ 105 ธาตุ ที่จําเป็นสําหรับพืชและสัตว์ ในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า ธรรมชาติ
ประกอบด้วยธาตุ 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม และธาตุไฟ ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา หรือมี
การเกิดขึ้นคงอยู่และสูญสลายไปเป็นวัฎจักร โดยเป็นไปตามกฎคือ วัตถุธาตุทุกชนิดจะต้องสัมพันธ์กับ
วัตถุอ่ืน จะต้องไปอยู่ที่ใดที่หน่ึง มีปริมาณจํากัด โลกเป็นระบบปิดและสรรพสิ่งทั้งหลายย่อม
เปลี่ยนแปลงเสมอ 
  1.3 ธรรมชาติของชีวิต ประกอบขึ้นด้วยวัตถุหรือธาตุต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ
อาศัยแรงและพลังงานท่ีมีอยู่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธาตุขึ้น ซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องการปัจจัย
เพ่ือการมีชีวิตอยู่และการเจริญเติบโต ในทางพุทธศาสนากล่าวว่า ชีวิตประกอบด้วยสิ่งต่างๆ 5 
ประการ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ดังน้ันสิ่งมีชีวิตจึงประกอบขึ้นด้วยสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต มีสภาพการเกิด คงอยู่ และดับไปตามกฎธรรมชาติ 
 2. การเรียนรู้ความเป็นจริงหรือญาณวิทยา เน่ืองจากการเรียนรู้ของมนุษย์อาจเกิดข้ึนได้
ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งเรียนรู้ได้ทุกขณะเมื่อประสาททุกส่วนพร้อมที่จะรับรู้สิ่งภายนอกที่มากระทบ คือ 
การเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง การบอกเล่าจากผู้รู้ วิธีอนุมาน วิธีอุปมาน วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้โดยจิตใต้สํานึก การเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติได้โดยการฝึกฝน คือ 
การคิดอย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหา การคิดอย่างเป็นระบบ การรู้จักวิเคราะห์และนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต เพราะความรู้ที่เป็นความจริง ไม่จริง ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ มักเป็นข้อถกเถียงกัน
อยู่เสมอเพราะความขัดแย้งที่เกิดข้ึนจากความคิดเห็นส่วนบุคคลหรือคิดตามแนวคิดอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังน้ัน จึงมีวิธีพิสูจน์ความจริงแห่งความรู้ ด้วยทฤษฎีต่างๆ ดังน้ี 
  2.1 การเทียบเคียงกับความจริงตามธรรมชาติ ความรู้ใดที่จะถือว่าเป็นความจริง
หรือไม่ ก็ด้วยการเทียบเคียงหรือดูจากธรรมชาติ เช่น มนุษย์เกิดมาแล้วต้องตาย เพราะไม่มีใครไม่ตาย 
สิ่งน้ีนับว่าเป็นความจริงตามธรรมชาติ 
  2.2 ความเท่ียงตรง ความรู้ใดที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าเวลาหรือสถานท่ีจะเปลี่ยนแปลง
อย่างไร ความรู้นั้นก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง หรือไม่ว่าจะมีการพิสูจน์ตัดสินอย่างไร สิ่งน้ันก็ยังได้ผลคงเดิม 
เช่น การนําเมล็ดพืชชนิดหน่ึงไปปลูกไม่ว่าเวลาใดหรือใครปลกูก็จะได้พืชชนิดน้ันเสมอ 
  2.3 ความมีประโยชน์ ความรู้ใดสามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์ต่อชีวิต โดยเฉพาะ
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ก็ถือได้ว่าเป็นความรู้ที่เป็นจริง เช่น การนอนในอากาศที่สดช่ืนและถ่ายเท
สะดวก ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี แต่อย่างไรก็ตามความรู้ที่มีประโยชน์ในช่วงเวลาหน่ึง 
อาจจะไม่เป็นประโยชน์ในเวลาต่อมาก็ได้ ในข้อน้ีอาจจะไม่เป็นความจริงตลอดกาล 
 3. ค่านิยมและเจตคติหรือคุณวิทยา การสอนสิ่งแวดล้อมมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างค่านิยม
และเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอันจะนําไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนในทางที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมมีคุณค่า
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ต่อการดํารงชีวิตและเพ่ือให้มนุษย์สมารถดํารงอยู่ได้โดยปกติสุขโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ดังน้ันการสอนสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลดีน้ันจะต้องเข้าใจในเรื่องค่านิยมและ 
เจตคติ ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่าน้ี อันเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญดังน้ี 
  3.1 ค่านิยมต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงมีอยู่ในสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาหรือเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นใหม่ แต่การเกิดขึ้นใหม่ แต่การเกิดข้ึนของค่านิยมย่อมเป็นไปอย่างมีขั้นตอนในตัวของมันเอง
จะโดยจงใจหรือไม่จงใจ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องกําหนดกิจกรรมของชีวิตประจําวันของบุคคลที่จะดําเนิน
ต่อไปด้วย ซึ่งอาจจะกําหนดได้ตามค่านิยมที่เป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในแต่ละบุคคล ค่านิยมเป็นมาตรฐาน
ของสังคมซึ่งจะทําให้ค่านิยมแตกต่างกันออกไปในลักษณะที่เป็นค่านิยมที่เป็นธรรมชาติ ค่านิยมที่ถูก
ปรุงแต่งขึ้นโดยอาศัยเกณฑ์ในการพิจารณาคือ ค่านิยมที่อยู่ในตัวเองย่อมดีกว่าคุณค่าที่กําหนดจาก
ภายนอกค่านิยมที่เป็นส่วนรวมและถาวรย่อมดีกว่าค่านิยมที่มิใช่ของส่วนรวมและไม่ถาวร  ค่านิยม
ควรถูกเลือกสรรด้วยตัวเองตามอุดมการณ์  และควรเลือกค่านิยมที่มีความเลวน้อยกว่า 
  3.2 เจตคติเป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงไม่ว่าสิ่งน้ันจะเป็น
รูปธรรมหรือนามธรรมซึ่งเจตคติของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไป แต่องค์ประกอบของเจตคติก็
ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นความรู้สึกนึกคิด ส่วนที่เป็นวิจารญาณและส่วนที่เป็นพฤติกรรม การท่ี
คนเราจะมีเจตคติอย่างไรน้ันต้องมีสิ่งหน่ึงเป็นปัจจัยที่จะทําให้เกิดความคิดอย่างนั้นข้ึนมา ปัจจัยที่ทํา
ให้เกิดเจตคติอยู่บนพ้ืนฐานของปัจจัย 3 ประการ คือ  ปัจจัยในการปรับตัว  ปัจจัยในการใช้
วิจารณญาณและปัจจัยในการป้องกันตัว แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ เช่น วัฒนธรรม 
ประเพณี ค่านิยม ความเช่ือทางศาสนาที่เข้ามาเก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงเจตคติอีกด้วย 
 4. จริยธรรมสิ่งแวดล้อมหรือคุณวิทยา จริยธรรมเป็นสาขาหน่ึงของปรัชญา เป็นรากฐาน
ที่ก่อให้เกิดความคิด ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง จริยธรรมเป็นหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
ศีลธรรม หรือคุณธรรมของมนุษย์ในเร่ืองความดีงาม ความถูกต้อง และความเมตตา เอ้ืออาทรซึ่งกัน
และกัน ดังน้ันจริยธรรมสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหลักการปฏิบัติเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม สําหรับมนุษย์โดยยึด
เอาความดี ความถูกต้องตามหลักคุณธรรมและความเมตตาที่ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกัน  โดยหลักจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่พึงทราบนั้นมีดังต่อไปนี้ 
  4.1 รากฐานจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หน่ึง มนุษยนิยมเช่ือว่ามนุษย์
มีอํานาจเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงในสิ่งแวดล้อมและสิ่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม ทั้งพืชและสัตว์เป็นสิ่งที่อุบัติ
ขึ้นเพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ มนุษย์จึงมีความชอบธรรมในการใช่สิ่งมีอยู่ในธรรมชาติโดยไม่มีขีดจํากัด 
กลุ่มที่สองชีวิตนิยมเช่ือว่า ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่อุบัติขึ้นในโลกมีความชอบธรรมที่จะดํารงอยู่
โดยเท่าเทียมกัน ไม่มีข้อยกเว้น มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เท่าเทียมกับสัตว์หรือแม้กับพืช 
มนุษย์จึงไม่พึงทําลายหรือกระทําการอันใดที่ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตอ่ืน กลุ่มที่สาม 
สัมพันธภาพนิยมเช่ือว่าสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การกระทําย่อมมี
ผลกระทบต่อสิ่งอ่ืนๆ ในธรรมชาติ มนุษย์พึงอยู่อย่างเก้ือกูลต่อชีวิต และสรรพสิ่งทั้งหลาย  มนุษย์ไม่
เพียงเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเท่าน้ัน แต่พึงดํารงอยู่อย่างผสมผสานกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม 
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  4.2 แนวคิดทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมี 3 ประการ คือ 
   4.2.1 จริยธรรมเพ่ือการพัฒนาเช่ือว่ามนุษย์เป็นนายธรรมชาติ โลกและ
ทรัพยากรธรรมชาติมีไว้เพ่ือมวลประโยชน์แก่มนุษย์ มนุษย์จึงมีสิทธ์ิที่จะนําทรัพยากรมาใช้ตามท่ี
ต้องการได้ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อนํามาใช้เท่าน้ัน 
   4.2.2 จริยธรรมเพ่ือธรรมชาติเช่ือว่าความเช่ือและนับถือความจริง ความงาม
ของธรรมชาติ ธรรมชาติจึงมีความชอบที่จะดํารงอยู่และเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และคุณค่าแก่
มนุษย์ มนุษย์จึงต้องรักษาธรรมชาติเหล่าน้ันไว้ 
   4.2.3 จริยธรรมเพ่ือการอนุรักษ์เช่ือว่ามนุษย์พึงใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพ่ือ
การดํารงชีวิต แต่การพัฒนาสังคมมนุษย์โดยไม่ระมัดระวังส่งผลเสียต่อต่อธรรมชาติ มนุษย์จึงควรใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่จําเป็นและต้องรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย 
  4.3 การปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อม การทําให้คนเกิดความตระหนัก จิตสํานึกที่ดี
และการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเอ้ืออาทรควรปลูกฝังหลักการเหล่าน้ี คือ มนุษย์ต้องพึงพา
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีเป้าหมายให้มีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างย่อม
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน สรรพสิ่งย่อมอยู่ในโลกใบเดียวกัน พึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พึงเห็นคุณค่าและความ
งามของธรรมชาติ และพึงมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติและชีวิต โดยอาศัยครอบครัว 
โรงเรียน ศาสนา องค์กรและสื่อมวลชนช่วยกันถ่ายทอด 
 5. ความงามของสรรพสิ่ง หรือสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นสาขาหน่ึงของปรัชญาที่
ศึกษาเก่ียวกับความสวยความงาม ความไพเราะของสรรพสิ่งทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมนุษย์
สร้างขึ้น โดยเฉพาะความงดงามทางศิลปะต่างๆ กล่าวได้ว่า ถ้าหากขาดความงาม โลกก็จะไม่น่าอยู่ มี
แต่ความแห้งแล้งห่อเหี่ยวสภาพจิตใจก็เห้ียมโหด เพราะความงามเป็นความรู้สึกของจิตใจจะมีมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับธรรมชาติ นิสัยส่วนบุคคลและการฝึกอบรม ความงามเป็นคุณสมบัติในทางศีลธรรม 
พุทธิปัญญาและรูปสมบัติ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อสังคมสุนทรียะ 
สามารถพัฒนาจิตใจและอารมณ์ของคนได้ (สถิต วงศ์สวรรค์, 2543: 190) การท่ีจะทําให้คนมีความ
รักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีค่านิยมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีเจตติที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อมน้ัน ต้องรู้จักความงดงามของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หากขาดส่ิงแวดล้อมที่สวยงาม มีแต่
มลพิษแล้ว สรรพสิ่งในโลกน้ี โดยเฉพาะมนุษย์จะต้องอยู่อย่างเศร้าใจ  การทําความเข้าใจกับความงาม
ของธรรมชาติ จะทําให้จิตใจมีความเอ้ืออาทร เข้าใจระบบการเอื้ออาศัยซึ่งกันและกันโดยอยู่ในโลกนี้
ได้อย่างงดงาม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนจนเกิดความย่ังยืน 
 6. ความมีเหตุผล หรือตรรกวิทยา (Logics) เป็นสาขาหน่ึงของปรัชญาว่าด้วยการใช้
เหตุผล ศึกษาถึงกฎเกณฑ์ของการอ้างเหตุผล วิธีการต่างๆ ของการอ้างเหตุผล การคิดหาเหตุผล เมื่อ
เกิดความสงสัย ไม่รู้จริงก็พยายามแสวงหาความจริง คือความรู้ที่ประกอบด้วยเหตุผล การใช้ความคิด
ทางตรรกวิทยา เป็นทั้งกระบวนการและการหาเหตุผล คือกระบวนการสร้างความคิด กระบวนการ
พิจารณาเทียบเคยีง และกระบวนการคิดหาเหตุผล (สถิต วงศ์สวรรค์, 2543: 203-206) ดังน้ันในการ
เรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาจําเป็นต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับการคิดหาเหตุผลและเหตุผล 
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจะต้องศึกษาปัญหาที่แท้จริง สาเหตุต้นตอของปัญหาผลกระทบ
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ของปัญหาที่ชัดเจน และคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผล มีความถูกต้อง และ
เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ หากนักสิ่งแวดล้อมศึกษาปราศจากความเป็นผู้มีเหตุมีผล ไม่รับฟังความเป็น
จริงของธรรมชาติก็จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ถูกต้องและไม่ได้ผล จึงมีความจําเป็นต้องหาวิธีการ
แสวงหาองค์ความรู้ที่สมเหตุสมผลมาแก้ไขปัญหาตลอดเวลา 
 ดังน้ันการเข้าใจเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมศึกษานั้น นักสิ่งแวดล้อมศึกษาจําเป็นต้องเข้าใจ
ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา อันประกอบด้วยความจริงของสรรพสิ่ง การเรียนรู้ความจริง ค่านิยมและ
เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ความงดงามของสรรพสิ่ง และความมีเหตุมีผล จึงจะทํา
ให้เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม เน่ืองจากต้นต่อที่ทําลาย หรือ
คงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมก็คือตัวมนุษย์นั่นเอง มนุษย์ต้องหวนคิดว่า ไม่เพียงแต่จะต้องรับผิดชอบต่อบุคคล
อ่ืนและสังคมที่ดํารงชีวิตอยู่เท่าน้ัน ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมด้วย เพราะส่ิงแวดล้อม
เป็นแหล่งกําเนิดและดํารงชีวิตของมนุษย์เอง มนุษย์จะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้มีอํานาจทาง
สิ่งแวดล้อมทั้งหลายมาเป็นผู้รับภาระในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ความรักความหวงแหน ใช้ชีวิต
อย่างผสมกลมกลืน ด้วยการดํารงตนอย่างเป็นมิตรและรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายตามความเป็นจริง 
 
หลักการของการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษานั้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้มีความเข้าใจสิ่งแวดล้อม 
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนและสังคมอันเป็นเป้าหมายสูงสุด ต้องอาศัยกระบวนการทาง
การศึกษาที่อยู่บนความเช่ือที่ว่า ผู้สอนสามารมากปลูกฝังพฤติกรรมของมนุษย์ได้ ถ้าผู้สอนสามารถจัด
กิจกรรมหรือประสบการณ์ในการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับเน้ือหา เหมาะสมกับ
ความรู้และความสนใจของผู้เรียน นอกจากน้ีกระบวนการเรียนจะมีค่าและมีความหมายแก่ผู้เรียนใน
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ส่วนเน้ือหาเป็นเพียงองค์ประกอบย่อยส่วนหน่ึงในการเรียน
สิ่งแวดล้อมเท่าน้ัน จากการศึกษาแนวคิดนักการศึกษาและนักสิ่งแวดล้อม เช่น วินัย วีระวัฒนานนท์ 
(2546: 105) ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2534: 6) ปราณี รอดโพธ์ิทอง (2535: 53-55) บุญล้อม นาม
บุตร (2543: 21) วราพร ศรีสุพรรณ (2536: 75) และประพันธ์ สุนทรนนท์ (2535: 58) จึงพอสรปุได้
ว่ากระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมควรถึงปัจจัยต่างๆ ดังน้ี 
 1. เลือกแนวความคิดหลักที่เป็นประโยชน์ ให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยเลือกความรู้ที่
เก่ียวข้องและเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นในสังคมท้องถ่ิน แล้วจัดลําดับแนวความคิดหลักตาม
ระดับของผู้เรียน 
 2. เลือกวิธีสอนที่ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยควรประกอบด้วย
วิธีการต่างๆ คือ จัดกิจกรรมเข้าไปในลักษณะผสมผสานสิ่งแวดล้อมในวิชาต่างๆ พยายามจัดกิจกรรม
นอกห้องเรียน และกิจกรรมภาคสนามให้มากท่ีสุด โดยใช้กิจกรรมในลักษณะของเกม  และ
สถานการณ์จําลองในโอกาสท่ีเหมาะสม พิจารณาว่ากิจกรรมประเภทน้ีเหมาะท่ีจะใช้ในการฝึกทักษะ
การตัดสินใจและการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการยกประเด็นข้อขัดแย้งเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ท้องถิ่นน้ันๆ ขึ้นมาศึกษา และใช้กรณีตัวอย่าง ในบางคร้ังอาจเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน แต่ควรพิจารณาวิทยากรที่เป็น
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สมาชิกของชุมชนน้ันๆ ด้วย จะทําให้การเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมน่าสนใจและทําให้ประสบ
ความสําเร็จมากย่ิงข้ึน 
 3. จัดให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมสํารวจสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่มตาม
ความเหมาะสม โดยส่งเสริมและกระตุ้นผู้ เรียนให้ฝึกแก้ปัญหา และตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว โดยยกตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนจะช่วยในการฝึกฝนผู้เรียนให้
สํารวจปัญหาและช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรโรงเรียนของเราจึงจะมีสภาพแวดล้อมที่ดี การส่งเสริม
และกระตุ้นให้ผู้เรียนลงมือกระทําการแก้ปัญหา และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมจริงๆ แม้แต่จะเป็นการ
กระทําเล็กๆน้อยๆ ก็ตาม สง่เสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตและพฤติกรรมที่เหมาะ
อันจะทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ให้ผู้เรียนตัดสินใจ และตกลงใจด้วยตัวของเขาเองว่า  ต่อไปน้ีจะ
ประหยัด จะซื้อของเท่าที่จําเป็น จะไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ จะเลือกใช้ถุงพลาสติกเท่าที่จําเป็น เป็นต้น 
 4. นําปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น ชุมชน ประเทศ และโลก มาจัดการ
เรียนการสอนและรณรงค์ โดยเน้นให้เห็นภาพรวมของความสัมพันธ์และผลกระทบซ้ึงกันและกันของ
แต่ละปัญหา คือ นําเหตุการณ์จริงหรือสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากสื่อมวลชนต่างๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และภาพยนตร์ เป็นต้น มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและรณรงค์ให้
ผู้เรียนไปสํารวจและศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาในท้องถิ่นในสภาพจริงๆ 
 5. ปลูกฝังนิสัย ความตระหนัก และเป็นการปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
ผู้เรียนโดยเน้นกระบวนการแก้ปัญหา เริ่มจากปัญหาใกล้ตัวไปสู่ปัญหาที่ไกลตัว เน้นบทบาทของ
ผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างถูกต้องต่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวันด้วยตนเองก่อน 
เช่น การประหยัดนํ้า ไฟฟ้า ทิ้งขยะให้ถูกที่ การไม่รังแกสัตว์ ไม่ตัดต้นไม้ ให้ผู้เรียนวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ เรียนรณรงค์
ผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ เพ่ือน สมาชิกครอบครัวและชุมชนให้มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จัดสภาพแวดล้อมในบ้าน 
สถานศึกษา ชุมชน ให้สะอาด ร่มรื่น เพ่ือให้เอ้ือต่อการปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ผลิตสื่อ เพ่ือ
ช้ีแนะแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสรรหาตัวแบบที่ดีในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
 6. ใช้ศักยภาพของผู้เรียน ร่วมคิดร่วมทํา ร่วมตัดสินใจในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม โดยให้ผู้เรียนศึกษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมในโรงเรียนและท้องถิ่นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น สํารวจ สัมภาษณ์ และสัมผัสกับ
สถานการณ์จริง ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาทางเลือกหลากหลาย ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนและท้องถิ่น ประเมินผลทางเลือกในการอนุรักษ์และพัฒนา ปฏิบัติตามทางเลือกด้วยความ
ช่ืนชม และทําอยู่เสมอจนกลายเป็นกิจนิสัย ปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติที่เลือกมาและประเมินผล 
 7. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน โดยจัดต้ังชมรมหรือกลุ่ม
สนใจ เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดป้ายนิเทศข้อมูลข่าวสารทางสิ่งแวดล้อม สร้าง
กิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน เพ่ือรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวม เช่น จัดกิจกรรมวันสําคัญๆ 
ทางสิ่งแวดล้อม จัดวันปลูกต้นไม้ หรือร่วมกับชุมชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของโรงเรียน  และชุมชน 
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จัดบรรยากาศละส่ิงแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน ซึ่งบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่ดีเปรียบเสมือนครูที่พูด
ไม่ได้ สามารถแต่มีบทบาทอย่างลึกซึ่งในการส่งเสริมความคิดและความเอ้ือให้นักเรียนพัฒนาได้เต็ม
ความรู้ความกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนละเอียดอ่อน รักธรรมชาติ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จัด
โอกาสให้ครู ผู้เรียน ได้พบปะกับผู้ปกครอง ผู้นําชุมชนหรือกลุ่มสนใจต่างๆ ในท้องถิ่น เพ่ือแลกเปลี่ยน
แนวคิดและสนับสนุนผู้เรียนในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในชุมชน และขอความร่วมมือจากบุคคล
สําคัญในชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนองค์กรเอกชนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม
ศึกษาให้ผู้เรียน 
 
วิธีการจัดการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษารูปแบบต่างๆ 
 กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาน้ัน มีเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบต่างๆ ที่สําคัญ แต่ละ
วิธีก็มีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกัน ดังน้ี (เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี, 2545: 19-25) 
 1. วิธีการสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบการบอกหรือสอน (Lecturing method) วิธีการสอน
แบบนี้เป็นลักษณะของการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียน โดยใช้วิธีของการบอกหรือการสอน
เป็นสําคัญ มีตัวแสดงหลักที่มีบทบาทมากที่สุด คือ ผู้ถ่ายทอดข้อมูล โดยมีผู้เรียนเป็นผู้รับข้อมูลเป็น
สําคัญ ผู้ถ่ายทอดความรู้ที่สร้างสรรค์ อาจมีการใช้ หรือวิธีการถ่ายทอดหลายๆ รูปแบบ เช่น สไลด์ 
วีดีโอ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น แต่กระบวนการทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยผู้สอนเท่าน้ัน ข้อเด่นของวิธีการ
น้ี คือ ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้มากในแต่ละครั้ง ผู้สอนสามารถจัดระบบการสอนให้เป็นไป
ตามหลักสูตรและครอบคลุมเน้ือหาที่วางไว้ได้ง่าย อีกทั้งยังควบคุมให้การสอนเป็นไปตามลําดับได้ 
และการสอนหรือบอกน้ันมักจะเหมาะสมสําหรับกลุ่มผู้เรียนทุกขนาด และทุกระดับการศึกษา แต่
ข้อด้อยของวิธีการน้ีคือ ผู้สอนเป็นผู้สื่อสารแบบข้างเดียว นั่นคือ ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วม 
ผู้เรียนต้องอาศัยความต้ังใจอย่างสูงในการที่จะรักษาสมาธิในการฟังตลอดระยะเวลาการสอนและมัก
ไม่เหมาะสมกับเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับการลงมือปฏิบัติหรือที่ต้องใช้ทักษะ 
 2. วิธีการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบทําให้ดูหรือสาธิต (Demonstration Method) 
วิธีการสอนแบบน้ีคล้ายกับการสอนโดยการบอก ในแง่ที่ว่าเป็นลักษณะของการถ่ายทอดที่เน้น
ความสําคัญอยู่ที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หรือทักษะ แต่ในการเรียนรู้แบบน้ีจะต่างจากแบบการ
บอกตรงที่ว่า เวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปในการแสดงหรือทําให้ดู แล้วลองทําภายใต้การดูแลของผู้สอน 
ผู้เรียนจะเกิดทักษะได้จากการทดลองปฏิบัติจริง หลังจากที่ได้เห็นตัวอย่างการปฏิบัติแล้ว ข้อเด่นใน
การจัดการสอนแบบนี้มีหลายประการ เช่น การแสดงหรือปฏิบัติให้ดูมักจะเรียกความสนใจจากผู้เรียน
ได้เป็นเวลานาน เป็นวิธีสร้างให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างหลักการที่สอนในห้องเรียนกับ
สถานการณ์จริง อย่างไรก็ตามวิธีน้ีก็มีข้อด้อยตรงที่ว่า ผู้เรียนจะต้องต้ังใจฟังหรือดูตลอดเวลา มิฉะน้ัน
อาจจะพลาดขั้นตอนบางอย่างไปได้ และผู้สอนเองก็ต้องเตรียมวิธีการปฏิบัติอย่างรอบคอบ  เพราะถ้าปฏิบัติ
แล้วไม่ได้ผลอย่างที่ควรจะเป็น ก็จะทําให้ไม่บรรลุผลที่ต้องการ นอกจากน้ีวิธีการน้ียังใช้ได้เฉพาะกับ
กลุ่มผู้เรียนจํานวนน้อยท่าน้ัน 
 3. วิธีการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบอาศัยการทําโครงงานหรือกรณีศึกษา (Project or 
Case Study) การจัดการสอนแบบนี้มักเป็นการให้งานเพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียน โดย
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ผู้สอนจะมอบหมายงานให้ผู้เรียนรายบุคคลหรือรายกลุ่มไปค้นคว้า เรื่องใดเรื่องหน่ึงมาแล้วรายงานให้
ผู้สอนหรือผู้เรียนคนอ่ืนๆ ได้ทราบ วัตถุประสงค์ของการเรียนลักษณะน้ีคือ ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมใน
การค้นคว้าข้อมูลต่างๆ นํามารวบรวมและเรียบเรียงตามความคิดของตนเอง ซึ่งมักจะพบว่า ผู้เรียนที่
ได้ทํางานที่รับมอบหมายในลักษณะน้ีด้วยตนเอง จะเกิดความรู้ความเข้าใจหรือเรียกว่า เกิดการเรียนรู้
ได้มากกว่าวิธีแรกที่กล่าวมา ข้อเด่นของวิธีการสอนแบบใช้โครงงานหรือกรณีศึกษา คือ ผู้เรียนจะ
เรียนตามอัตราการเรียนรู้ของตนเองได้มากกว่าการเรียนแบบการบอกหรือการสอน ที่สําคัญวิธีการน้ี
เป็นการบังคับให้มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง มิใช่ผู้สอน และเป็นวิธีการที่เน้น
กระบวนการการเรียนรู้มากกว่าการบอกให้ทําตาม ส่วนมากผู้เรียนจะรู้สึกว่าตัวเองมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ และมีความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อทํางานเสร็จ ส่วนข้อด้อยของวิธีการน้ีก็คือ ถ้าผู้เรียนขาด
ความรับผิดชอบหรือความกระตือรือร้นในการเรียนแล้ว จะเกิดปัญหาในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก 
ผู้สอนและผู้เรียนทําความตกลงกันว่า จะใช้เวลาในการค้นคว้าเท่าไร เมื่อเสร็จแล้วให้นําผลงานมา
นําเสนอในช้ันเรียน บทบาทของผู้สอนจะเป็นผู้แนะนํา ช้ีทาง  บอกแหล่งทรัพยากร ช่วยพัฒนาทักษะ
บางประการที่ต้องการใช้ในการค้นคว้า รายงาน และนําเสนอให้กับผู้เรียน 
 4. วิธีการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบอาศัยการสืบเสาะค้นหาคําตอบ (Inquiry-based 
Method) วิธีการสอนแบบน้ีเป็นลักษณะการเรียนรู้โดยอาศัยการค้นหาข้อมูลหรือความจริงต่างๆ โดย
การต้ังคําถามและค้นหาทางที่จะตอบคําถามเหล่าน้ี หรืออาจจะค้นหาปัญหาและแนวทางที่จะแก้ไข
ปัญหาเหล่าน้ันก็ได้ การเรียนรู้ในลักษณะน้ีพบว่า ผู้เรียนจะสามารถทํางานเกี่ยวข้องกับการคิดหรือ
การใช้ปัญญาได้ดี โดยจะเริ่มจากการค้นหาและระบุปัญหาก่อน จากน้ันก็ลองสร้างสมมติฐานและ
ทฤษฎีขึ้นมา แล้วจึงลองออกแบบการทดลอง ซึ่งจะนําไปสู่การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการสรุปสิ่งที่ได้จากการค้นคว้าซึ่งอาจจะนําไปสู่การแก้ปัญหาได้ในที่สุด ถือได้ว่าเป็นวิธีการเรียนรู้
ที่เร่ิมจากการต้ังคําถามแล้วหาคําตอบ และเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ ข้อเด่นของการสอนแบบนี้
ก็คือถือเป็นวิธีเรียนรู้ที่เร่ิมจากการต้ังคําถามแล้วหาคําตอบ และเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ แต่ก็
มีข้อด้อยคือ ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่รู้จักคิดและวิเคราะห์จึงช่วยให้เกิดประเด็นในการแสวงหาความรู้ที่เกิด
ประโยชน์ และต้องอาศัยเวลา และแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า 
 5. วิธีการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบการสมมติฐานหรือจําลองสถานการณ์ (Role 
Playing Simulation Method) วิธีการสอนแบบนี้จะต่างกันเล็กน้อยตรงที่การสมมติอาจจะไม่
จาํเป็นต้องมีความเป็นจริงผสมอยู่เลย ในขณะที่การจําลองเหตุการณ์น้ันจะเป็นภาพสะท้อนของความ
จริงที่ปรากฏอยู่ ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้ในสถานการณ์จําลองจะต้องแสดงบทบาทในสถานการณ์ ซึ่ง
ทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความรู้สึกในสถานการณ์ที่จําลองมาได้ ข้อเด่นของวิธีการสอนแบบน้ีก็คือ 
จะช่วยโยงให้ผู้ เรียนได้เห็นสถานการณ์ในโลกของความเป็นจริงด้วยตนเอง  ช่วยให้ผู้ เรียนมี
ประสบการณ์และเตรียมตนเองในการออกไปพบกับโลกกว้าง แต่ข้อด้อยของวิธีการสอนน้ีก็คือ ผู้สอน
จะต้องมีการเตรียมตัววางแผนและจัดหาข้อมูลที่เพียงพอให้กับผู้เรียน และในกระบวนการเรียนการ
สอนจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ และเวลาเป็นอย่างมาก ถึงจะทําให้การสอนบรรลผุล 
 6. วิธีการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบการอภิปราย (Discussion Method) วิธีการสอน
แบบน้ีเป็นลักษณะการให้ผู้เรียนได้ถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
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ถ่ายทอดผ่านการสื่อสาร โดยการใช้การพูดหรือที่เรียกว่า การอภิปรายเป็นสําคัญ การอภิปรายอาจจะ
เกิดขึ้นในกลุ่มเล็กๆ หรืออาจจะเป็นในลักษณะของการสัมมนา หรือการโต้วาทีก็ได้ ถ้ามีการนํา
อภิปรายที่ดีผู้เรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ในการต้ังคําถามที่ดี และอาจค้นหาคําตอบได้องจากการ
อภิปราย และการอภิปรายค่อนข้างเป็นวิธีที่เน้นตัวผู้เรียนเอง การอภิปรายมักจะทําให้ผู้เรียนส่วน
ใหญ่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สามารถดึงเอาข้อมูล ความรู้ความสามารถของผู้เรียนซึ่งมี
พ้ืนฐานหลากหลายออกมาใช้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมได้ ถ้ามีการวางแผนและการเตรียมการท่ีดี 
การอภิปรายจะช่วยให้เกิดการกระตุ้นความสนใจได้มาก และถ้าหากงานที่มอบหมายเป็นเร่ืองของการ
ต้องตัดสินใจหรือการแก้ปัญหา เพราะการอภิปรายด้วยกันมักจะดีกว่าการตัดสินใจคนเดียว ข้อเด่น
ของวิธีการน้ีก็คือ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพ่ิมศักยภาพการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย ส่งเสริมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ แต่
ข้อด้อยของวิธีการนี้ก็คือใช้เวลามาก ใช้กระบวนการมาก ถ้าจัดกลุ่มใหญ่ผู้เรียนที่ไม่กล้าแสดงออกจะ
ไม่ได้รับประโยชน์ ต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลมาก่อนจึงสามารถอภิปรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถ้าดําเนินการไม่ดีอาจเสียเวลา 
 7. วิธีการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบการศึกษาในพ้ืนที่ (Community-based Method) 
วิธีการสอนแบบน้ีเป็นลักษณะการเรียนรู้ที่อาศัยปัญหาจริงจากชุมชน ผู้เรียนจะได้มีโอกาสในการ
สัมผัสกับความต้องการและปัญหาที่แท้จริงที่เกิดข้ึน อีกทั้งยังได้ทํางานร่วมกับคนในชุมชนซึ่งจะทําให้
ผู้เรียนได้เห็นแง่มุมที่หลากหลาย และได้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ การเรียนรู้ในชุมชนมักจะ
เก่ียวกับการเรียนรู้ถึงทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน ซึ่งอาจนําไปสู่การหาทางแก้ไขปัญหาในชุมชนต่อไปได้ ข้อเด่นของวิธีการสอนแบบนี้ก็คือ 
ผู้เรียนได้สัมผัสปัญหาจริงๆ ในสถานการณ์จริงๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําไปแก้ไขปัญหาท่ี
ถูกต้องและเหมาะสม และชุมชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการการเรียนรู้ มีส่วนผลักดันในการสร้าง
ความตระหนักต่อปัญหาชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนในการหาหนทางแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วย ส่วน
ข้อด้อยของการสอนแบบน้ีก็คือ การเรียนรู้ในชุมชนจะต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มคนต่างๆ ใน
ชุมชน ซึ่งการเตรียมการให้ชุมชนเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นเรื่องจําเป็น ผู้สอนมีบทบาทน้อยมาก 
ในขณะศึกษาอาจมีปัญหาใหม่ๆ เข้ามาให้แก้ปัญหาตลอดเวลา 
 อย่างไรก็ตามวิธีการสอนสิ่งแวดลอ้มศึกษาทั้ง 7 แบบ ดังที่กล่าวมายังตอบไม่ได้ว่าวิธีการ
สอนแบบใดที่ดีที่สุด แต่ก็มีคําถามว่าวิธีการสอนแบบใดที่น่าจะนําไปสู่ความสําเร็จในการเรียนการ
สอนสิ่งแวดล้อมศึกษา คือบรรลุจุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา หากพิจารณาไปแล้วก็พบว่า
จําเป็นต้องมีการผสมผสาน หรือบูรณาการวิธีการสอนหลายๆ วิธีเข้าด้วยกัน โดยพิจารณาถึงบริบท
ของสิ่งแวดล้อมของแต่ละแห่งและมีการหาวิธีการสอนแบบใหม่ๆ ให้เข้ากับบริบทของสังคมและควร
ศึกษาหาวิธีการใหม่ๆ อ่ืนเพ่ือให้การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และในงานวิจัยคร้ัง
นี้นําวิธีสอนสิ่งแวดล้อมศึกษามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ดังน้ี วิธีการสิ่งแวดล้อมศึกษา
แบบการบอกหรือสอน การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบอาศัยการทําโครงงานหรือกรณีศึกษา การสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบการอภิปราย  และการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบการศึกษาในพ้ืนที่ 
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กิจกรรมเสริมการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเสริม เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่มในการทํากิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้าง
ความรู้ทางเน้ือหาวิชาเท่าน้ัน แต่ยังช่วยให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดี เกิดความเพลิดเพลิน และรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา
ในประเทศไทย ได้แก่ กิจกรรมการทัศนศึกษา การจัดต้ังสมาชิกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การบําเพ็ญประโยชน์ด้วยการต้ังกลุ่มอาสาปลูกต้นไม้ การศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด 
และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่จัดข้ึนตามวาระและโอกาสที่สําคัญ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นต้น อีกอย่างหน่ึง
วินัย วีระวัฒนานนท์ (2546: 134-158) และปริญญา นุตาลัย (2535: 380) ได้กล่าวว่ากิจกรรมเสริม
การสอนเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้การสอนสิ่งแวดล้อมได้รับผลดียิ่งข้ึน ช่วยให้การสอนของครูมีความ
สมบูรณ์ และช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน ทําให้บทเรียนมีความน่าสนใจ กิจกรรมได้แก่ 
 1. การศึกษานอกสถานที่ การนําผู้เรียนออกไปศึกษานอกห้องเรียนทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
สิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งการศึกษานอกสถานที่ไม่จําเป็นต้องพาผู้เรียนออกไปไกลๆ อาจนําศึกษา
บริเวณสถานศึกษาหรือในชุมชนของตนเองก็ได้ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท คือ การ
สํารวจ การแสวงหาคําตอบ และการเรียนตามหลักสูตร 
 2. การแสดงบทบาทสมมุติและเกม กิจกรรมนี้เป็นการกําหนดสถานการณ์ขึ้น เพ่ือให้
ผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์ด้วยบทบาทต่างๆ หรือด้วยบทบาทของสมาชิกในสังคมเดียวกันได้ช่วยกันคิด
หาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน 
 3. การประกวดภาพโปสเตอร์การ์ตูน กิจกรรมน้ีเป็นสิ่งจูงใจผู้อ่านได้ดี ซึ่งจะมีลักษณะ
คล้ายกับป้ายโฆษณาทั่วไปคือต้องมีจุดเน้นชัดเจน ตัวหนังสือต้องอ่านเข้าใจง่ายทําได้ง่าย อาจกําหนด
หัวข้อเรื่องเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นแล้วให้ผู้เรียนวาดภาพข้ึนในเวลาท่ีกําหนดให้ หลังจากการประกวด
แล้ว นําทุกภาพติดไว้ห้องเรียนหรือในสถานศึกษา 
 4. การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ใน
สถานศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดนิสัยรักและรู้จักการบํารุงรักษาพืชและสัตว์เมื่อเจริญเติบโตขึ้น ทั้ง
ยังทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ปัจจัยที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 5. การจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นเป็นบางคร้ังบางคราวหรือต่อเน่ืองตลอดปี เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามความสนใจ เช่น การจัดนิทรรศการใน
วันสิ่งแวดล้อม การเชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อพิเศษ การทําวารสารและจุลสาร การจัดต้ังชมรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์ต่างๆ เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 6. การทําโครงการเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกันศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ เพ่ือทําโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการควรประกอบด้วยหัวข้อ คือ ช่ือ
โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ ขั้นตอนในการดําเนินการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7. การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้ผู้เรียนทําการสํารวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่
ผู้เรียนอาศัยอยู่ ซึ่งอาจจะทําเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยดําเนินการเป็นขั้นตอนคือ การสํารวจ
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ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ การแก้ไขปัญหา และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา โดย
การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แล้วให้ผู้เรียนนําเสนอรายงานเพ่ือให้เพ่ือนๆ ได้อภิปราย
เพ่ิมเติม 
 8. การจัดกิจกรรมเสริมสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ พัฒนาคุณภาพการประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในด้านต่างๆ ไว้ ได้แก่ การรณรงค์การใช้น้ํา และไฟฟ้าอย่างประหยัด การ
สํารวจความสะอาด และประโยชน์ของอาหารที่ขายในโรงเรียน การจัดการขยะ การบํารุงรักษาต้นไม้
ภายในโรงเรียน และการปลูกต้นไม้เพ่ิมเติม 
 
สื่อการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 สื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อันจะนําไปสู่จุดหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา สื่อการเรียนการสอนที่จะนํามาใช้กับการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ควรเน้นในเร่ืองของรูปธรรมที่เป็นจริง หรือภาพพลิก แผ่นภาพ ฯลฯ สื่อการเรียน
การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดคือ สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบตัวผู้เรียนของจริง 
สถานการณ์จริง รองลงมาก็คือ ภาพหรือสถานการณ์จําลอง สื่อการเรียนการสอนน้ี เป็นสื่อที่ช่วยจูงใจ
ให้นักเรียนสนใจบทเรียน หรือทําให้รู้บทเรียนได้ง่ายขึ้น หรือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สิ่งสําคัญ
ที่ควรคํานึงถึง คือ การใช้สื่อที่สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น (บุญล้อม นามบุตร, 2543: 23) อีก
อย่างหน่ึง สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมมีลักษณะดังน้ี (ชนาธิป พรกุล, 2544: 59) 
 1. เป็นสื่อที่มีลักษณะบูรณาการสอดแทรกได้ทุกวิชา โดยยึดผลการเรียนรู้เป็นหลัก  หรือ
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 2. เป็นสื่อที่มีลักษณะปฏิสัมพันธ์  ยืดหยุ่น สามารถปรับให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้และผู้เรียน มีกระบวนการที่ซับซ้อน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ 
 3. เป็นสื่อที่ให้ประสบการณ์ตรง สามารถเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ปัญหาในชุมชน ประเทศ และโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีรูปแบบหลากหลาย เช่น หนังสือเสริม
ความรู้ วีดีทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย เกมแผนภาพสถานการณ์จําลอง แผนที่ แผนภูมิ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นต้น 
 
การวัดและประเมินผลการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 การวัดและประเมินผล เป็นการตรวจสอบว่า การจัดกรรมการเรียนการสอนน้ันบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้หรือไม่ เพ่ือนําผลไปปรับปรุงแก้ไขหรือส่งเสริมนักเรียนให้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ หรือกําหนดสิ่งที่จะประเมินและเครื่องมือ (บุญล้อม นามบุตร, 2543: 23) การ
วัดผลและประเมินผลการเรียน นอกจากจะวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้
แล้ว ยังมีความจําเป็นที่จะต้องวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์อ่ืนๆ ที่คาดว่าจะได้รับจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนน้ันอีก เช่น การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบ การไม่เห็นแก่ตัวใฝ่หา
ความรู้อยู่เสมอ ฯลฯ จะเห็นได้ว่า การวัดและประเมินผลที่ดี มุ่งเน้นการสังเกต การฟังของผู้เรียน ดู
ผลงานของผู้เรียน ในสภาวะปกติระหว่างการทํากิจกรรม จึงไม่ควรมีช่ัวโมงสอบแยกต่างหาก แต่ครู
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ควรใช้การแสดงออกของผู้เรียนและผลงานมานําเสนอว่า ผู้เรียนทํางานประเภทใดได้แล้ว งานน้ันต้อง
ใช้ความสามารถด้านใด ครูก็สรุปว่าผู้เรียนมีความสามารถด้านน้ันๆ แล้วลงสรุปไว้ในสมุดบันทึก
จุดประสงค์ที่ครูจัดทําขึ้นเอง เพ่ือเป็นหลักฐาน  การทดสอบควรหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษ ดินสอให้
มากที่สุด ควรใช้สภาพงานและผลงานท่ีผู้เรียนผลิต เป็นเครื่องแสดงผลงาน ความสามารถ ผลสําเร็จ
ของนักเรียนเพ่ือเน้นยํ้าการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียน ซึ่งการวัดและประเมินผล ต้องอาศัยการเรียนรู้
เป็นหลัก โดยการวัดและประเมินสิงต่อไปนี้ของผู้เรียน (ชนาธิป พรกุล, 2544: 60) 
 1. การปฏิบัติจริง โดยดูความร่วมมือร่วมใจในการกิจกรรม การอนุรักษ์พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมและทักษะการปฏิบัติงาน 
 2.  ผลสําเร็จของโครงการ กิจกรรมที่นําไปสู่การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ได้แก่ การนําความรู้ไปปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตจนเป็นนิสัย 
 3. การติดตามสารสนเทศท่ีทันสมัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 4. พัฒนาการในด้านมโนทัศน์และเจตคติต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
                    ทั้งนี้สําหรับการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การวัดและประเมินผลการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติจริงในรูปแบบของการจัดทําโครงการ และการศึกษาภาคสนาม
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนาเจตคติในการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 การศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการสอนหรือการจัดการเรียนรู้พบว่ามีอยู่อย่างหลาก 
หลาย ท้ังการบอกหรือสอน การทําให้ดูหรือสาธิต การทําโครงงานหรือกรณีศึกษา การสืบเสาะค้นหา
คําตอบ การสมมติฐานหรือจําลองสถานการณ์ การอภิปราย และการศึกษาในพื้นที่ งานวิจัยครั้งน้ีนํา
วิธีสอนสิ่งแวดล้อมศึกษามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ดังน้ี วิธีการสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบ
การบอกหรือสอน การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบอาศัยการทําโครงงานหรือกรณีศึกษา การสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบการอภิปราย  และการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษาแบบการศึกษาในพ้ืนที่ โดยใช้
กิจกรรมเสริมทั้งกิจกรรมพิเศษ การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม การทําโครงการหรือโครงงาน ร่วมกับ
การใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทั้งน้ีผู้สอนควรวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กําหนด
ไว้ และวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์อ่ืนๆ ด้วย 

 
งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
งานวิจัยในประเทศ 
 
 ประยูร วงศ์จันทรา (2551: 83-84) ได้ทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนากระบวนการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยการสอดแทรกจริยธรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษา
ความรู้สิ่งแวดล้อมและจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่สอดแทรก
จริยธรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี เปรียบเทียบความรู้สิ่งแวดล้อมและจริยธรรมสิ่งแวดล้อมระหว่าง
นิสิตกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และเปรียบเทียบความรู้สิ่งแวดล้อมและจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ
นิสิตกลุ่มทดลองที่มีเพศ และผลการเรียนแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 
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4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปีการศึกษา 2550 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนสิ่งแวดล้อม แบบทดสอบวัดความรู้ 
และแบบทดสอบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และ F-test ผลการทดลองปรากฏดังน้ี 1) นิสิตกลุ่มทดลองมีความรู้สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อย 69.00 
ของคะแนนเต็ม ส่วนนิสิตกลุ่มควบคุม มีความรู้สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 60.75 ของคะแนนเต็ม 
และนิสิตกลุ่มทดลองมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ในจริยธรรมระดับ 4 จริยธรรมเพ่ือความถูกต้องดีงาม 
ส่วนนิสติกลุ่มควบคุมมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ในจริยธรรมระดับ 3 จริยธรรมเพ่ือสังคม 2) นิสิตกลุ่ม
ทดลองมีความรู้สิ่งแวดล้อมโดยรวมและจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายเรื่อง ทั้ง 4 เร่ือง คือ 
ป่าไม้ แหล่งนํ้า ขยะ และโลกร้อน มากกว่ากลุ่มควบคุม (p< .05) 3) นิสิตกลุ่มทดลองหญิงมีความรู้
สิ่งแวดล้อมโดยรวมและจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมมากกว่านิสิตชาย (p< .05) และ 4) นิสิตกลุ่ม
ทดลองที่มีผลการเรียนสูงและปานกลางมีความรู้สิ่งแวดล้อมโดยรวมมากกว่านิสิตกลุ่มทดลองที่มีผล
การเรียนตํ่า และนิสิตกลุ่มทดลองที่มีผลการเรียนสูงมีจริยธรรมส่ิงแวดล้อมมากกว่านิสิตกลุ่มทดลองที่
มีผลการเรียนปานกลางและตํ่า (p< .05) 
 พระปลัดชัยณรงค์ รัตนดีมั่น (2551: 156-157) ทําการศึกษาเร่ือง การส่งเสริมระบบการ
คิดเชิงจริยธรรมสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีสอนแบบพระพุทธชินราช วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาประสิทธิภาพ
วิธีสอนแบบพระพุทธชินราช ตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิเชิงจริยธรรมก่อนและหลัง
เรียน และเปรียบระบบการคิดเชิงจริยธรรมสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีสอนแบบพระพุทธชินราช และวิธีสอน
แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แผนจัดการเรียนรู้วิธีสอนแบบพระ
พุทธชินราช แผนจัดการเรียนรู้วิธีสอนแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ และแบบ
วัดระบบการคิดเชิงจริยธรรม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ t - test และ F-test 
ผลการวิจัยปรากฏ ดังน้ี 1) วิธีสอนแบบพระพุทธชินราช เรื่อง การส่งเสริมระบบการคิดเชิงจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 96.25 / 96.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 2) หลังจากการ
เรียนด้วยวิธีสอนแบบพระพุทธชินราช นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ 
ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สูงกว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) หลังจากการเรียนด้วยวิธีสอนแบบพระพุทธชินราช นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจริยธรรมส่ิงแวดล้อมสูงกว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 แสงจันทร์ เพริดพราว (2552: 264-266) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียนตามรูปแบบการจัดกระบวน 
การเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการเรียนตามคู่มือครูที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ
คิดวิจารณญาณ เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา เร่ือง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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แบบทดสอบวัดการคิดวิจารณญาณ แบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อสิ่งแวดล้อม แบบวัดการปฏิบัติต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คา่เฉล่ีย ร้อยละ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ t-test, F-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.6020 
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 60.20 2) นักเรียนโดยส่วนรวม และจําแนกตาม
ระดับช้ันที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน การคิดวิจารณญาณโดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมและการ
ปฏิบัติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการคิดวิจารณญาณ
โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน มากกว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 4) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคดิวิจารณญาณโดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 
5 ด้าน มากกว่านักเรียนที่เรียนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างระดับช้ันเรียนกับรูปแบบการเรียนต่อการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิจารณญาณ เจต
คติต่อสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 6) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ไพฑูรย์ พิมดี (2556: 74) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง ประชากรคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ขั้นตอนการวิจัยเชิงสํารวจกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วย
โปรแกรมลิสเรล 8.72 การวิจัยก่ึงทดลองวิเคราะห์ข้อมูลใช้การทดสอบค่าทีชนิดสองกลุ่มไม่เป็นอิสระ
ต่อกันและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยัสรุปว่า 1) ผลการวิจัยระยะที่ 1 การวิจัย
เชิงปริมาณด้วยการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
อนุรักษ์พลังงานของนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยโมเดล
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 20 ตัว และตัวแปรแฝง 5 ตัว ตัวแปรท้ังหมดมีอิทธิพลทางบวกต่อ
พฤติกรรม โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมได้ 27.00 ตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานมากที่สุดคือ ลักษณะสถานการณ์มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.43 รองลงมา
คือ แรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะ จิตลักษณะเดิม และสิ่งแวดล้อมศึกษามีค่าอิทธิพลแต่ละตัว
แปรเท่ากับ 0.27, 0.22 และ 0.13 ตามลาํดับ และตัวแปรแฝงท่ีมีอิทธิพลต่อแรงบันดาลใจในการมีจิต
สาธารณะมากที่สุดคือ สิ่งแวดล้อมศึกษา มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.49 รองลงมาคือลักษณะสถานการณ์ 
และจิตลักษณะเดิม มีค่าอิทธิพลแต่ละตัวแปรเท่ากับ 0.28 และ 0.10 ตามลําดับ 2) ผลการวิจัยระยะ
ที่ 2 การวิจยักึ่งทดลองนักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการประหยัดไฟฟ้า เจตคติต่อการประหยัดไฟฟ้า 
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การมีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้า แรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลังงานก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ส่วนการประเมินการมีส่วนร่วมของนักศึกษาโดยการประเมิน 3 ด้าน ประกอบด้วย การประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนและการประเมินโดยผู้อํานวยความสะดวกและวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 3 กลุ่มพบว่าค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ในสถานการณ์ปัจจุบันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ศิริกัญญา ดรครชุม (2556: 53-67) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในเรื่องวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในเรื่องวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์สําหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จํานวน 37,156 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1) จากการวิจัยในขั้นตอนที่หน่ึงของการวิจัยเชิงปริมาณ
ด้วยการวิจัยเชิงสํารวจผลการศึกษา พบว่า เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบเชิงยืนยันด้านสิ่งแวดล้อม
ศึกษา (EE) และการประเมนิวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) สามารถอธิบายความแปรปรวนของแรง
บันดาลใจด้านจิตสาธารณะ (INS) เพ่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (BH) ของนิสิต
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร้อยละ 84.00 นอกจากน้ีองค์ประกอบเชิงยืนยันด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา (EE) และการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะ (INS)ได้ร้อยละ 86.00 2) ผลจากการวิจัยในขั้นตอนที่สองของ
การวิจัยแบบกึ่งทดลอง หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมพาอิก พบว่า คะแนนเฉล่ีย
หลังการทดสอบความรู้ในการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ สูงกว่าก่อนการทดสอบอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยใช้การประเมิน 3 ด้าน พบว่า ค่าของคะแนนเฉล่ียในการมีส่วนร่วมโดยการ
ประเมินทั้ง 3 ด้าน แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยวิธีวิเคราะห์
ของเชฟเฟ่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .05 นอกจากน้ีในสถานการณ์ใน
อนาคตพบว่า มีความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียในการมีส่วนร่วมทั้ง 3 ด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และการวิเคราะห์ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ เพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า
การประเมิน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .05 
               เสรี  ปานเงิน (2554 : 235-240) ได้ศึกษาการพัฒนาวิธีสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการ
อนุรักษ์ดิน นํ้าและป่าไม้ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ ซึ่งวิธีสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา จํานวน 
30 คน และโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ใช้วิธีสอนแบบปกติ จํานวน 30 คน ได้มาจาก การสุ่มแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบตรวจสอบคุณภาพของวิธีสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 2) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ 4) 
แบบวัด ความรู้ความเข้าใจ 5) แบบวัดเจตคติ 6) แบบวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 7) แบบวัดความ
พึงพอใจต่อวิธีสอน สิ่งแวดล้อมศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-
test และ วิเคราะห์ความแปรปรวน (One–Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนสิ่งแวดล้อมศึกษามีคุณภาพอยู่ใน ระดับมากที่สุดและมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
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87.31/92.08 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้วิธีสอน สิ่งแวดล้อมศึกษา มีความรู้ เจตคติ
และพฤติกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน นํ้าและป่าไม้สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้วิธีสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา มีความพึงพอใจ 
ต่อวิธีสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 ประวิทย์  สิทธิบุญ (2558 :240-248) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ศึกษาโดยกระบวนการทัศนศึกษาเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าแหล่งเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษา ที่ปรากฏตามคํา ขวัญของจังหวัดอุดรธานี จํานวน 20 คน ปราชญ์ชาวบ้านพ้ืนที่ที่มี
ความรู้และเข้าใจถึงแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา จํานวน 5 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
จํานวน 5 ท่าน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ จํานวน 960 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษาสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีค่าประสทิธิภาพเท่ากับ 84.83/83.33 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษาสําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีค่าเท่ากับ .7339 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นและส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพ่ิมขึ้นหลังจากเรียนรู้ร้อยละ 73.39 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษาสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพศชายและเพศหญิงที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนไม่แตกต่างกัน 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ด้วย
รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษา ด้านความรู้ เจตคติ และความ 
ตระหนัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนที่มีเพศต่างกัน และการเรียน 
โดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน พบว่ามีผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและระดับช้ันของนักเรียนที่ส่งผลต่อ 
ความรู้ เจตคติ และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (sig < .05) ส่วนนักเรียนที่มีเพศแตกต่างมีความรู้ เจตคติ และความตระหนักใน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรียนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (sig 
< .05) และการทดสอบนักเรียนมีที่มีระดับช้ันแตกต่างกัน ความรู้ เจตคติ และความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรียนที่ไม่แตกต่างกัน 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 
 เฟรเดริค คลาวดอท (Frederiqe Cloudot, 2007) ได้ศึกษาการสอนจริยธรรมในยุโรป 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาดําเนินการเสนอแนวคิดที่เหมาะสม และบัญชีรายการสอนจริยธรรมใน
โรงเรียนแพทย์สหภาพยุโรป ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย โดยส่งแบบสอบถามทางอีเมลไปหา
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 45 โรงเรียน โดยสุ่มเลือกจากโรงเรียนแพทย์ 23 ประเทศในสหภาพยุโรป  
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เดือนกุมภาพันธ์ปี ค.ศ. 2006  ซึ่งได้รับการตอบรับทั้งหมด 25 โรงเรียนแพทย์จาก 18 ประเทศใน
ยุโรปคิดเป็นร้อยละ 65 ใน 25 โรงเรียนแพทย์น้ัน 21 โรงเรียนมีหน่อยกิจการสอนจริยธรรมอย่างน้อย 
1 หน่วยกิจ อีก 11 โรงเรียนมีการสอนจริยธรรมแบบตัดขวาง มีเพียงโรงเรียนเดียวเท่าน้ันที่ไม่สอน
จริยธรรม เวลาเฉลี่ยในการสอนจริยธรรม คือ 24 ช่ัวโมงตลอดหลักสูตร ปัจจุบันมีการบรรจุวิชา
จริยธรรมการแพทย์ในสหภาพยุโรป แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีความแตกต่างในคุณสมบัติของโปรแกรม
ระหว่างกลุ่มโรงเรียนแพทย์ 
 แวน ฮอร์น และเทซ่า ลินน์ (Van Horn and Tasha Lynn, 1979) ได้ศึกษาการสอน
จริยธรรมในหลักสูตรการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจการสอนจริยธรรมในหลักสูตรการสื่อสารใน
สหรัฐอเมริกา โดยได้ศึกษาทัศนะทางจริยธรรมท่ีหลากหลายด้วยการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้
ตรวจสอบและวิเคราะห์งานวิจัยทั้งทางปรัชญาและตรรกวิทยาสําหรับจริยธรรม พบว่า มียุทธศาสตร์
การเรียนการสอน ยุทธศาสตร์การทดลอง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การสอนเป็นรูปแบบดังเดิมที่แสดงให้
เห็นความสําคัญของจริยธรรมในกระบวนการสื่อสารและแสดงให้เห็นแนวคิดที่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน
ของจริยธรรมการสื่อสาร ดังน้ันยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทางประสบการณ์ถูกถกเถียงกันเพ่ือจุดมุ่งหมาย
ของการทําให้นักเรียนประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมได้อย่างชัดเจนและเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิง
ประจักษ์ของนักเรียน งานวิจัยในอนาคตเป็นเหตุผลสําหรับการป้องกันการสอนจริยธรรมในหลักสูตร
การสื่อสาร 
 เฮส์ คอลิน (Hayes, 1997) ได้ศึกษาถึงการพิจารณาถึงความต้องการทางจริยธรรมใน
การฝึกอบรมตํารวจแคนาดา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนทฤษฎีที่จะสอนจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่
ตํารวจ ซึ่งจะเป็นการเน้นถึงการวางตัวต่อบทบาทของตํารวจในการใช้อํานาจขู่เข็ญการประจําการใหม่ 
และการฝึกฝนเผชิญปัญหาโดยการจัดการบริหารตํารวจด้วยกันด้วยการนําและฝึกอบรมการบริการ
ของตํารวจแคนาดาอย่างมีจริยธรรม พบว่า มีความพยายามที่จะทําให้การสอนจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่
ตํารวจ โดยระบุทั้งการฝึกอบรมและการเลือกครูผู้สอนและมีข้อแนะนํามากมายที่เป็นประโยชน์ โดย
คําถามที่มีการเสนอมากก็คือ การสอนจริยธรรมแก่ตํารวจแคนาดาจะพัฒนาต่อระดับการบริการของ
ตํารวจแคนาดาหรือไม่ 
 ครอว์ซี่ค์ (Krawcyk, 1997) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสอนจริยธรรมผลการพัฒนาจริยธรรมมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาความยุติธรรมทางศีลธรรมในการศึกษาพยาบาลปีที่ 1 และปีที่ 2 
โดยนักศึกษาเหล่าน้ันได้เข้าศึกษาในโปรแกรมพยาบาลแบ่งออกเป็น 3 โปรแกรม แต่ละโปรแกรม
แตกต่างกันในเน้ือหาจริยธรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา 180 คนที่เข้ามาเรียนในโปรแกรมพยาบาล
นิวอิงแลนด์ 3 โปรแกรม โปรแกรม A สอนวิชาจริยธรรมโดยศาสตราจารย์ทางจริยธรรม โปรแกรม B 
สอนแบบบูรณาการประเด็นจริยธรรมในวิชาทฤษฏีทางพยาบาล และโปรแกรม C ไม่มีเน้ือหาทาง
จริยธรรมในวิชาทฤษฏี ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาความยุติธรรมทางศีลธรรม โดยใช้เครื่องมือในการ
วิจัย คือ Rest’s Defining Issues Test  ตัวแปรต้น คือ จํานวนจริยธรรมที่สอนในโปรแกรมพยาบาล 
และระดับการศึกษาทางวิชาการพบว่า นักศึกษาพยาบาลปี 2 จากโปรแกรม A มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มปี 
2 อ่ืนๆ ใน Rest’s Defining Issues Test อย่างมีนัยสําคัญ ข้อสรุปก็คือ วิชาจริยธรรมกับการมีส่วน
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ร่วมของกลุ่ม และเป็นปัจจัยที่ทําการตัดสินใจสะดวกต่อการพัฒนาความยุติธรรมทางศีลธรรมของ
นักศึกษาพยาบาล 
 เจมส์ ดับเบ้ิลยู ไทซิงเกอร์และคณะ (Tysinger and other, 1997) ได้ศึกษาการสอน
จริยธรรมโดยใช้กลุ่มเล็กๆ เรียนรู้แบบใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาแพทย์
กลุ่มละ 7 ถึง 9 คน และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในกรณีคลินิกเสมือนจริง โดยเน้นถึงจริยธรรมแต่
รวมถึงพฤติกรรมมนุษย์ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน การแพทย์คลินิก และการป้องกันปัญหาการเรียนรู้ทั้ง 3 
กรณีศึกษาใช้บันทึกด้วยการเขียน ทุกกลุ่มพบแต่ละกรณีศึกษา 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 นักศึกษาอ่าน
คําแนะนําแก่กรณีศึกษาและเก็บข้อมูลจากการเขียนกรณีศึกษา ขยายผลถึงปัญหาจริยธรรมของ
กรณีศึกษา วางแผนประเด็นการเรียนรู้ อภิปรายแนวทางเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทางศีลธรรมและนําไป
สนับสนุนงานวิจัย ในครั้งที่ 2 นักศึกษาอภิปรายถึงประเด็นปัญหาและข้อจํากัดการเรียนรู้ท่ีช้ีแนะไว้
และลงมือปฏิบัติเพ่ือศึกษาจริยธรรมของกรณีศึกษา พบว่า ทั้ง 3 กรณีศึกษา  กลุ่มที่เขียนอภิปราย
ง่ายๆ ที่พวกเขาเรียนรู้ และอธิบายถึงวิธีการที่พวกเขาจะดําเนินการ และแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
กรณีศึกษา 
 แซนฟอร์ด และจาร์ริส ทราเมลล  (Sanford and Tramell, 2002) ได้ศึกษากรณีศึกษา
เปรียบเทียบการสอนจริยธรรมสาขาธุรกิจในวิทยาลัยชุมชน งานวิจัยน้ีออกแบบเป็นงานวิจัยก่ึง
ทดลองเชิงปริมาณ มีการสนทนากลุ่มเชิงคุณภาพด้วย เพ่ือประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาจริยธรรม
ทางธุรกิจ เก็บข้อมูลในภาคการเรียนแรกจากนักศึกษาที่เข้าเรียนวิชาธุรกิจเบ้ืองต้น 2 อย่างที่วิทยาลัย
ชุมชนซิคาโก้ โดยใช้แบบทดสอบ Rest’s Defining Issues Test และ Clark’s Questionnaire  มี
การสนทนากลุ่มด้วย ข้อมูลที่สนับสนุนทางวิชาการซึ่งเป็นเน้ือหาทางจริยศึกษา ซึ่งพัฒนาให้นักศึกษา
มีเหตุผลทางจริยธรรม อีกอย่างหน่ึงงานวิจัยน้ีสนับสนุนและพิสูจน์การใช้วิเคราะห์การศึกษารายกรณี 
และใช้แสดงบทบาทในการสอนจริยธรรม 
 ลินสตรัม คาเรน ซู (Linstrum and Karen Sue, 2004) ได้ศึกษาผลการฝึกอบรมทักษะ
การตัดสินใจทางจริยธรรมในฐานะหน้าที่ของการพัฒนาศีลธรรมและบริบทในการให้คําปรึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการฝึกอบรมโดยใช้รูปแบบการทําการตัดสินใจ
ทางจริยธรรมในทักษะการตัดสินใจทางจริยธรรมการให้คําปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท กลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้าร่วมการฝึกอบรมจํานวน 57 คน เป็นผู้สมัครใจและสุ่มเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบทดสอบ Rest’s Defining Issues Test 2 ฉบับ และข้อมูลที่พัฒนาโดยผู้วิจัย 
โดยใช้รูปแบบการทําการตัดสินใจทางจริยธรรมบูรณาการทางทฤษฏีเป็นฐานของ Cohen and 
Cohen (1999) และกระบวนการสอนจริยธรรมแบบใช้ทฤษฏีเป็นฐานของ Neukrug (1999) พบว่า 
นักศึกษาผู้ที่มีคะแนนสูงใน DIT–2 มีคะแนนสูงในแบบทดสอบทางจริยธรรม โดยไม่มีความแตกต่าง
กันในการศึกษาผลการฝึกอบรมในนักศึกษาที่มีผลคะแนนต่ําใน DIT –2 บทสรุปที่สําคัญที่ผู้วิจัย
ต้องการนําเสนอก็คือ วิธีการที่ศึกษาผลที่เป็นไปได้ของการฝึกอบรมจริยธรรม หรือการสอนแบบมี
ส่วนร่วมซึ่งทําให้การเปรียบเทียบและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
 Woodward (2004: 2081-A) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในการวัดความรู้สิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้นจากผลการอบรมปัญหาสิ่งแวดล้อมผลการวิจัยสรุปได้ว่าเป้าหมายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือเพ่ิม
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ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนโดยการเปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติ พฤติกรรมใน
ระบบมหาวิทยาลัยปัจจุบันมีแนวโน้มมีการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องเป้าหมายโดยเน้นการศึกษา
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  ดังน้ันรายวิชาชีววิทยาเบ้ืองต้นในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
จึงพูดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ดีมีการวิจัยน้อยมากเกือบไม่มีเลยที่แสดงให้เห็นว่าการอบรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนเป็นวิธีที่ได้ผลหรือไม่ในการมีอิทธิพลต่อความรู้เจตคติ และพฤติกรรมที่
ศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมผลการศึกษาพบว่าสมมติฐานผลสัมฤทธ์ิและการศึกษาที่
จัดให้ในสาระใดสาระหนึ่งไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้เจตคติและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
และนักศึกษาเปลี่ยนแปลงความรู้ได้ 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีวิธีการดําเนินการ
วิจัยดังน้ี 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีแนวคิดสําคัญที่ใช้
เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) ร่วมกับการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของครูส (Kruse, 
2012) กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบรองรับภายใน (The 
Embedded Design) และแบบแผนการทดลองแบบ Pre Experimental Design ประยุกต์ใช้แบบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบ 
One-Group Pretest-Posttest Design และวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้แบบแผนการทดลอง
แบบ The One-Shot Case Study มีวิธีดําเนินการ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย 
(Research: R1) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A) เป็นการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและการ
พัฒนา (Design and Development: D and D) เป็นการพัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบการจัด 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การนําไปใช้ 
(Implementation: I) เป็นการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม และ
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E) เป็นการประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปเป็น
กรอบดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
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ภาพที่ 2 กรอบดําเนินการวิจัย 
 
 

-ผลการเรียนรู้วิชาส่ิงแวดล้อม
ศึกษา 
-จริยธรรมส่ิงแวดล้อม 
-ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาจริยธรรม

ส่ิงแวดล้อม 

ขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย ผลที่ได้รับจากการ

ดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาวิเคราะห์

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Analysis) 

- ศึกษาสภาพและข้อมูลพ้ืนฐานสภาพการจัดการ
เรียนการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษา 
- ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
กลุ่มพุทธินิยม ทฤษฎีการสร้างความรู้ 
- ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความและ งานวิจัยที่
เก่ียวข้องในเร่ือง การออกแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา 

สภาพและข้อมูลพ้ืนฐาน
การจัดการเรียนการสอน
วิชาส่ิงแวดล้อมศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 การ
ออกแบบและพัฒนา 

(Design and 
Development) 

ขั้นตอนที่ 3  
การทดลองใช้รูปแบบ 
(Implementation) 

- ร่างรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน
ระบบสังคม หลักการตอบสนอง  
ส่ิงสนับสนุน สาระความรู้ ส่ิงพัฒนาการเรียนรู้ 
- สร้างเคร่ืองมือประเมิน แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดความรู้ แบบทดสอบวัดจริยธรรม 
แบบวัดความพึงพอใจของนิสิตต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

ผู้วิจัยนํารูปแบบไปทดลองใช้ ดังน้ี 
1. จัดกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง (กลุ่มตัวอย่าง 1 
กลุ่ม) 
2. ดําเนินการทดลอง โดย 
   2.1 ทําการทดสอบก่อนเรียน 
   2.2 ดําเนินการสอนตามกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น 
    2.3 ทําการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
    2.4 ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นตอนที่ 4  
การประเมินผลและ
ปรับปรุงรูปแบบ 
(Evaluation)         

ทบทวนและปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อมทั้งระบบเพ่ือตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ จากการนํารูปแบบไปใช้ก่อนนําไป

ขยายผลต่อไป 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาจริยธรรม

สิ่งแวดล้อม 
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ขั้นตอนการวิจัย 
 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับปริญญาตรี และการศึกษาและวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนรายวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามากําหนดเป้าหมายการพัฒนารูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม รายละเอียดมีดังน้ี 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับปริญญาตรี 
  1.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
 2. แหล่งข้อมูล 
  2.1 แหล่งข้อมูลเอกสาร 
   2.1.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
   2.1.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 (มคอ.2) และประมวลรายวิชา 0125301 สิ่งแวดล้อมศึกษา (มคอ.3) ระดับปริญญาตรี 
   2.1.3 แนวคิดและทฤษฏีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  2.2 แหล่งข้อมูลบุคคล 
   2.2.1 แหล่งข้อมูลที่เป็นนิสิต ได้แก่ นิสิตที่เรียนวิชา 0125301สิ่งแวดล้อม
ศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 40 คน 
   2.2.2 แหล่งข้อมูลที่เป็นผู้สอน ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.1 ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
  3.2 วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 4. วิธีดําเนินการ 
  4.1 ศึกษานโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 ศึกษาข้อมูลของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต รายวิชา 
0125301 สิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์การ
จัดการเรียนรู้ เน้ือหารายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และการวัดและประเมินผล ทั้งส่วนท่ีเป็น มคอ.3 และ 
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มคอ.5 และการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร นําข้อมูล
ที่ได้มากําหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้และขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
  4.2 จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) เพ่ือสํารวจความคิดเห็น
ของนิสิตที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับปริญญาตรี ผู้ร่วมสนทนา
กลุ่มเป็นตัวแทนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 5 ที่เรียนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2556 จํานวน 15 คน คัดเลือกจากนิสิตที่มีความสามารถพ้ืนฐานและวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) 
ต่างกัน ผู้วิจัยทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการสนทนากลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ประเด็นสนทนา
กลุ่ม จํานวน 10 ประเด็น ใช้เวลาการสนทนากลุ่มราว 30 นาที 
  4.3 สัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 5 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) และวิธีการสัมภาษณ์แบบ
เป็นทางการ (Formal Interview) ผู้วิจัยดําเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
ประเด็นการสัมภาษณ ์จํานวน 10 ประเด็น ใช้เวลาการสัมภาษณ์ราว 1 ช่ัวโมง 
  4.4 ศึกษาวิธีการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างโดยสํารวจข้อมูล
พ้ืนฐานการเรียนรู้ของนิสิตระดับปริญญาตรีปีที่ 4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 5. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.1 แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีกระบวนการสร้างและพัฒนาดังน้ี 
   5.1.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
   5.1.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยกําหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารมี 
4 ประการ ได้แก่ ช่ือเอกสาร ช่ือผู้แต่ง สาระสําคัญ และประเด็นที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
   5.1.3 นําแบบวิเคราะห์เอกสารเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารและนําไปปรับปรุงแก้ไข 
  5.2 ประเด็นสนทนากลุ่มเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อสภาพการจัดการ
เรียนการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับปริญญาตรีกระบวนการสร้างและพัฒนามีดังน้ี 
   5.2.1 กําหนดข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ได้แก่ เพศ สถาบัน ระดับช้ัน 
ผลการเรียนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการสอนของอาจารย์ และวิธีการเรียนรู้
ของนิสิต 
   5.2.2 ร่างประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Guidelines) โดย
ใช้ข้อคําถามแบบปลายเปิด (Opened Form) และสาระครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย จํานวน 
10 ประเด็น รายละเอียดดังน้ี 
รายละเอียดดังน้ี 
    5.2.2.1 การจัดการเรียนการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
    5.2.2.2 สิ่งแวดล้อมมีความสําคัญอย่างไร 
    5.2.2.3 ทําไมเราต้องเรียนเร่ืองสิ่งแวดล้อมศึกษา 
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    5.2.2.4 การเรียนสิ่งแวดล้อมในความคิดของนิสิตต้องจัดการเรียนการสอน
อย่างไร 
    5.2.2.5 จริยธรรมคืออะไร 
    5.2.2.6 ในสังคมปัจจุบันเราพบปัญหาทางจริยธรรมอย่างไรบ้าง 
    5.2.2.7 การสอนสิ่งแวดล้อมต้องสร้างจิตสํานึกทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้
อย่างไร 
    5.2.2.8 นิสิตคิดว่ากิจกรรมใดบ้างที่พัฒนาผู้เรียนมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
    5.2.2.9 ผู้เรียนที่มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมควรมีลักษณะอย่างไร 
    5.2.2.10 จากข้อข้างต้นนิสิตคิดว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนมีจริยธรรม  
   5.2.3 ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ของประเด็นสนทนากลุ่ม ด้านการใช้ภาษาและความสอดคล้องของประเด็นกับรายละเอียดที่ต้องการ
ศึกษา นําประเด็นสนทนากลุ่มให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร
และการสอน จํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดลอ้มศึกษา จํานวน 2 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการ
วัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน 1 คน พิจารณาตามแบบประเมินความสอดคล้องที่เป็นมาตรา
ส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert หาค่าความสอดคล้องโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีเกณฑ์ในการแปลความหมายดังน้ี 
    ระดับ  5  หมายถึง  มีความสอดคล้องมากที่สุด 
    ระดับ  4  หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก 
    ระดับ  3  หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง 
    ระดับ  2  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย 
    ระดับ  1  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 
    การหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของประเด็นสนทนากลุ่ม จะ
พิจารณาจากเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
    ค่าเฉล่ีย  4.50 - 5.00  หมายถึง  มีความสอดคล้องมากที่สุด 
    ค่าเฉล่ีย  3.50 - 4.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก 
    ค่าเฉล่ีย  2.50 - 3.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย  1.50 - 2.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย 
    ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 
    เกณฑ์การพิจารณาค่าความสอดคล้องต้องมีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป และ
มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้ คือ มีความสอดคล้อง หากไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ดังกล่าวก็ให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้ ประเด็นการสนทนากลุ่มมีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
3.50 - 4.49 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 ทั้งน้ีถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผลการประเมินประเด็นการสนทนากลุ่มปรากฏดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินประเด็นสนทนากลุ่ม 

รายการประเมิน 
ระดับความสอดคล้อง 

X  S.D. ความหมาย 
1. การจัดการเรียนการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษาท่ี

ผ่านมา 
4.60 0.55 มากที่สุด 

2. สิ่งแวดล้อมมีความสําคัญอย่างไร 4.60 0.55 มากที่สุด 
3. ทําไมเราต้องเรียนเร่ืองสิ่งแวดล้อมศึกษา 4.40 0.89 มาก 
4. การเรียนสิ่งแวดล้อมในความคิดของนิสิตต้องจัดการเรียน

การสอนอย่างไร 
4.60 0.55 มากที่สุด 

5. จริยธรรมคืออะไร 4.80 0.45 มากที่สุด 
6. ในสังคมปัจจุบันเราพบปัญหาทางจริยธรรมอย่างไรบ้าง 4.60 0.55 มากที่สุด 
7. การสอนสิ่งแวดล้อมต้องสร้างจิตสํานึกทางจริยธรรม

สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 
4.60 0.55 มากที่สุด 

8. นิสิตคิดว่ากิจกรรมใดบ้างที่พัฒนาผู้เรียนมีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 

4.60 0.55 มากที่สุด 

9. ผู้เรียนที่มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมควรมีลักษณะอย่างไร 4.60 0.55 มากที่สุด 
10. จากข้อข้างต้นนิสิตคิดว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนมี

จริยธรรม 
4.60 0.55 มากที่สุด 

 
   5.2.4 ปรับปรุงแก้ไขประเด็นสนทนากลุ่มตามคําแนะนําผู้เช่ียวชาญก่อนนําไปใช้
โดยจัดทํารูปแบบข้อคําถามให้มีความชัดเจน มีความครอบคลุมประเด็นการสนทนา รูปแบบภาษามี
ความกระชับ และมีรูปแบบคําถามตามแบบภาษาราชการมากข้ึน ได้แก่ ข้อ 3 จาก ทําไมเราต้องเรียน
เร่ืองสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็น ทําไมเราต้องศึกษาและทําความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อม 
  5.3 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ข้อคําถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open-end Questions) มีประเด็นการสัมภาษณ์เก่ียวกับความคิดเห็นต่อวิธีการจัดการ
เรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับปริญญาตรี กระบวนการสร้างและพัฒนามีดังน้ี 
   5.3.1 กําหนดข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ สถาบัน วิชาที่สอน 
ประสบการณ์การสอน วุฒิการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนการสอน และข้อมูลอ่ืนๆ 
   5.3.2 ร่างแบบสัมภาษณ์ โดยเป็นข้อคําถามแบบปลายเปิด (Opened Form) 
และมีสาระครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย จํานวน 10 ประเด็น รายละเอียดดังน้ี 
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    5.3.2.1 การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนได้นําปรัชญา
ทางการศึกษาใดมาประยุกต์ใช้ และมีแนวทางการนําปรัชญาทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างไร 
    5.3.2.2 การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนได้ใช้รูปแบบ วิธี
สอน เทคนิคการสอนอย่างไร 
    5.3.2.3 การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนสามารถนํา
วิธีการทางการสอนสิ่งแวดล้อม มาใช้อย่างไรบ้าง และควรเน้นในข้ันตอนใดเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อม และกระบวนการที่ทําให้เกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
    5.3.2.4 การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนใช้สื่อนวัตกรรม
อะไรบ้าง และนํามาใช้อย่างไร 
    5.3.2.5 การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนได้จัดให้มีการวัด
และประเมินผลอย่างไร 
    5.3.2.6 การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนได้มีการใช้แหล่ง
เรียนรู้ใดบ้าง และได้นํามาใช้อย่างไรที่จะนํามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 
    5.3.2.7 การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนควรมีบทบาท
อย่างไร 
    5.3.2.8 การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาสามารถพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 
    5.3.2.9 ท่านมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้ผู้เรียนมีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม  
    5.3.2.10 กิจกรรมการเรียนการสอน (รูปแบบการสอน) แบบใดบ้างที่ทําให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
   5.3.3 ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ของแบบสัมภาษณ์ ด้านการใช้ภาษาและความสอดคล้องของประเด็นคําถามกับรายละเอียดที่ต้องการ
ศึกษา นําประเด็นการสัมภาษณ์ให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร
และการสอน จํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา จํานวน 2 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการ
วัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน 1 คน พิจารณาตามแบบประเมินความสอดคล้องที่เป็นมาตรา
ส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ของ Likert พบว่ามีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 4.20 - 5.00 และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0 - 0.55 ถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผลการ
ประเมินแบบสัมภาษณ์ปรากฏดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินแบบสัมภาษณ์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสอดคล้อง 

X  S.D. ความหมาย 
1. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนได้นํา

ปรัชญาทางการศึกษาใดมาประยุกต์ใช้ และมีแนว
ทางการนําปรัชญาทางการศึกษามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างไร 

4.60 0.55 มากที่สุด 

2. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนได้ใช้
รูปแบบ วิธีสอน เทคนิคการสอนอย่างไร 

4.80 0.45 มากที่สุด 

3. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอน
สามารถนําวิธีการทางการสอนสิ่งแวดล้อม มาใช้อย่างไร
บ้าง และควรเน้นในขั้นตอนใดเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อม และกระบวนการที่ทําให้เกิด
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

5.00 0 มากที่สุด 

4. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนได้ใช้
สื่อนวัตกรรมอะไรบ้าง และนํามาใช้อย่างไร 

4.80 0.45 มากที่สุด 

5. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาผู้สอนได้จัดให้
มีการวัดและประเมินผลอย่างไร 

4.80 0.45 มากที่สุด 

6. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนได้มี
การใช้แหล่งเรียนรู้ใดบ้าง และได้นํามาใช้อย่างไรที่จะ
นํามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 

4.80 0.45 มากที่สุด 

7. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนควรมี
บทบาทอย่างไร 

4.40 0.55 มาก 

8. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาสามารถ
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 

4.20 0.45 มาก 

9. ท่านมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้ผู้เรียนมี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

4.80 0.45 มากที่สุด 

10. กิจกรรมการเรียนการสอน (รูปแบบการสอน) แบบ
ใดบ้างที่ทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
ได้ 

4.80 0.45 มากที่สุด 

 
   5.3.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามคําแนะนําผู้เช่ียวชาญ โดยปรับรูปแบบ
ของภาษาและประเด็นการสัมภาษณ์คือ 
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    5.3.4.1 ข้อที่ 7 จาก การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอน
ควรมีบทบาทอย่างไร เป็น การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนควรมีบทบาทอย่างไร 
และมีความคาดหวังเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้เรียนอย่างไร 
    5.3.4.2 ข้อที่ 8 จาก การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาสามารถ
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร เป็น การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะด้านจริยธรรมส่ิงแวดล้อม และคุณลักษณะอ่ืนๆ ได้
อย่างไร 
  5.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ กระบวนการสร้างและพัฒนามีดังน้ี 
   5.4.1 ร่างแบบสังเกตพฤติกรรม มีลักษณะเป็นข้อความแบบปลายเปิด โดยมี
สาระครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย จํานวน 10 ข้อ 
   5.4.2 ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ของแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้ภาษาและความสอดคล้องของประเด็นในการสังเกต
กับรายละเอียดที่ต้องการศึกษา นําประเด็นการสัมภาษณ์ให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ประกอบด้วย 
ผู้เช่ียวชาญด้านหลกัสูตรและการสอน จํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา จํานวน 2 คน 
และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน 1 คน พิจารณาตามแบบประเมินความ
เหมาะสมเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert มีค่าความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.60 - 5.00 
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0 - 0.49 ถือว่ามีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผล
การประเมินแบบสัมภาษณ์ปรากฏดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ผลการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
1. ลักษณะผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีจากการได้ทํากิจกรรมกับสิง่ที่

เรียนรู้ 
4.80 0.40 มากที่สุด 

2. ผู้เรียนที่ชอบใช้เวลาคิดกับตัวเอง เวลาได้รับรู้ข้อมูลอะไร
ใหม่ๆ  

4.80 0.40 มากที่สุด 

3. ผู้เรียนที่ชอบหัวข้อเรียนที่เป็นข้อเท็จจริง นํามาทดลอง 
ปฏิบัติได้จริง 

4.60 0.49 มากที่สุด 

4. ผู้เรียนที่ชอบเรียนหัวข้อที่เป็นแนวความคิด นวัตกรรม 5.00 0 มากที่สุด 
5. ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีจากรูปภาพ 4.80 0.40 มากที่สุด 
6. ผู้เรียนที่ชอบฟังอาจารย์พูด หรือชอบอ่านตํารา 4.80 0.40 มากที่สุด 
7. ผู้เรียนที่ชอบลักษณะการเรียนแบบเป็นขั้นเป็นตอน 4.80 0.40 มากที่สุด 
8. ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีด้วยการเข้าใจภาพรวมของเรื่องที่เรียน

ก่อน 
4.80 0.40 มากที่สุด 
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   5.3.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสังเกตพฤติกรรม โดยทําการแก้ไขรูปแบบภาษา 
ประเด็นข้อคําถามให้มีความกระชับ และมีรูปแบบคําถามตามแบบภาษาราชการมากข้ึน   
 
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและการพัฒนา (Design and Development: D and D) 
 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดลอ้ม ผู้วิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 
  1.2 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 
 2. แหล่งข้อมูล 
  2.1 แหล่งข้อมูลเอกสาร 
   2.1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(มคอ.2) และประมวลรายวิชา 0125301 สิ่งแวดล้อมศึกษา (มคอ.3) และแผนการจัดการเรียนรู้ 
   2.1.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
   2.1.3 เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
   2.1.4 เครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  2.2 แหล่งข้อมูลบุคคล 
   2.2.1 แหล่งข้อมูลที่เป็นนิสิต ได้แก่ นิสิตที่เรียนวิชา 0125301 สิ่งแวดล้อม
ศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 40 คน 
   2.2.2 ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและ
การสอน จํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา จํานวน 2 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษา จํานวน 1 คน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมมีดังน้ี 
  3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
   3.1.1 สังเคราะห์หลักการแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานขั้นตอนที่ 1 
กําหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาจริยธรรม
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สิ่งแวดล้อม ตามทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ (Constructivist) การเรียนเชิงรุก (Active Learning) 
ทฤษฏีกระจ่างค่านิยม การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ มากําหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี  
   3.1.2 พัฒนาร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดย
กําหนดองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ได้ และวิเคราะห์แนวคิด
เก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่นักการศึกษาต่างๆ เสนอไว้ จากน้ันนําแนวคิดที่สอดคล้องกันมา
กําหนดเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ประการดังน้ี 1) หลักการ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 4) การวัดและประเมินผล และ 5) เง่ือนไขการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
   3.1.3 พัฒนาร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดย
การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย คํานํา แนวทางการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
   3.1.4 จัดทําประมวลการสอนรายวิชา ระบุรายวิชาและผลการเรียนรู้ โดยการ
นําข้อมูลจากการศึกษาหลักสูตรสังเคราะห์รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา กําหนดผลการเรียนรู้ กําหนด
เครื่องมือและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ จัดทําตารางวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ภาระงานและ
ระบุรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่จะนําไปจัดกระบวนการเรียนรู้กับนิสิตกลุ่มตัวอย่าง 
   3.1.5 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยกําหนดขั้นตอนการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ประกอบด้วย การกําหนดเนื้อหา การกําหนดวิธีการเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ และการกําหนดเครื่องมือและวิธีการประเมิน ดังน้ี 
    3.1.5.1 การกําหนดเน้ือหา โดยศึกษาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
กําหนดจุดมุ่งหมายของแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ครอบคลุมตัวช้ีวัด มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
ปริญญาตรี และเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศกึษา 
    3.1.5.2 การกําหนดวิธีสอนและสื่อการสอน ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยเน้น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ กระบวนการกลุ่มการศึกษาภาคสนาม 
การทําโครงการสิ่งแวดล้อม การสํารวจ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์และกิจกรรม
การเรียนรู้จริยธรรม นํามาพัฒนาให้ผู้เรียนพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ทั้งหมดนํามาวิเคราะห์และปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างจากน้ันสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้
ขึ้นใหม่เป็น 5 ขั้น ในขั้นการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี 1) ขั้นเตรียมความพร้อม
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (Preparation for Environmental Learning) 2) ขั้นสร้างองค์ความรู้
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Construction the Body of Knowledge in  Environmental Ethics) 3) 
ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Survey the Environmental’s Problems) 4) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม
เสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Practice Activities to Support Valuable Environmental 
Ethics) 5) ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Summary and Evaluation Environmental 
Ethics) 
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    3.1.5.3 การกําหนดสื่อการสอน สร้างและเลือกสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากบริบทที่เป็นจริง และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นองค์
ความรู้ที่คงทน และสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ ประกอบด้วย สื่อและแหล่งเรียนรู้ สื่อที่เป็นวัสดุ 
ประกอบด้วย ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบความรู้แหล่งเรียนรู้ประกอบด้วย ห้องสมุดของ โรงเรียน 
ชุมชนๆ และแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3.1.5.4 การกําหนดเครื่องมือและวิธีการประเมิน การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงสอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้เป็นพ้ืนฐานการวัด
และประเมินผล ประกอบด้วย 1) ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทําการสํารวจความรู้เดิมของนิสิต
เกี่ยวกับความรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้แบบทดสอบและการสัมภาษณ์ 2) ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยวัดและประเมินผลโดยการทดสอบด้วยการปฏิบัติ (Performance - based Assessment) จาก
งานและภาระงานที่นิสิตดําเนินการ 3) หลังการจัดการเรียนรู้ ให้นิสิตทําแบบวัดความรู้เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นแบบทดสอบทั้งปรนัยและอัตนัย และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ด้วย
ประเด็นคําถามเดียวกันกับแบบทดสอบ 
   3.1.6 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมโดยนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้เสนอผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน จํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา จํานวน 2 คน และ
ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน 1 คน พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และ
ความสอดคล้องของรูปแบบ พิจารณาตามแบบประเมินความสอดคล้องเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 
ระดับ ของ Likert พบว่ามีค่าความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.00 - 4.60 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0 - 0.55 ถือว่ามีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผลการประเมินร่างคุณภาพรูปแบบ 
ปรากฏดังตารางที่ 14 
   3.1.7 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม 
โดยทําการแก้ไขรูปแบบการใช้ภาษา และการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ก่อนนําไปทดลองใช้ภาคสนาม (Field Tryout) กับนิสิตช้ันปีที่ 3 
คณะศึกษาศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จํานวน 40 คน ปรากฏผลดังน้ี 
    3.1.7.1 คะแนนความรู้ความเข้าใจในวิชา 0125301 สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ของนิสิตที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน ( X =25.58, S.D. = 3.63) และ
ค่าเฉล่ียหลังเรียน ( X = 46.20, S.D. = 3.05) 
    3.1.7.2 ค่าเฉลี่ยการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน ( X =70.53, S.D. = 4.83) และค่าเฉล่ียหลังเรียน ( X = 
103.40, S.D. = 3.37) 
    3.1.7.3 ค่าเฉลี่ยการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม จําแนกรายด้านทั้ง 5 ด้าน ก่อนเรียนมี
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คะแนนเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 70.53, S.D. = 4.83) ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้าน
การกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม ( X = 17.30, S.D. = 1.41) รองลงมาคือ ด้านการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ( X = 15.65, S.D. = 2.29) ด้านการเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ( X = 15.65, 
S.D. = 2.29) ตามลําดับ และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X = 103.40, S.D. = 
3.37) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม ( X = 28.13, S.D. = 1.98) 
รองลงมาคือ ด้านการเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ( X = 20.45, S.D. = 1.75) และด้านการ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( X = 20.35, S.D. = 1.67) ตามลําดับ 
    3.1.7.4 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.31) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 14 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุและผลสืบเน่ืองจากความต่อเน่ือง
และความเปล่ียนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม ( X = 4.65, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ นิสิตมีความพอใจ
ต่อบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ ( X = 4.50, S.D. = 0.60) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของสิ่งแวดล้อม ( X =4.48, S.D. = 0.88) 
   3.1.8 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม
อีกครั้ง โดยทําการแก้ไขรายละเอียดในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยลดเน้ือหาในแผนที่ 1, 2 และ 4 
ปรับปรุงใบความรู้และกิจกรรม และเอกสารเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมให้หลากหลายย่ิงข้ึน 
  3.2 แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
   3.2.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ (Constructivist) ทฤษฎี
และหลักการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) กระบวนการปรับเปลี่ยนแนวคิด
ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ข้อมูลพ้ืนฐานของนิสิตที่ศึกษาในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และความรู้ก่อนเรียน 
   3.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้ศึกษานํามาสังเคราะห์ กําหนดองค์ประกอบ 
และสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ 
   3.2.3 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ ดังน้ี 
    3.2.3.1 จุดประสงค์และผลการเรียนรู้ เป็นข้อความที่เป็นวัตถุประสงค์ของ
เร่ืองและวัตถุประสงค์ของการสอนที่มุ่งให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งสะท้อนถึงความรู้ 
ความสามารถอันเป็นผลมาจากการเรียนรู้เมื่อจบหน่วย 
    3.2.3.2 ความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์เดิม เป็นข้อความที่บรรยายถึง
ประสบการณ์ที่มีมาก่อนหรือความรู้ที่นักศึกษาต้องมี เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ประสบความสําเร็จ 
    3.2.3.3 เน้ือหาเก่ียวกับข้อเท็จจริง เป็นแนวคิดและหลักการที่ต้องการให้
นักศึกษาเรียนรู้ 
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    3.2.3.4 กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 1) ขั้นเตรียม
ความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (Preparation for Environmental Learning) 2) ขั้นสร้างองค์
ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Construction the Body of Knowledge in  Environmental 
Ethics) 3) ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Survey the Environmental’s Problems) 4) ขั้น
ปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Practice Activities to Support Valuable 
Environmental Ethics) และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผลจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม (Summary and 
Evaluation Environmental Ethics) 
    3.2.3.5 สื่อและแหล่งเรียนรู้ เป็นสื่อวัสดุและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่นิสิต และ
ผู้สอนใช้ 
    3.2.3.6 การวัดและประเมินผล เป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ประเมิน 2 ระยะ ได้แก่ 1) ก่อนการจัดการเรียนรู้ เป็นการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัด
ความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และแบบประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 2) หลังการจัดการ
เรียนรู้ เป็นการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
แบบประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบ 
    3.2.3.7 ข้อเสนอแนะ เป็นส่วนที่ให้คําแนะนําแก่ผู้สอนในการจัดเตรียมสื่อ
และกิจกรรมที่อาจจําเป็นต้องเตรียมหรือทําการศึกษาล่วงหน้าก่อนทําการสอนจริง 
    3.2.3.8 ภาคผนวก อาจจะเป็นใบงานในการทํากิจกรรม ใบความรู้สําหรับ
ผู้เรียนในการศึกษาเพ่ิมเติม และแบบฝึกหัดเพ่ือทดสอบความเข้าใจ 
   3.2.4 ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น โดยนําแผนการจัด 
การเรียนรู้เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จํานวน 2 
คน ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา จํานวน 2 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา จํานวน 1 คน พิจารณาตามแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดับของ Likert มีค่าความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.20 - 4.80 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.40 - 0.98 ถือว่ามีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ปรากฏดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
1. มโนทัศน์ 4.60 0.49 มากที่สุด 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 4.20 0.98 มาก 
3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สุด 
4. สื่อการเรียนรู้ 4.20 0.75 มาก 
5. การวัดและการประเมินผล 4.60 0.49 มากที่สุด 
6. เครื่องมือวัดและประเมินผล 4.40 0.80 มากที่สุด 
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   3.2.5 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามคําแนะนําผู้เช่ียวชาญก่อนนําไป
ทดลองใช้ 
  3.3 เครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 รายการ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
แบบประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบ ขั้นตอนการสร้างและ
หาคุณภาพมีดังน้ี 
   3.3.1 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มีขั้นตอนการ
สร้างและหาคุณภาพ ดังน้ี 
    3.3.1.1 กําหนดเป้าหมายในการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจใน
วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา แบบปรนัยซึ่งกําหนดเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 
    3.3.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือนํามาเป็น
แนวทางในการสร้างข้อคําถามในแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบเลือกตอบ 
    3.3.1.3 สร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ เพ่ือให้ครอบคลุมเน้ือหา และ
สัมพันธ์สอดคล้องระหว่างจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดประสงค์ และเน้ือหา โดยได้กําหนดเน้ือหาการ
ทดสอบแต่ละด้านครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ตามแนวคิดของแอดิสันและ
คราทโวฮ์ล (Anderson and Krathwohl, 2001: 20) 
 
ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ข้อสอบวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

หน่วยท่ี/เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ระดับพฤติกรรม 
จํานวน
ข้อ 

คว
าม

รู้-จ
ํา 

คว
าม

เข
้าใ
จ 

ปร
ะยุ

กต์
ใช

้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเ
มิน

ค่า
 

สร
้าง

สร
รค

 ์

1. ความรู้พ้ืนฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

1. นิสิตสามารถบอกความหมายและ
ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมศึกษาได้ 

2 2 2 2 2 0 10 

2. นิสิตสามารถอธิบายวิวัฒนาการและ
ความจําเป็นท่ีต้องมีการเรียนการสอน
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาได้ 

2 2 2 2 2 0 10 

รวม 4 4 4 4 4 0 20 
2. มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 

1. นิสิตสามารถอธิบายความสัมพันธ์
ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้ 

2 2 2 2 2 0 10 

2. นิสิตสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ท่ีมีบทบาทต่อ
การดํารงชีวิตของมนุษย์ได้ 

2 2 2 2 2 0 10 

รวม 4 4 4 4 4 0 20 
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ข้อสอบวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ต่อ) 

หน่วยท่ี/เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ระดับพฤติกรรม 
จํานวน
ข้อ 

คว
าม

รู้-จ
ํา 

คว
าม

เข
้าใ
จ 

ปร
ะยุ

กต์
ใช

้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเ
มิน

ค่า
 

สร
้าง

สร
รค

 ์

3. ทรัพยากรธรรมชาติ 1. นิสิตสามารถบอกความหมายและ
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติได้ 

2 2 0   0 4 

2. นิสิตสามารถอธิบายลักษณะสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ 
ได้ 

2 2 0 2 2 0 8 

3. นิสิตสามารถวิเคราะห์การพัฒนา
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเชิง
อนุรักษ์ได้ 

2 2 2 2 2 2 12 

4. นิสิตสามารถวิเคราะห์การมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
สิ่งแวดล้อมได้ 

0 2 6 2 2 4 16 

               รวม 6 8 8 6 6 6 40 
4. การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. นิสิตสามารถอธิบายความสัมพันธ์
ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้ 

4 4 4 4 4 0 20 

2. นิสิตสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ท่ีมีบทบาทต่อ
การดํารงชีวิตของมนุษย์ได้ 

4 4 4 4 4 0 20 

 รวม 8 8 8 8 8 0 40 

รวมท้ังหมด 120 

 
    3.3.1.4 นําแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาจํานวน 
120  ข้อ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา จํานวน 2 คน 
และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมนิผลการศึกษา จํานวน 1 คน พิจารณาตามแบบประเมินเพ่ือหา
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดังน้ี 
(พิสณุ ฟองศรี, 2552: 138) 
     ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
     ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
     ให้คะแนน -1  เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
     คัดเลือกข้อสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาตั้งแต่ 0.50 เพ่ือใช้เป็น
แบบทดสอบฉบับจริง แบบทดสอบที่สร้างขึ้น มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.60 - 1.00 คัดเลือก
ข้อสอบได้ 60 ข้อ 
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    3.3.1.5 นําแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาทดลอง
ใช้ (Try Out) กับนิสิตปริญญาตรีนิสิตช้ันปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ ที่ลงเรียนรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ที่ไม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง จํานวน 40 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของ
แบบทดสอบแต่ละข้อและค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-
Richardson) KR-20 โดยพิจารณาข้อทดสอบที่มีความยากง่าย (p) 0.50 และมีค่าจําแนกตั้งแต่ 0.20 
ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.86 ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการทดลองงานวิจัยได้ 
    3.3.1.6 นําแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
   3.3.2 แบบประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
    3.3.2.1 สร้างแบบประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อมจากเน้ือหาสิ่งแวดล้อมเรื่อง
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 5 ประการ ได้แก่ 1) การมีความกตัญญูกตเวทีต่อ
สิ่งแวดล้อม 2) การไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 3) การเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 4) การเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้างแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
โดยอิงการแบ่งระดับจริยธรรมตามลักษณะโครงสร้างพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบอร์ก ระดับที่ 3 
ขั้นที่ 5 และขั้นที่ 6 และการแบ่งระดับจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมไทย กําหนดระดับสูงตํ่า
ของระดับจริยธรรมไว้ 4 ระดับ คือ 
     ระดับที่ 1 จริยธรรมท่ียึดหลักการกระทําหรือไม่กระทําสิ่งใด เพ่ือ
ประโยชน์บางประการของตนเอง (ทําเพ่ือตนเอง) 
     ระดับที่ 2 จริยธรรมท่ียึดหลักการกระทําหรือไม่กระทําสิ่งใด เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้อ่ืนในสังคมแคบๆเช่นเพ่ือญาติพ่ีน้องเพ่ือเพ่ือนตัวเอง (ทําเพ่ือพวกพ้อง) 
     ระดับที่ 3 จริยธรรมท่ียึดหลักการกระทําหรือไม่กระทําสิ่งใด เพ่ือ
ประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่เช่นชุมชนประเทศชาติหรือมนุษยชาติ (ทําเพ่ือสังคม) 
     ระดับที่ 4 จริยธรรมที่ยึดหลักการกระทําหรือไม่กระทําสิ่งใด เพ่ือความ
ถูกต้องดีงามอันเป็นอุดมคติสากล (ทําเพ่ือความถูกต้องดีงาม) 
     นําหลักการแบ่งระดับจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมไทยมา
วิเคราะห์ออกแบบประเมินจริยธรรมได้ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 แบบประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

รายการ 
ระดับจริยธรรม 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ควรปรับปรุง 
(1) 

1. การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม        
2. การเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม       
3. การไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม       
4. การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม       
5. การกตัญญกูตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม       

 
   แปลความค่าคะแนนระดับจริยธรรม   
    18 - 20       หมายถึง  มีจริยธรรมในระดับดีมาก 
    13 - 17  หมายถึง  มีจริยธรรมในระดับดี 
    11 - 12  หมายถึง  มีจริยธรรมในระดับปานกลาง 
    น้อยกว่า 10   หมายถึง  มีจริยธรรมในระดับควรปรับปรุง 
   *** เมื่อมีคะแนนมากขึ้นให้ใช้วิธีการเทียบคะแนนกับค่าระดับจริยธรรม เพ่ือให้
อัตราและมาตรวัดการประเมินสอดคล้องกัน 
    3.3.2.2 นําแบบประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อมจํานวน 40 ข้อ เสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา จํานวน 2 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน 1 คน 
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ตามแบบประเมินความสอดคล้องเป็น
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ของ Likert พบว่ามีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 4.40 - 4.60 และ
มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.54 - 0.89 ถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และ
คัดเลือกข้อที่มีคะแนนเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 30 ข้อ เพ่ือเป็นแบบประเมินฉบับจริง ซึ่งผลการ
ประเมินแบบประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อมปรากฏดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10 ผลการประเมินแบบประเมนิจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
1. การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.40 0.89 มาก 
2. การเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 4.60 0.54 มากที่สุด 
3. การไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 4.60 0.54 มากที่สุด 
4. การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 4.40 0.54 มาก 
5. การกตัญญกูตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม 4.60 0.54 มากที่สุด 
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    3.3.2.3 นําแบบประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
นิสิตปริญญาตรีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบาค (α-Cronbach Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.78 
    3.3.2.4 นําแบบประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
   3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 
    3.3.3.1 ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจของนิสิตต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
    3.3.3.2 สร้างข้อคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมาตราส่วนประเมนิ ค่า 5 ระดับของ Likert 
ค่าความเหมาะสมใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีเกณฑ์ในการแปล
ความหมายเช่นเดียวกับประเด็นสนทนากลุ่ม 
    3.3.3.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและ
การสอน จํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา จาํนวน 2 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษา จํานวน 1 คน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) พิจารณาตามแบบประเมินความสอดคล้องเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ของ Likert
มีค่าความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.00 - 4.80 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0 - 0.63 ถือว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจปรากฏดังตารางที่ 
11 
 
ตารางที่ 11 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน 4.40 0.49 มาก 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถทําให้นิสิตได้พัฒนา

จริยธรรมสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
4.60 0.49 มากที่สุด 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ
เน้ือหาสาระของการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 

4.20 0.40 มาก 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้ทํากิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย 

4.00 0.63 มาก 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้มีการแสดงความ
คิ ด เ ห็น ถึ ง ปัญหา  และแนวทางการแก้ ไ ข ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

4.60 0.49 มากที่สุด 
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ตารางที่ 11 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้วิเคราะห์สถานการณ์

ปัจจุบันของสิ่งแวดล้อม 
4.60 0.49 มากที่สุด 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้วิเคราะห์บทความ ข่าว 
และสารคดีต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

4.00 0 มาก 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุ
และผลสืบเน่ืองจากความต่อเน่ืองและความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

4.60 0.49 มากที่สุด 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้รับความรู้ทางด้าน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของผู้เรียนได้ 

4.60 0.49 มากที่สุด 

10. เน้ือหา และสถานที่ในการศึกษาภาคสนามที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เหมาะสมกับเร่ืองที่ศึกษา 

4.40 0.49 มาก 

11. นิสิตมีความพอใจต่อบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 4.80 0.4 มากที่สุด 
12. นิสิตมีความสนใจในการต้ังคําถาม การอภิปรายร่วมกัน

ในการปฏิบัติกิจกรรม 
4.60 0.49 มากที่สุด 

13. ระยะเวลามีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในแต่ละคร้ัง 

4.60 0.49 มากที่สุด 

14. มีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.60 0.49 มากที่สุด 
15. มีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 4.40 0.49 มาก 

 
    3.3.3.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิต
ปริญญาตรีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน 
    3.3.3.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 3 การนําไปใช้ (Implementation: I) 
 
 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยนํารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาตามลําดับขั้นการเรียนการสอนที่กําหนดไว้ไปทดลองใช้ในสภาพจริงของ
นิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบดังกล่าว ผู้วิจัยดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังน้ี 
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 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง 
 2. แหล่งข้อมูล 
  นิสิตวิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2557 จํานวน 40 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
              3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ประสิทธิผลของรปูแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
  3.1 ความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  3.2 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 4. วิธีดําเนินการ 
  ขั้นที่ 1 การเตรียมก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้เตรียมการ
ทดลองใช้โดยการเตรียมกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีวิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ช้ันปีที่ 4 จํานวน 40 คน แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง
เรียน (One Group Pretest-Posttest Design) ดังน้ี 
  1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2557 จํานวน 11 วิชาเอก วิชาเอกละ 40 คน รวม 
440 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 4 วิชาเอกสังคมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 40 คน 
  3. การช้ีแจงนิสิตกลุ่มตัวอย่าง 
   3.1 ได้ชี้แจงนิสิตให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
   3.2 ช้ีแจงลักษณะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของผู้เรียน และบทบาท
ของครูผู้สอน 
   3.3 แนะนําผู้เรียนในการใช้แหล่งทรัพยากร ทั้งทางด้านกายภาพและข้อมูล
สารสนเทศ ซึ่งพัฒนาการเรียนรู้ แนะนําการใช้เครื่องมือ (Tools) การจัดหาเคร่ืองมือ (Equipment) 
วัสดุต่างๆ รวมทั้งการพิจารณาประเมินข้อสารสนเทศจากแหล่งทรัพยากร 
   3.4 ช้ีแจงเกณฑ์การวัดและประเมินผล เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงเกณฑ์การประเมิน 
   3.5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้คําแนะนําและสนับสนุนผู้เรียน
ให้ประสบความสําเร็จในการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่เสริมสร้าง
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียน และความก้าวหน้าของผู้เรียน 
  ขั้นที่ 2 การดําเนินการทดลองใช้รูปแบบการสอน หลังจากการเตรียมการก่อนการ
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยการช้ีแจงและแนะนํากลุ่ม
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ตัวอย่าง ผู้วิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในสถานการณ์จริง 
โดยจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง รวม 32 ช่ัวโมง โดยมีการศึกษาตาม
รายละเอียดดังน้ี 
  1. วัตถุประสงค์การทดลอง ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  2. แบบแผนการทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental design) เป็นแบบแผนการ
ทดลองที่สามารถจัดกระทําตัวแปร (One group pretest-posttest design) เพ่ือให้การวิจัยเป็นไป
อย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงกําหนดแผนการวิจัยในครั้งน้ีโดยใช้แบบ 1 กลุ่ม ทดสอบก่อนและหลังการ
ทดลอง (One group pretest-posttest design) ดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 แบบแผนการวิจัย 

กลุ่ม สอบก่อน (Pretest) ทดลอง สอบหลัง (Posttest) 
E O1 X O2 

 
   ความหมายของสัญลักษณ์ 
   E  แทน  กลุ่มตัวอย่าง 
   O1 แทน  การทดสอบก่อนเรียน 
   O2 แทน  การทดสอบหลังเรียน 
   X  แทน  รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 
  3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา แบบประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียน 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test for dependent 
  ขั้นที่ 3 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
  1. เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาของนิสิตก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยการทดสอบค่า t แบบไม่มีอิสระ 
(t-test for dependent) 
  2. เปรียบเทียบคะแนนประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยการทดสอบค่า t แบบไม่มีอิสระ (t-test 
for dependent) 
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  3. เปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน ของนิสิตก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
  4. ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมิน (Evaluation) 
 
 การประเมินเป็นกระบวนการที่เป็นระบบเพ่ือให้ได้มาของข้อมูล โดยการปรับปรุงแก้ไข
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการขยายผลการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไปขยายผล 
 2. แหล่งข้อมูล 
  อาจารย์และนสิิตวิชาเอกสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ศึกษารายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 30 คน  
              3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
  3.1 ความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  3.2 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจาก
การศึกษามาวิเคราะห์ดังน้ี 
  4.1 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาของนิสิตก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม โดยการทดสอบค่า t แบบไม่มีอิสระ 
(t-test for dependent) 
  4.2 เปรียบเทียบคะแนนประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยการทดสอบค่า t แบบไม่มีอิสระ (t-test 
for dependent) 
  4.3 เปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน ของนิสิตก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
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  4.4 ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัย
กําหนดวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 2.1) 
เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน 2.2) ประเมินจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมระหว่างเรียนและหลังเรียน 2.3) ประเมินความพึงพอใจระหว่างเรียนและหลังเรียน และ 
3) เพ่ือขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีแนวคิดสําคญัที่ใช้
เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) ร่วมกับการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของครูส (Kruse, 
2012) กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบรองรับภายใน (The 
Embedded Design) และแบบแผนการทดลองแบบ Pre Experimental Design ประยุกต์ใช้แบบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบ 
One-Group Pretest-Posttest Design และวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้แบบแผนการทดลอง
แบบ The One-Shot Case Study มีวิธีดําเนินการ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย 
(Research: R1) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A) เป็นการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและการ
พัฒนา (Design and Development: D and D) เป็นการพัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การนําไปใช้ 
(Implementation: I) เป็นการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม และ
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E) เป็นการประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการขยายผลรูปแบบ
การเรียนรู้ฯ การนําเสนอผลการวิจัยนําเสนอโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 
 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาการขยายผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 
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ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
เพื่อพัฒนาจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม 

 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนการดําเนินการ 2 ประการ ได้แก่ 1) ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน สําหรับการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 พบว่านโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ว่า 1) มีคุณธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) มีความ
อดทน ใจกว้างและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้รวมท้ังการทํางานร่วมกันกับผู้เรียนและ
ผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 3) มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย  เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ 4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา  และ
ข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 5) มี
ความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพ
และสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบรูณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการ
เพ่ือการเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน และ 6) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์
ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพ้ืนฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 พบว่านโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงกับประเด็นที่
ผู้วิจัยสนใจเพราะการท่ีบัณฑิตจะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้นั้นบัณฑิตทุกคนต้องมีจริยธรรมในทุกๆ
ด้านโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์โลกทุกคนทั้งน้ีในการ
ปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เป็นการทําให้คนเกิดความตระหนัก จิตสํานึกที่ดีและการปฏิบัติต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างเอ้ืออาทรควรปลูกฝังหลักการเหล่าน้ี คือ มนุษย์ต้องพึงพาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมีเป้าหมายให้มีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สรรพ
สิ่งย่อมอยู่ในโลกใบเดียวกัน พึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พึงเห็นคุณค่าและความงามของธรรมชาติ และพึง
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติและชีวิต โดยอาศัยครอบครัว โรงเรียน ศาสนา องค์กร และ
สื่อมวลชนช่วยกันถ่ายทอด 
  1.2  ผลการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
เป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพในการผลิตครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับ
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การเป็นวิชาชีพช้ันสูง และเพ่ือสนองความต้องการกําลังคนที่ยังขาดแคลนจํานวนมาก โดยผลิตบัณฑิต
ให้มีจิตสํานึกความเป็นครู มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต สามารถสื่อวิเคราะห์ แก้ปัญหา ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และภูมิใจในความเป็นไทยตลอดจนก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  ทั้งน้ีเป้าหมายการผลิตบัณฑิต ของสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการ
จัดระบบการจัดการเรียนรู้มีจํานวนอาจารย์ประจําไม่สอดคล้องกับจํานวนนิสิตจําเป็นต้องจ้างอาจารย์
พิเศษจํานวนมาก ทําให้ภาระงานหลัก เช่น การบริหารหลักสูตร การดูแลนิสิต เป็นภาระกับอาจารย์
ประจําและจํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้นมีปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เช่นรายวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเป็นวิชาปฏิบัติการ เน้นการศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  ด้วยปัญหาการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความ
ประสงค์ที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดจริยธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมให้
มากย่ิงข้ึน 
  1.3  ผลการวิเคราะห์ทฤษฏีการเรียนรู้และแนวคิดการจัดการเรียนรู้ การวิจัยครั้งน้ี
ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฏีการเรียนรู้และแนวคิดการจัดการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสังเคราะห์เป็นแนวคิดใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 
   ทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Theory) และแนวคิด
การเรียนรู้ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และแนวคิดการเรียนรู้ เพ่ือประกอบการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
   1. กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ 
(Thorndike) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้เป็นเร่ืองของการแก้ปัญหา การเรียนรู้เป็นการเกิด
ความสัมพันธ์เช่ือมโยง (Connection) ระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus) ปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) 
(Gordon and Hilgard, 1981: 21) จากทฤษฏีกลุ่มพฤติกรรมนิยมดังกล่าวได้นําแนวคิดประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากการสํารวจปัญหาสิ่งแวดล้อมกลุ่มที่
เกิดขึ้นในระดับท้องถ่ิน ชุมชน ประเทศ และโลก มาจัดการเรียนการสอนและรณรงค์ โดยเน้นให้เห็น
ภาพรวมของความสัมพันธ์และผลกระทบซึ่งกันและกันของแต่ละปัญหา คือ การนําเหตุการณ์จริงหรือ
สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนจากสื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และภาพยนตร์ 
เป็นต้น มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและรณรงค์ให้ผู้เรียนไปสํารวจ และศึกษาสภาพแวดล้อมที่
เป็นปัญหาในท้องถ่ินในสภาพจริง  ผู้วิจัยพบว่ากระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามแนวคิดกลุ่ม
พฤติกรรมนิยมน้ันการที่จะให้ผู้เรียนมีความรู้มีความเข้าใจสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้เรียนและสังคมอันเป็นเป้าหมายสูงสุด ต้องอาศัยกระบวนการทางการศึกษาที่อยู่บนความเช่ือ
ที่ว่าผู้สอนสามารถมากปลูกฝังพฤติกรรมของมนุษย์ได้ ถ้าผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์
ในการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับเน้ือหา เหมาะสมกับความรู้และความสนใจของผู้เรียน 
นอกจากนี้กระบวนการเรียนจะมีค่าและมีความหมายแก่ผู้เรียนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้เรียน ส่วนเน้ือหาเป็นเพียงองค์ประกอบย่อยส่วนหน่ึงในการเรียนสิ่งแวดล้อมเท่าน้ัน  
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   2. กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) ผู้วิจัยได้เลือกทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ 
(Bruner) กล่าวถึง การเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบัติ และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกระบวนการ
เรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง และออซุเบล (Ausubel) การเรียนรู้จะมีความหมาย 
หรือมีคุณค่า เมื่อสิ่งที่เรียนมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เคยเรียน (David, Joseph, and Helen, 1968: 
203-204) จากทฤษฏีกลุ่มพุทธินิยมดังกล่าวการเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบัติ และมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมกระบวนการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเองผู้วิจัยได้นํามาวิเคราะห์และได้
ประยุกต์ใช้สําหรับงานวิจัยช้ินน้ี ดังน้ันการที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมได้นั้นนอกจาก
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วพัฒนาให้มีการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน 
โดยจัดต้ังชมรมหรือกลุ่มสนใจ เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดป้ายนิเทศข้อมูลข่าวสารทาง
สิ่งแวดล้อม สร้างกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน เพ่ือรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวม เช่น จัด
กิจกรรมวันสําคัญๆ ทางสิ่งแวดล้อม จัดวันปลูกต้นไม้ หรือร่วมกับชุมชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของ
โรงเรียน  และชุมชน จดับรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในมหาวิทยาลัย ซึ่งบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ที่ดีเปรียบเสมือนครูที่พูดไม่ได้ แต่มีบทบาทอย่างลึกซึ้งในการพัฒนาความคิดและพัฒนาได้เต็มความรู้
การกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนละเอียดอ่อน รักธรรมชาติ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จัดโอกาสให้ครู 
ผู้เรียน ได้พบปะกับผู้นําชุมชนหรือกลุ่มสนใจต่างๆ ในท้องถิ่น เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดและสนับสนุน
ผู้เรียนในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในชุมชน และขอความร่วมมือจากบุคคลสําคัญในชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนองค์กรเอกชนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาให้ผู้เรียน 
   3. ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) ทฤษฎีการสร้างความรู้
เน้นวิธีการเรยีนรู้มากกว่าการให้ความรู้โดยตรง ไวกอทสกี (Vygotsky) และเพียเจต์ (Piaget) มีความ
เช่ือว่า ผู้เรียนสร้างความจริงด้วยตนเองจากการรับรู้จากประสบการณ์ ดังน้ันความรู้หรือการเรียนรู้
เร่ืองใหม่จึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงของประสบการณ์เดิม แนวคิดเก่ียวกับความรู้และวิธีการได้มาซึ่ง
ความรู้ได้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น ดังน้ันการจัดการ
กับสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จึงเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งของการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ การเรียนรู้ตามแนวทางการสร้างความรู้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจาก
ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมเป็นการแสวงหาความหมายใหม่ ความรู้ความเข้าใจใหม่ และเป็น
การสร้างความเข้าใจในภาพรวมมากกว่าเรียนรู้เป็นส่วนๆ (David, 1996: 242) จากแนวคิดทฤษฎี
การสร้างความรู้ ที่กล่าวว่า  ผู้เรียนสร้างความจริงด้วยตนเองจากการรับรู้จากประสบการณ์ ดังน้ัน
ความรู้หรือการเรียนรู้เร่ืองใหม่จึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงของประสบการณ์เดิม แนวคดิเก่ียวกับความรู้
และวิธีการได้มาซึ่งความรู้ได้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น 
ดังน้ันผู้วิจัยได้นํามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการที่ผู้เรียนจะสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตัวเองน้ันผู้วิจัยต้องจัดให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมสํารวจสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งรายบุคคล
และเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยพัฒนาและกระตุ้นผู้เรียนให้ฝึกแก้ปัญหา และตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว โดยยกตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนจะช่วยในการฝึกฝนผู้เรยีน
ให้สํารวจปัญหาและช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรโรงเรียนของเราจึงจะมีสภาพแวดล้อมที่ดี การพัฒนา
และกระตุ้นให้ผู้เรียนลงมือกระทําการแก้ปัญหา และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมจริงๆ แม้แต่จะเป็นการ
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กระทําเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม พัฒนาและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตและพฤติกรรมที่เหมาะ
อันจะทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ให้ผู้เรียนตัดสินใจและตกลงใจด้วยตัวเองว่าต่อไปน้ีจะประหยัด จะ
ซื้อของเท่าที่จําเป็น จะไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ จะใช้ถุงพลาสติกเท่าที่จําเป็น เป็นต้น 
   แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
   1. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือกระบวนการเรียนการสอนที่
ให้นักเรียนได้ทําและคิดในสิ่งที่ทํา (Bonwell and Eison, 1991) เช่น กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Process: 5Es) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based 
Learning: RBL) การสอนอย่างไตร่ตรอง (Reflective Teaching) ทั้งน้ีการเรียนรู้เชิงรุกต้องเป็นการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม มีลักษณะสําคัญดังน้ี 
    1.1 เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
    1.2 ประสบการณ์ทําให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายอย่างต่อเน่ือง และ
เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง คือ ผู้เรียนจะต้องทํากิจกรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นั่งฟังบรรยายอย่าง
เดียว 
    1.3 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
    1.4 ปฏิสัมพันธ์ทําให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ออกไปอย่าง
กว้างขวาง 
    1.5 อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น การพูด การเขียน และการวาด ซึ่งจะ
ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์การเรียนรู้ 
    1.6 กระบวนการกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมสูงสุด และทําให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด   
   จากแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกดังกล่าวผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกในการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมดังน้ี 
   1. การศึกษานอกสถานที่ การนําผู้เรียนออกไปศึกษานอกห้องเรียนทําให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งการศึกษานอกสถานท่ีไม่จําเป็นต้องพาผู้เรียนออกไปไกลๆ อาจนํา
ศึกษาบริเวณสถานศึกษาหรือในชุมชนของตนเองก็ได้ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท คือ การ
สํารวจ การแสวงหาคําตอบ และการเรียนตามหลักสูตร 
   2. การแสดงบทบาทสมมุติและเกม กิจกรรมน้ีเป็นการกําหนดสถานการณ์ขึ้น 
เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์ด้วยบทบาทต่างๆ หรือด้วยบทบาทของสมาชิกในสังคมเดียวกันได้
ช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน 
   3. การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์
ในสถานศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดนิสัยรักและรู้จักการบํารุงรักษาพืชและสัตว์เมื่อเจริญเติบโตขึ้น 
ทั้งยังทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ปัจจัยที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
   4. การทําโครงการสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้
ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกันศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือทําโครงการเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการ
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ควรประกอบด้วยหัวข้อ คือ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะ เวลาดําเนินการ ขั้นตอนการดําเนินการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   5. การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้ผู้เรียนทําการสํารวจปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ ซึ่งอาจจะทําเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยดําเนินการเป็นข้ันตอนคือ การ
สํารวจปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ การแก้ไขปัญหา และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แล้วให้ผู้เรียนนําเสนอรายงานเพ่ือให้เพ่ือนๆ ได้
อภิปรายเพ่ิมเติม 
  1.4  ผลการวิเคราะห์ทฤษฏีและแนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
   1. ทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg, 1976: 29-53) โคลเบอร์กกล่าว
ว่าจริยธรรม คือ ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีเป็นเกณฑ์และมาตรฐานและความประพฤติในสังคม ซึ่งบุคคล
จะพัฒนาขึ้นจนกระทั่งมีพฤติกรรมของตนเอง และผลของการกระทําน้ันจะเป็นเคร่ืองตัดสินว่าการ
กระทําน้ันผิดหรือถูก โดยแต่ละระดับของพัฒนาการทางจริยธรรมจะมีเกณฑ์ในการตัดสินของสงัคมน้ันๆ 
   2. ทฤษฎีกระจ่างค่านิยม (Value Calcification Theory ) ทฤษฎีนี้เสนอโดย
แรทส์ ฮาร์มิน (Raths Harmin, 1978) โดยมีหลักสําคัญ คือ การช่วยให้บุคคลเกิดความกระจ่างใน
จริยธรรมที่ตนนับถือหรือมีความเช่ือว่าถูกต้องหรือควรจดจํา เป็นกระบวนการจะทําให้บุคคลเกิด
ความกระจ่างในจริยธรรมของตนเอง รู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสําคัญคือ 
การทําค่านิยมให้กระจ่างคือ กระบวนการท่ีบุคคลสามารถเลือกค่านิยมโดยอาศัยความรู้สึก การ
วิเคราะห์ พฤติกรรมว่าจะเลือกแสดงพฤติกรรมอย่างใด เมื่ออยู่ในภาวะที่ต้องเลือกและช่วยในการ
กําหนดว่า การเลือกพฤติกรรมเช่นน้ันมีเหตุผลหรือไม่ ความกระจ่างของบุคคลมี 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
    2.1 บุคคลเลือกกระทําอย่างอิสรเสรีไม่มีการบังคับ 
    2.2 บุคคลเลือกทางเลือกหลายๆ ทาง 
    2.3 บุคคลเลือกจากการพิจารณาผลของทางเลือกแต่ละทางแล้ว 
    2.4 บุคคลมีความยินดี และภูมิใจในการเลือกกระทําสิ่งน้ัน 
    2.5 บุคคลยืนยันการตัดสินใจเลือกของตนอย่างเปิดเผย 
    2.6 บุคคลกระทําตามที่ตนตัดสินใจเลือก และชักชวนผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส 
    2.7 บุคคลกระทําพฤติกรรมน้ันเป็นประจํา แม้นว่าผู้อ่ืนจะไม่กระทําตาม 
   3. แนวคิดจริยธรรมของเมอร์ช๊าต ( Merchant, 1990) โดยมีแนวความคิดที่ว่า
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จะเกิดข้ึนได้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นหน่ึงเดียวกัน คนและ
ธรรมชาติเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งแวดล้อมทั้งหมด กล่าวโดยง่ายคือ บทบาทของมนุษย์ต้องเปลี่ยนจาก
การเอาชนะธรรมชาติมาเป็นสมาชิกและพลเมืองของธรรมชาติซึ่งมีสิ่งสําคัญที่เด่นชัดอยู่ 2 ประการ
ได้แก่ 
    3.1 ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกน้ีมีความเช่ือมโยงกันทั้งหมด 
    3.2 มนุษย์ควรให้ความเคารพและมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
   4. แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550: 
50-67) ได้กล่าวถึงจริยธรรมน้ันต้องมีความสําคัญต่อพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ และเป็นเคร่ืองมือ
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ในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้เป็นไปในทางที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในโลกและสังคมอย่าง
มีความสุข ประกอบด้วยเกณฑ์พ้ืนฐานดังน้ี 
    4.1 จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานการแสดงออกของการกระทําที่เป็นประโยชน์ทั้ง
ต่อตนเองและผู้อ่ืน ทั้งคุณธรรมที่เป็นบ่อเกิดซึ่งเป็นแก่นของค่านิยม 
    4.2 จริยธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามควรปลูกฝังและดํารงรักษา 
    4.3 จริยธรรมน้ันผูกพันอยู่กับความสุข คอืจริยธรรมเป็นเหตุ 
    4.4 จริยธรรมเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการดําเนินกิจกรรมทุกอย่างจึงควรสร้าง
สมจริยธรรมเพ่ือนํามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี และความเต็มสมบูรณ์ในชีวิต 
    4.5 จริยธรรมเป็นสิ่งผูกพันอยู่กับคนดีและความดี และจริยธรรมเป็นสิ่งที่
อยู่ในความควบคุมของตัวเราคือการสร้างความรับผิดชอบและมีความกตัญญูและกตเวทีต่อ
สิ่งแวดล้อม 
    4.6 จริยธรรมเกี่ยวพันกับความเคยชินของการประพฤติดี ตรงกันข้ามกับ
กิเลสซึ่งเป็นความเคยชินกับการประพฤติช่ัว 
    4.7 จริยธรรมก่อให้เกิดจริยธรรมอ่ืนๆ คือเมื่อฝึกจริยธรรมหนึ่งแล้วก็จะเกิด
จริยธรรมด้านอ่ืนๆ ไปด้วย 
  จากเกณฑ์พ้ืนฐานด้านจริยธรรมทฤษฏีและแนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
ผู้วิจัยได้นําทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg, 1976) ทฤษฎีกระจ่างค่านิยม (Value 
Calification Theory) โดยแรทส์ ฮาร์มิน (Rats Aremin, 1978) แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ
เมอร์ช๊าต (Merchant, 1990) และแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550: 50-67) 
ดังกล่าวผู้วิจัยได้นํามาวิเคราะห์และสามารถสรุปเป็นตารางการวิเคราะห์จริยธรรมสิ่งแวดล้อมสําหรับ 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดลอ้ม ได้ดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์จริยธรรมสิ่งแวดล้อมสําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ทฤษฏีและแนวคิด สาระสําคัญ พฤติกรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้น จริยธรรมสิ่งแวดล้อมในงานวิจัย 

ทฤษฎีจริยธรรมของโคล
เบอร์ก 

จริยธรรมเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นเกณฑ์และ
มาตรฐานและความประพฤติในสังคม ซึ่งบุคคลจะ
พัฒนาขึ้นจนกระทั่งมีพฤติกรรมของตนเอง และผล
ของการกระทํานั้นจะเป็นเครื่องตัดสินว่าการกระทํานั้น
ผิดหรือถูก โดยแต่ละระดับของพัฒนาการทางจริยธรรม
จะมีเกณฑ์ในการตัดสินของสังคมนั้นๆ 

การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สามารถ
บ่งบอกการกระทําที่แยกผิดชอบชั่วดี
ได้ และการแสดงความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น  การไม่ตัดไม้ทําลาย
ป่า การไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลอง 
การไม่ใช้ระเบิดจับสัตว์น้ํา 

1. การเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม หมายถึง  การมี
จิตสํานึกว่าทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ํา โลก เป็นสิ่งที่มี
ความสําคัญและมีคุณค่าต่อสรรพสิ่ง ควรอยู่ด้วยการ
ไม่เบียดเบียน ไม่ทําลายและช่วยกันอนุรักษ์ พัฒนา 
และฟื้นฟูให้คงอยู่และให้มีคุณภาพที่ดี 
2.การเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม เป็น
ความละอายและเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดี หมายถึง การมี
จิตสํานึกละอายและเกรงว่าถ้าทําลายสิ่งแวดล้อมจะ
เป็นการทําลายธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมการ
เป็นอยู่ของสรรพสิ่ง โดยเฉพาะตัวมนุษย์เองจึงมีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมโดยการให้ความเคารพและเห็น
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 3.การไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมี
จิตสํานึกและไม่ทําลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อสรรพสิ่งด้วยการรู้จัก
ช่วยอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูให้คงอยู่และให้มี
คุณภาพที่ดี 
4. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมี
จิตสํานึกว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็น
หน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่ต้องช่วยกัน โดยเฉพาะขยะ
สิ่งปฏิกูลทั้งหลายเป็นสิ่งทําลายสิ่งแวดล้อม  

ทฤษฎีกระจ่างค่านิยมของ
แรทส์ ฮาร์มิน 

การช่วยให้บุคคลเกิดความกระจ่างในจริยธรรมที่ตน
นับถือหรือมีความเชื่อว่าถูกต้องหรือควรจดจํา เป็น
กระบวนการจะทําให้บุคคลเกิดความกระจ่างใน
จริยธรรมของตนเอง รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

พฤติกรรมบุคคลเลือกกระทําอย่าง
อิสรเสรีไม่มีการบังคับบุคคลยืนยัน
การ ตัดสิน ใจ เลือกของตนอย่าง
เปิดเผยรวมทั้งบุคคลกระทําตามที่
ตนตัดสินใจเลือก และชักชวนผู้ อื่น
เมื่อมีโอกาสเช่น การเคารพและเห็น
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อว่า
ทําลายสิ่งแวดล้อมจะเป็นการทําลาย
ธรรมชาติ  

แนวคิดจริยธรรมของ
สิ่งแวดล้อมเมอร์ช๊าต 

จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน คนและ
ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 

พฤติกรรมจริยธรรมมนุษย์ควรให้
ความเคารพและมีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 
เช่น ไม่บุกรุกที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
หรือเขตสงวน 
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์จริยธรรมสิ่งแวดล้อมสําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
ทฤษฏีและแนวคิด สาระสําคัญ พฤติกรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้น จริยธรรมสิ่งแวดล้อมในงานวิจัย 

แนวคิดจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของพระ
พรหมคุณาภรณ์  

จริยธรรมสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสําคัญต่อพฤติกรรม
การแสดงออกต่างๆ และเป็นเครื่องมือในการควบคุม
ความประพฤติของมนุษย์ให้เป็นไปในทางที่ดี สามารถ
อยู่ร่วมกันในโลกและสังคมอย่างมีความสุข 

พฤติกรรมจริยธรรมในความควบคุม
ข อ ง ตั ว เ ร า คื อ ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
รับผิดชอบและมีความกตัญญูและ
กตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูก
ป่า การบวชต้นไม้ การขุดลอกคูน้ํา 
 

5. ความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึงการมี
จิตสํานึกและรู้คุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากร
แหล่งน้ําและโลกว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสิ่งมีชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับมนุษย์และรู้จักช่วยกัน
อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูให้คงอยู่และมีคุณภาพที่ดี 
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  ตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์จริยธรรมส่ิงแวดล้อมสําหรับการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยจริยธรรม 5 ข้อ ดังน้ี 
  1. การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีจิตสํานึกว่าทรัพยากรป่าไม้ แหล่งนํ้า 
โลก เป็นสิ่งที่มีความสําคัญและมีคุณค่าต่อสรรพสิ่ง ควรอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียน ไม่ทําลายและ
ช่วยกันอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูให้คงอยู่และให้มีคุณภาพที่ดี 
  2. การเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม เป็นความละอายและเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดี 
หมายถึง การมีจิตสํานึกละอายและเกรงว่าถ้าทําลายสิ่งแวดล้อมจะเป็นการทําลายธรรมชาติ สังคม
และวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของสรรพสิ่ง โดยเฉพาะตัวมนุษย์เองจึงมีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการให้
ความเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
  3.  การไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีจิตสํานึก และไม่ทําลายทรัพยากร
ป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อสรรพสิ่งด้วยการรู้จักช่วยอนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูให้
คงอยู่และให้มีคุณภาพที่ดี 
  4. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีจิตสํานึกว่าการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึนเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่
ต้องช่วยกัน โดยเฉพาะขยะสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเป็นสิ่งทําลายสิ่งแวดล้อม 
  5. ความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีจิตสํานึก และรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแหล่งนํ้าและโลกว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างย่ิง
สําหรับมนุษย์และรู้จักช่วยกันอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูให้คงอยู่และมีคุณภาพที่ดี 
 
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริงโดยการนําเสนอผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ประเด็นดังน้ี 1) ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และ 2) การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดดังน้ี 
  2.1 ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
   การร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยดําเนิน 
การสังเคราะห์จากข้อมูลพ้ืนฐานปรากฏผลดังน้ี 
   1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการสนทนากลุ่มนิสิตเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อสภาพการจัดการ
เรียนการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประเด็นการสนทนากลุ่ม 10 ประเด็น 
พบว่า 
    1.1 การจัดการเรียนการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมปีการศึกษา 2554-2555 
พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยู่ในห้องเรียนเป็นการเรียนรู้เน้ือหาและทฤษฎีต่างๆ อาจารย์
ผู้สอนเน้นการสอนแบบบรรยายและการอภิปรายร่วมกัน การเสนอกรณีศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบ
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ในสื่อสารมวลชนต่างๆ แต่ไม่ได้มีการศึกษาพ้ืนที่หรือรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 
    1.2 สิ่งแวดล้อมมีความสําคัญอย่างไร นิสิตมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
สิ่งแวดล้อมมีความสําคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั่วไป สภาพการดํารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตผัน
แปรตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ 
    1.3 ทําไมต้องศึกษาและทําความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นน้ีนิสิตส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่า การที่เราต้องศึกษาและทําความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อม เพราะสิ่งแวดล้อมมี
อิทธิพลกับชีวิต และหากขาดสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมโดนทําลาย มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะไม่
สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ 
    1.4 การเรียนสิ่งแวดล้อมในความคิดของนิสิตต้องจัดการเรียนการสอน โดย
อาจารย์ผู้สอนควรให้ออกศึกษาภาคสนามยังสถานที่จริงและทํากิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
หลากหลาย 
    1.5 จริยธรรมคืออะไร สําหรับประเด็นน้ี ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า
จริยธรรมคือแนวประพฤติและปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม 
    1.6 สังคมปัจจุบันเราพบปัญหาทางจริยธรรมอย่างไรบ้าง ปัญหาส่วนใหญ่
เกิดจากความมักง่ายและความเห็นแก่ตัวซึ่งก่อให้เกิดปัญหาจริยธรรมในด้าน การขาดความรับผิดชอบ 
การไม่ละอาย และไม่เกรงกลัวต่อบาป 
    1.7 การสอนสิ่งแวดล้อม จะต้องสร้างจิตสํานึกทางจริยธรรมส่ิงแวดล้อมได้
อย่างไร สําหรับการสอนส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้เกิดจิตสํานึกควรให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจปัญหาต่างๆ 
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และให้ผู้เรียนได้ศึกษาภาคสนามยังสถานที่จริง 
    1.8 นิสิตคิดว่ากิจกรรมใดบ้างที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ทําให้ผู ้เรียนสามารถมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าควรให้ผู ้เรียน
เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และเน้นให้มีการอภิปรายโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
เป็นสําคัญ 
    1.9 ผู้เรียนที่มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมควรมีลักษณะอย่างไร ผู้เรียนที่มี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมควรเริ่มจากการรู้และเข้าใจสิ่งแวดล้อม ทราบปัญหาและได้ปฏิบัติจริง ทํา
ให้เกิดความรับผิดชอบ ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ตอบแทนบุญคุณสิ่งแวดล้อม 
    1.10 จากข้อข้างต้นนิสิตคิดว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนมีจริยธรรม การท่ีจะทํา
ให้เรารู้ว่าผู้เรียนมีจริยธรรมได้อย่างไร ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าต้องดูจากพฤติกรรมการดํารงชีวิตและ
การแสดงออกด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
   2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อสภาพการจัดการเรียน
การสอนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า 
    2.1 การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนนําปรัชญาทาง
การศึกษาแบบสารัตถะนิยมมาประยุกต์ใช้ และมีแนวทางในการนําปรัชญาทางการศึกษานั้นมาใช้ใน
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การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยการปรับรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ความเหมาะสมมากขึ้น 
    2.2 การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนได้ใช้รูปแบบวิธีการ
สอนแบบบรรยายและการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
    2.3 การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนส่วนใหญ่นําวิธีการ
ทางการสอนสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดกิจกรรมการศึกษาภาคสนามและการทําโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม และพบว่าข้ันตอนการศึกษาภาคสนามทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น และกระบวนการที่ทําให้เกิดจริยธรรมส่ิงแวดล้อมคือการที่ผู้เรียนได้มีการศึกษาโครงการ
สิ่งแวดล้อมแบบเจาะลึก ซึ่งทําให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเกิดการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
    2.4 การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนส่วนใหญ่ใช้สื่อ
นวัตกรรม ประเภท ภาพ ดีวีดี ข่าว โครงการตัวอย่าง ใบความรู้และใบงาน โดยนํามาประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
    2.5 การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนมีการวัดและ
ประเมินผลสว่นใหญ่วัดและประเมินผลหลังเรียน โดยเน้นกระบวนการสอบเพียงอย่างเดียว 
    2.6 การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนได้มีการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา ชุมชน ทะเล ป่าไม้ 
    2.7 การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนควรมีบทบาทในด้าน
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรและ มคอ.3 
    2.8 การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สามารถพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดคุณลักษณะด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกฝังค่านิยม เน้นการศึกษาสํารวจยังสถานที่จริง
ของแหล่งเรียนรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
    2.9 วิธีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยเริ่ม
จากกระบวนการให้ผู้เรียนทราบถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน หลักจากน้ันให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา โดยการออกศึกษาภาคสนาม และการจัดทําโครงการ
สิ่งแวดล้อม 
    2.10 กิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมได้ ส่วนใหญ่ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมออกศึกษาภาคสนาม ซึ่งทําใหผู้้เรียนได้เห็น
สภาพจริงของสิ่งแวดล้อม ทําให้เกิดความรักและหวงแหน และเกิดการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
ตามมา 
    นอกจากน้ีอาจารย์ผู้สอนสิ่งแวดล้อมดังกล่าวยังมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมสรุป
ได้ดังน้ี การจัดการเรียนการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาในปัจจุบันมีอยู่หลายด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน
การสอนเน่ืองจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกเรียน
เป็นจํานวนมาก แต่ขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนจําเป็นต้องจ้างอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา แต่เนื่องจาก
อาจารย์พิเศษเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงไม่มีประสบการณ์สอนขาดทักษะทางด้านการจัดการ
เรียนการสอนจึงเน้นวิธีการสอนบรรยายเพียงอย่างเดียว การจัดสาระการเรียนรู้ให้เน้ือหาตามลําดับ
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จากหนังสือทําให้ผู้เรียนมีมุมมองแบบแยกส่วน ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านความรู้มากกว่าทักษะด้านอ่ืนทําให้การจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
สําหรับทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสื่อเทคโนโลยีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ที่
ทันสมัยมีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งปัญหาของอาจารย์ที่ไม่ใช้สื่อการสอน ขาด
ทักษะที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต เช่นด้านการคิดการแก้ปัญหา ด้านความรับผิดชอบ และการมีน้ําใจ 
   3. ผลการศึกษาแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยนําแนวคิดทฤษฎีของครูส (Kruse, 2009: 1-
20) มาเป็นต้นแบบในการสร้างรูปแบบมี 5 ขั้น หรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่า ADDIE Model ซึ่งเป็น
วิธีการเชิงระบบช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความเหมาะสม
อย่างย่ิง ผู้วิจัยนํารูปแบบมาประยุกต์ใช้และจัดลําดับการจัดการเรียนรู้เป็นขั้นต่างๆ ดังน้ี 
    3.1 ขั้นวิเคราะห์ (Analyze Phase) การวิเคราะห์และประเมินความ
ต้องการจําเป็น (Access and Analyze Needs) 
    3.2 ขั้นออกแบบ (Design phase) การออกแบบการเรียนการสอนและการ
นําเสนอ (Design Instruction and Presentations) 
    3.3 ขั้นพัฒนา (Develop Phase) พัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน (Develop Materials) 
    3.4 ขั้นนําไปใช้ (Implement Phase) นําสาระและกิจกรรมไปใช้ 
ประกอบด้วย การวางแผนในการบริหารจัดการในการนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้และดําเนินการ
จัดการเรียนรู้ตามข้ันตอนต่างๆ ที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
    3.5 ขั้นประเมิน (Evaluation Phase) เป็นการประเมินความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนและประสิทธิผลสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนจากวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ช่วยให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความเหมาะสม (Appropriateness) 
  ทั้งน้ีการศึกษาและดําเนินการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้นํามาสังเคราะห์รูปแบบฉบับร่าง
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
  1. หลักการ คือ การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเน้นการเรียนรู้จากการทําโครงการ
และการศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อมโดยผู้เรียนเป็นผู้กระทํากิจกรรมตามลําดับข้ันตอนจนเกิดการ
เรียนรู้และการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้แนวคิด วิธีการและวิธีสอนอันหลากหลายจนก่อให้เกิด
พัฒนาการด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  2. วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาและกระบวน 
การเกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังน้ี 
   3.1 ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (Preparation for 
Environmental Learning) เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยายและอภิปรายร่วมกัน ในขั้นน้ีเป็นการทําให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อม
เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในทุกๆ ด้าน และเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและมีคุณค่าต่อสรรพสิ่ง 
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   3.2 ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Construction the Body of 
Knowledge in Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้เก่ียวกับจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม จากความรู้เดิมสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในข้ันน้ีเป็นการ
ทําให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าต่อสรรพสิ่งด้วยการรู้จักช่วยอนุรักษ์ พัฒนา 
และฟื้นฟูให้คงอยู่และให้มีคุณภาพที่ดี 
   3.3 ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Survey the Environmental’s 
Problems) เป็นการเสนอสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการเรียนเน้นศึกษาปัญหาเป็นฐาน 
โดยเน้นกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และแสวงหาข้อมูลเพ่ือพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม ในข้ันน้ีเป็นการ
ทําให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ด้วยการเห็นอกเห็นใจ และความสงสารทุกสรรพสิ่งที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม 
   3.4 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Practice 
Activities to Support Valuable Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเชิงรุกเน้นการจัดทําโครงการสิ่งแวดล้อม การศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน ป่า
ไม้ แหล่งนํ้า และการลงมือปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในขั้นน้ีเป็นการทํา
ให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่ต้องช่วยกัน 
   3.5 ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Summary and 
Evaluation Environmental Ethics) เป็นการสรุปและประเมินผลเป็นข้ันที่ทําให้เกิดจริยธรรม โดย
การนําจริยธรรมมาสร้างเป็นพฤติกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมให้แก่
ผู้เรียน ขั้นน้ีเป็นขั้นสุดท้ายของการเกิดจริยธรรมส่ิงแวดล้อม ทําให้ผู้เรียนมีจิตสาํนึกและรู้คุณค่าและ
ตอบแทนพระคุณของสิ่งแวดล้อม   
  4. การวัดและประเมินผล 3 ด้าน คือ ความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
  5. เง่ือนไขการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ครูหรือผู้สอนต้องทําความเข้าใจ
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รวมท้ังกระบวนการต่างๆ ทุกขั้นตอนเพ่ือการเตรียม
ยุทธวิธี สถานที่แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งการจัดการช้ันเรียนและผู้เรียนด้วย ซึ่งองค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการ
นํารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) การเรียนรู้หลักการตอบสนอง ผู้เรียนต้ังประเด็นคําถาม
ที่นําไปสู่การสํารวจ ปัญหา การจัดทําโครงการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 2) ระบบสังคม การมีทักษะการ
ทํางานร่วมกันและการสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม 3) สิ่ง
สนับสนุน การแนะนําสถานที่ในการเข้าไปศึกษาภาคสนามยังแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ทางสิ่งแวดล้อม 
ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ก่อให้เกิดการมีพัฒนาการการด้านจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 
  จากผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยนํามาสังเคราะห์
และจัดทําเป็นรูปแบบฉบับร่าง การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ได้ดังภาพที่ 4  
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ภาพที่ 3 รูปแบบฉบับร่างการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (ร่าง)  

(ร่าง) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

หลักการ 
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามลําดับข้ันตอน เน้นการเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติ การสํารวจปัญหา การทําโครงการ และการศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยผู้เรียนเป็นผู้ทํากิจกรรมตามลําดับข้ันตอนจนเกิดการเรียนรู้และการสร้างความรู้
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้แนวคิด วิธีการสอนท่ีหลากหลาย จนก่อให้เกิดพัฒนาการด้าน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

การวัดและประเมินผล  
1. ความรู้ความเข้าใจต่อส่ิงแวดล้อมศึกษา 
2. จริยธรรมส่ิงแวดล้อม 
3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 
เงื่อนไขการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้

ไปใช้ 
1) การเรียนรู้หลักการตอบสนอง ผู้เรียน
ต้ังประเด็นคําถามที่นําไปสู่การสํารวจ 
ปัญหา การจัดทําโครงการด้านส่ิงแวดล้อม
ศึกษา  
 2) ระบบสังคม การมีทักษะการทํางาน
ร่วมกันและการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
จากการศึกษาที่เน้นทักษะกระบวนการ
กลุ่ม  
3) สิ่งสนับสนุน การแนะนําสถานที่ในการ
เข้าไปศึกษาภาคสนามยังแหล่งเรียนรู้ด้าน
ต่าง ๆ ทางสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้และการสร้างความรู้ด้วยตนเองอัน
ก่อ ใ ห้ เ กิ ดการ มี พัฒนาการการ ด้ าน
จริยธรรมส่ิงแวดล้อม ปัญหา โครงการ 
และกระบวนการกลุ่ม 

      รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
1.ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้
ส่ิงแวดล้อม (Prepare the learning 
environment) 
2. ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม (Basic Knowledge of 
environmental ethics)  
3.ขั้นสํารวจปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม (The 
survey environmental issues) 
 4.ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่า
จริยธรรมส่ิงแวดล้อม (Practical steps 
to strengthen valuable 
environment) 
 5. ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม (The summary and 
evaluation of environmental 
ethics)  

 

วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
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  2.2 การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (ร่าง) 
   ผู้วิจัยนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (ร่าง) เสนอ
ผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมเชิงโครงสร้างของรูปแบบ ผู้เช่ียวชาญ
จํานวน  5 คน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 2 คน ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 1 คน ด้าน
จริยธรรม 1 คน และด้านการวัดและประเมินผล 1 คน ผลการตรวจสอบปรากฏดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (ร่าง)  

รายการประเมิน 
ระดับความสอดคล้อง 

และเหมาะสม 
X  S.D. ความหมาย 

1. สภาพบริบททางการศึกษา และแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ ประกอบด้วย 
    1.1 ทฤษฏีการเรียนรู้ 
    1.2 แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ 
    1.3 ทฤษฏีและแนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
    1.4 แนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

4.00 0.00 มาก 

2. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

4.40 0.55 มาก 

3. การกําหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ ประกอบด้วย เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 

4.40 0.55 มาก 

4. องค์ประกอบเชิงเ ง่ือนไขของการนํารูปแบบไปใช้ 
ประกอบด้วย  สาระความรู้  และการเรียนรู้หลักการ
ตอบสนองของระบบสังคม และสิ่งสนับสนุน 

4.20 0.45 มาก 

5. ความชัดเจนของขั้นตอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

4.20 0.45 มาก 

6. ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  

4.60 0.55 มากที่สุด 

7. ขั้นตอนของรูปแบบฯ สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

4.40 0.55 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.31 0.44 มาก 
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   จากตารางที่ 14 พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อความสอดคล้องและความ
เหมาะสมเชิงโครงสร้างของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.31, S.D. = 0.44) และผู้วิจัยได้นําข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมา
ปรับปรุงเพ่ือให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนในการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือให้เกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต้องมีการศึกษาภาคสนามยังสถานที่จริง มีการจัดทํา
โครงการ และผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 สรุปความคิดเห็นจากการประเมินรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
หัวข้อ สรุปความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์การนําไปพัฒนาและปรับใช้กับการพัฒนารูปแบบในงานวิจัย 

1. สภาพบริบททางการศึกษา  และ
แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ 

สภาพบริบททางการศึกษา  และแนวคิด 
ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้มีความสอดคล้องและเหมาะสม ทั้งนี้
ให้ใช้ตําราหลักเฉพาะทฤษฏีต่างประเทศ
ประกอบการวิจัย 

ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนจากวรรณกรรม
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นและนํากลับไปใช้ในงานวิจัยโดยกําหนดเป็นจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้
ดังนี้ 
    1. การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    2. การเคารพและเห็นคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม 
    3. ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 
    4. รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
    5. กตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม   

2. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

 

หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาจริ ยธรรมสิ่ งแวดล้อม  มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับงานวิจัย 

การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามลําดับขั้นตอน  เน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 
การสํารวจปัญหา การทําโครงการ และการศึกษาภาคสนามด้านสิง่แวดล้อม โดยผู้เรียน
เป็นผู้ทํากิจกรรมตามลําดับขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้และการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้แนวคิด วิธีการสอนที่หลากหลาย จนก่อให้เกิดพัฒนาการด้านจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 

3. การกําหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบ  มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ มี
ความชัดเจนและสอดคล้องกับรูปแบบใน
การวิจัย 

นําวัตถุประสงค์ของรูปแบบ  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 

4. องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขของการนํา
รูปแบบไปใช้  

องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขของการนํารูปแบบ
ไปใช้สาระความรู้ต้องจัดตาม มคอ. 2 และ
เพิ่มเติมตามบริบทด้านสิ่งแวดล้อม 

นํารูปแบบไปใช้โดยกําหนดสาระความรู้ต้องทําตาม มคอ 2 และเพิ่มเติมตามบริบทด้าน
สิ่งแวดล้อม นํากลับมาใช้กับงานวิจัย 
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ตารางที่ 15 สรุปความคิดเห็นจากการประเมินรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
หัวข้อ สรุปความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์การนําไปพัฒนาและปรับใช้กับการพัฒนารูปแบบในงานวิจัย 

5. ความชัดเจนของขั้นตอนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบ  
  

ความชัดเจนของขั้นตอนกระบวนการ
เรียนรู้ของรูปแบบขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้มีความครอบคลุมต่อการพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  

ผู้วิจัยนําขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย  
1. ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (Prepare the learning environment) 
2. ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Basic Knowledge of environmental 
ethics)  
3. ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (The survey  environmental issues) 
4. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Practical steps to 
strengthen valuable environment) 
5. ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (The summary and evaluation of 
environmental ethics)  

6. ขั้นตอนของรูปแบบฯ สอดคล้องกับการ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  

ขั้นตอนของรูปแบบฯ สอดคล้องกับการ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

ผู้วิจัยนําขั้นตอนของรูปแบบไปใช้ในการพัฒนารูปแบบในงานวิจัย 

7. ขั้นตอนของรูปแบบฯ สามารถ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ตามวัตถุประสงค์  

ขั้นตอนของรูปแบบฯ สามารถก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ได้ตาวัตถุประสงค์   

ขั้นตอนของรูปแบบฯ สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ และพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม   
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  ตารางที่ 15 สรุปความคิดเห็นจากการประเมินรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม ผู้วิจัยได้นํามาสรุปเป็นประเด็นการออกแบบกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ได้ดังน้ี 
   1. ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (Preparation for 
Environmental Learning) 
    1.1 ครูช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้และทบทวนความรู้เดิมประมาณ 10-15 
นาที โดยใช้คําถามในการนําอภิปรายและบรรยายประกอบได้แก่สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับมนุษย์
อย่างไรบ้างสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญและมีคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตในโลกอย่างไรบ้าง 
    1.2 นิสิตและครูร่วมกันสรุปประเด็น จากการอภิปรายเพ่ือจะเช่ือมโยงกับ
ความรู้ใหม่ 
    1.3 ครูให้นิสิตแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 5-6 เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 
   2. ขั้นสรา้งองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Construction the Body of 
Knowledge in Environmental Ethics) 
    2.1 ครูให้ความรู้เชิงทฤษฏี โดยวิธีการบรรยายตามหัวข้อในใบงานเป็นการ
จัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมส่ิงแวดล้อม จากความรู้เดิมสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่
เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
    2.2 นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมในใบงาน องค์ความรู้เก่ียวกับ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม แต่ละกลุ่มทําการวิเคราะห์ และร่วมกันตอบคําถามตามใบงานร่วมกัน 
    2.3 ครูให้ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ันเรียน โดยให้เพ่ือนๆ ร่วม
คิด ร่วมอภิปราย ครูสังเกตการณ์ทํางาน และการอภิปรายของนิสิตแต่ละกลุ่ม 
    2.4 ครูและนิสิตร่วมกันสรุปประเด็นในใบงานและการนําเสนอของนิสติแต่
ละกลุ่ม รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์วิธีการสร้างจิตสํานึกและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
   3. ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Survey the Environmental’s Problems) 
    3.1 ครูนําเสนอสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กําลังเกิดข้ึนในสังคมโลก
ปัจจุบัน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และภาพประกอบการอภิปราย (การจัดการเรียนรู้โดยเน้นปัญหาเป็น
ฐาน) 
    3.2 นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจากใบงานที่ครูกําหนดขึ้น 
    3.3 ครูให้ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ันเรียน โดยให้เพ่ือนๆ ร่วม
คิด ร่วมอภิปราย ครูสังเกตการณ์ทํางาน และการอภิปรายของนิสิตแต่ละกลุ่ม 
    3.4 ครูและนิสิตร่วมกันสรุปประเด็นในใบงานและการนําเสนอของนิสิตแต่
ละกลุ่ม รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์เสนอวิธีการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมรว่มกัน 
   4. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Practice Activities 
to Support Valuable Environmental Ethics)  
    4.2 ครูให้นิสิตแต่ละกลุ่ม จัดทําโครงการสิ่งแวดล้อมตามแบบฟอร์มในใบงาน
ที่ครูกําหนดขึ้น 
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    4.3 นิสิตลงศึกษาภาคสนามตามสถานที่ที่ร่วมกันศึกษา โดยครูเป็นผู้ร่วม
ศึกษาทุกโครงการ 
    4.4 ครูประเมินรูปแบบการจัดทําโครงการ และสังเกตพฤติกรรมด้าน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมตามแบบสังเกตที่ครูกําหนดขึ้น 
   5. ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Summary and Evaluation 
Environmental Ethics) 
    5.1 ครูให้นิสิตแต่ละกลุ่มร่วมกันนําเสนอและประเมินผลการศึกษา
ภาคสนามร่วมกัน โดยวิธีการนําเสนอและสรุปการทําโครงการและออกศึกษาภาคสนามตามใบงานที่ครู
กําหนดขึ้น 
    5.2 นิสิตแต่ละคนทําแบบทดสอบและแบบวัดพฤติกรรมด้านจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 
    5.3 ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้รายบุคคลในการปฏิบัติกิจกรรม
ทั้งหมด 
    5.4 ครูและนิสิตร่วมกันสรุป การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม และครูนําเสนอการจัดการเรียนรู้ในหน่วยต่อไป 
   ผู้วิจัยสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้ดังน้ี 
 

รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 

 1. หลักการ คือ การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เน้นการเรียนรู้จากการทําโครงการ
และการศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนเป็นผู้กระทํากิจกรรมตามลําดับข้ันตอนจนเกิด
การเรียนรู้และการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้แนวคิด วิธีการและวิธีสอนอันหลากหลาย จนก่อให้เกิด
พัฒนาการด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 2. วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
       3.1 ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (Preparation for 
Environmental Learning) เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยายและอภิปรายร่วมกัน ในขั้นน้ีเป็นการทําให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อม
เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในทุกๆ ด้าน และเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและมีคณุค่าต่อสรรพสิ่ง 
   3.2 ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Construction the Body of 
Knowledge in Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม จากความรู้เดิมสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในข้ันน้ีเป็นการ
ทําให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าต่อสรรพสิ่งด้วยการรู้จักช่วยอนุรักษ์ พัฒนา 
และฟื้นฟูให้คงอยู่และให้มีคุณภาพที่ดี 
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   3.3 ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Survey the Environmental’s 
Problems) เป็นการเสนอสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการเรียนเน้นศึกษาปัญหาเป็นฐาน 
โดยเน้นกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และแสวงหาข้อมูลเพ่ือพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม ในข้ันน้ีเป็นการ
ทําให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ด้วยการเห็นอกเห็นใจ และความสงสารทุกสรรพสิ่งที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม 
   3.4 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Practice 
Activities to Support Valuable Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเชิงรุกเน้นการจัดทําโครงการสิ่งแวดล้อม การศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน ป่า
ไม้ แหล่งนํ้า และการลงมือปฏิบัติกจิกรรมสร้างเสริมคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในขั้นน้ีเป็นการทํา
ให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่ต้องช่วยกัน 
   3.5 ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Summary and Evaluation 
Environmental Ethics) เป็นการสรุปและประเมินผลเป็นข้ันที่ทําให้เกิดจริยธรรม โดยนําจริยธรรม
มาสร้างเป็นพฤติกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เรียน ขั้นน้ีเป็นขั้น
สุดท้ายของการเกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ทําให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกและรู้คุณค่า และตอบแทนพระคุณ
ของสิ่งแวดล้อม   
  3.4 การวัดและประเมินผล 3 ด้าน คือ ความรู้ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมศึกษา 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  3.5 เง่ือนไขการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ โดยครูหรือผู้สอนต้องทําความ
เข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รวมท้ังกระบวนการต่างๆ ทุกขั้นตอนเพ่ือการเตรยีม
ยุทธวิธี สถานที่แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อม  ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมท้ังการจัดการช้ันเรียนและผู้เรียนด้วย ซึ่งองค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการ
นํารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) การเรียนรู้หลักการตอบสนอง ผู้เรยีนต้ังประเด็นคําถาม
ที่นําไปสู่การสํารวจปัญหา การจัดทําโครงการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 2) ระบบสังคม การมีทักษะการ
ทํางานร่วมกันและการสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม 3) สิ่ง
สนับสนุน การแนะนําสถานที่ในการเข้าไปศึกษาภาคสนามยังแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ทางสิ่งแวดล้อม 
ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างความรู้ด้วยตนเองอันก่อให้เกิดการมีพัฒนาการการด้านจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือทดลองใช้
ในงานวิจัยครั้งน้ีได้ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิง่แวดล้อม 

 
 
 

จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
1. การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. การเคารพและเห็นคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม 
3. ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 
4. รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
5. กตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม   

รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พือ่พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

หลักการ : การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามลําดับข้ันตอน เน้นการเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติ การสํารวจปัญหา การทําโครงการ และการศึกษาภาคสนามด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนเป็นผู้ทํากิจกรรมตามลําดับข้ันตอนจนเกิดการเรียนรู้และการ
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้แนวคิด วิธีการสอนท่ีหลากหลาย จนก่อให้เกิด
พัฒนาการด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

เง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช ้
1 )  ก า ร เ รี ย น รู้ ห ลั ก ก า ร
ตอบสนอง ผู้ เ รียนตั้งประเด็น
คํ า ถ าม ท่ีนํ า ไปสู่ ก า รสํ า ร วจ 
ปัญหา การจัดทําโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา  
 2) ระบบสังคม การมีทักษะการ
ทํางานร่วมกันและการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษา
ท่ีเน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม 
 3) สิ่งสนับสนุน การแนะนํา
สถ าน ท่ี ใ นกา ร เ ข้ า ไ ปศึ กษ า
ภาคสนามยังแหล่งเรียนรู้ด้าน
ต่าง ๆ ทางส่ิงแวดล้อม ท่ีช่วย
พัฒนาการเรียนรู้และการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองอันก่อให้เกิด
ก า ร มี พั ฒ น า ก า ร ก า ร ด้ า น
จริยธรรมสิ่ งแวดล้อม  ปัญหา 
โครงการ และกระบวนการกลุ่ม 

      รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
1.ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม (Prepare the 
learning environment) 
2. ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรม
สิ่งแวดล้อม (Basic Knowledge 
of environmental ethics)  
3.ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
(The survey environmental 
issues) 
 4. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
(Practical steps to strengthen 
valuable environment) 
 5. ขั้นสรุปและประเมินผล
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (The 
summary and evaluation of 
environmental ethics) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
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ตอนท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิผลรปูแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิง่แวดล้อม 
 

 การศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม มีผลที่
เกิดขึ้นดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผลคะแนน คะแนนเต็ม X  S.D. df t Sig 
ก่อนเรียน 60 27.88 4.82 39 -26.47* 0.00 
หลังเรียน 60 52.30 3.49 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 16 พบว่า คะแนนความรู้ความเข้าใจวิชา 0125301 สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ของนิสิตที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยก่อน
เรียน ( X = 27.88, S.D. = 4.82) และค่าเฉล่ียหลังเรียน ( X = 52.30, S.D. = 3.49) 
 
 2. ผลการศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบคะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผลคะแนน คะแนนเต็ม X  S.D. df t Sig 
ก่อนเรียน 120 71.07 4.07 39 -30.79* 0.00 
หลังเรียน 120 102.70 5.29 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 17 พบว่า คะแนนการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เรียนโดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยัข้อที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน ( X = 
71.07, S.D. = 4.07) และค่าเฉล่ียหลังเรียน ( X = 102.70, S.D. = 5.29) 
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 3. ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน ของนิสิตก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 
18 
 
 ตารางที่ 18 เปรียบเทียบคะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จําแนกรายด้าน 

จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ช่วงเวลา 
คะแนน
เต็ม 

ผลการประเมนิ 
X  S.D. ระดับ 

1. ด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนเรียน 24 15.65 2.29 ปานกลาง 
หลังเรียน 24 20.45 1.75 ดี 

2. ด้านการเคารพและเห็นคณุค่า
ของสิ่งแวดล้อม 

ก่อนเรียน 24 15.47 2.23 ปานกลาง 
หลังเรียน 24 20.37 1.66 ดี 

3. ด้านการไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ก่อนเรียน 20 11.13 1.46 ปรับปรุง 
หลังเรียน 20 16.90 1.41 ดี 

4. ด้านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อนเรียน 20 11.43 1.06 ปรับปรุง 
หลังเรียน 20 17.03 1.48 ดี 

5. ด้านการกตัญญูกตเวทีต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อนเรียน 32 17.40 1.41 ปานกลาง 
หลังเรียน 32 27.95 2.49 ดี 

รวมเฉลี่ย 
ก่อนเรียน 120 71.07 4.07 ปานกลาง 
หลังเรียน 120 102.7 5.29 ดี 

 
  จากตารางที่ 18  พบว่า คะแนนการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เรียนโดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม จําแนกรายด้านทั้ง 5 ด้าน ก่อนเรียนมี
คะแนนเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 71.07, S.D. = 4.07) ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้าน
การกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม ( X = 17.40, S.D. = 1.41) รองลงมาคือ ด้านการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ( X = 15.47, S.D. = 2.23) ด้านการเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ( X = 15.65, 
S.D. = 2.29) ตามลําดับ และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X = 102.7, S.D. = 
5.29) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม ( X = 27.95, S.D. = 2.49) 
รองลงมาคือ ด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( X = 20.45, S.D. = 1.75) และด้านการเคารพและเห็น
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ( X = 20.37, S.D. = 1.66) ตามลําดับ 
  คะแนนพัฒนาการจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตปริญญาตรีก่อนเรียนและหลังเรียน
สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางที่ 19 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ความหมาย 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน 3.75 0.78 มาก 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถทําให้นิสิตได้พัฒนา

จริยธรรมสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
4.43 0.78 มาก 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ
เน้ือหาสาระของการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 

4.53 0.64 มาก 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้ทํากิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย 

4.25 0.78 มาก 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้มีการแสดงความ
คิ ด เ ห็น ถึ ง ปัญหา  และแนวทางการแก้ ไ ข ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

3.90 0.71 มาก 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้วิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันของสิ่งแวดล้อม 

3.80 0.82 มาก 
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ตารางที่ 19 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ความหมาย 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้วิเคราะห์บทความ ข่าว 

และสารคดีต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
3.50 0.88 มาก 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุ
และผลสืบเน่ืองจากความต่อเน่ืองและความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

4.78 0.42 มากที่สุด 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้รับความรู้ทางด้าน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของผู้เรียนได้ 

4.68 0.47 มากที่สุด 

ด้านเน้ือหา 
10. เน้ือหา และสถานที่ในการศึกษาภาคสนามที่ใช้ในการ

จัดการเรียนรู้เหมาะสมกับเร่ืองที่ศึกษา 
4.65 0.48 มากที่สุด 

ด้านบรรยากาศและระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ 
11. นิสิตมีความพอใจต่อบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 4.28 0.78 มาก 
12. นิสิตมีความสนใจในการตั้งคําถาม การอภิปรายร่วมกัน

ในการปฏิบัติกิจกรรม 
4.25 0.93 มาก 

13. ระยะเวลามีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในแต่ละคร้ัง 

3.75 0.84 มาก 

ด้านการวัดประเมินผล 
14. มีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.08 0.97 มาก 
15. มีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 3.85 0.70 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.16 0.31 มาก 
 
  จากตารางที่ 19  พบว่า ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16, 
S.D. = 0.31) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
3 ข้อ และระดับมาก 12 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้มีความรู้
ความเข้าใจสาเหตุและผลสืบเน่ืองจากความต่อเน่ืองและความเปล่ียนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม ( X = 
4.78, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้รับความรู้ทางด้านจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังสามารถพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนได้ ( X = 4.68, S.D. = 0.47) และ



126 

 

 

เน้ือหา และสถานที่ในการศึกษาภาคสนามที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับเร่ืองที่ศึกษา 
( X =4.65, S.D. = 0.48) 
 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาการขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้
เพื่อพัฒนาจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม 

 
 การขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม นําไปใช้กับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา จํานวน 30 คน ผลการขยายผลปรากฏดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 20 
 
ตารางที่ 20 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน 

(ขยายผล) 
ผลคะแนน คะแนนเต็ม X  S.D. df t Sig 
ก่อนเรียน 60 22.53 5.02 29 -21.05* 0.00 
หลังเรียน 60 44.93 3.02 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 20 พบว่า คะแนนความรู้ความเข้าใจวิชา 0125301 สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ของนิสิตที่เรียนโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (ขยายผล) หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน ( X = 22.53, S.D. = 
5.02) และค่าเฉล่ียหลังเรียน ( X = 44.93, S.D. = 3.02) 
 
 2. ผลการศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 21 
 
ตารางที่ 21 เปรียบเทียบคะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน 

(ขยายผล) 
ผลคะแนน คะแนนเต็ม X  S.D. df t Sig 
ก่อนเรียน 120 73.73 3.03 29 -31.14* 0.00 
หลังเรียน 120 105.50 4.55 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  จากตารางที่ 21 พบว่า คะแนนการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เรียนโดย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (ขยายผล) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน ( X = 73.73, S.D. = 4.07) และค่าเฉล่ียหลัง
เรียน ( X = 105.50, S.D. = 4.55) 
 
 3. ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน ของนิสิตก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 
22 
 
ตารางที่ 22  เปรียบเทียบคะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จําแนกรายด้าน 

จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ช่วงเวลา 
คะแนน
เต็ม 

ผลการประเมนิ 
X  S.D. ระดับ 

1. ด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนเรียน 24 15.83 2.16 ปานกลาง 
หลังเรียน 24 20.50 1.75 ดี 

2. ด้านการเคารพและเห็นคณุค่า
ของสิ่งแวดล้อม 

ก่อนเรียน 24 17.53 1.52 ดี 
หลังเรียน 24 21.63 1.06 ดีมาก 

3. ด้านการไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ก่อนเรียน 20 11.36 0.96 ปานกลาง 
หลังเรียน 20 17.20 1.27 ดี 

4. ด้านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อนเรียน 20 11.66 1.37 ปานกลาง 
หลังเรียน 20 17.20 1.72 ดี 

5. ด้านการกตัญญูกตเวทีต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อนเรียน 32 17.33 1.39 ปานกลาง 
หลังเรียน 32 28.86 2.75 ดี 

รวมเฉลี่ย 
ก่อนเรียน 120 73.73 3.03 ปานกลาง 
หลังเรียน 120 105.5 4.55 ดี 

 
  จากตารางที่ 22 พบว่าคะแนนการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เรียนโดย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (ขยายผล) จําแนกรายด้านทั้ง 5 ด้าน ก่อน
เรียนมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 73.73, S.D. = 3.03) ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ด้านการเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ( X = 17.53, S.D. = 1.52) รองลงมาคือ ด้านการ
กตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม ( X = 17.33, S.D. = 1.59) ด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( X = 
15.83, S.D. = 2.16) ตามลําดับ และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X = 105.5, S.D. 
= 4.55) ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม    ( X = 28.86, S.D. = 2.75) 
รองลงมาคือ ด้านการเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ( X = 21.63, S.D. = 1.06) และด้านการ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( X = 20.50, S.D. = 1.75) ตามลําดับ 
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  คะแนนพัฒนาการจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตก่อนเรียนและหลังเรียน สามารถ
แสดงได้ดังภาพที่ 6 
 

 
ภาพที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (ขยายผล) 
 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางที่ 23 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
               (ขยายผล) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ความหมาย 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน 4.33 0.76 มาก 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถทําให้นิสิตได้พัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

4.33 0.88 มาก 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ
เน้ือหาสาระของการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 

4.57 0.50 มากที่สุด 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้ทํากิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย 

4.40 0.77 มาก 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้มีการแสดงความ
คิดเห็นถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

4.57 0.50 มากที่สุด 
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ตารางที่ 23 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
               (ขยายผล) (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ความหมาย 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้วิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันของสิ่งแวดล้อม 

3.63 0.85 มาก 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้วิเคราะห์บทความ ข่าว 
และสารคดีต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

4.03 0.72 มาก 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้มีความรู้ความเข้าใจ
สาเหตุและผลสืบเ น่ืองจากความต่อเ น่ืองและความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม 

4.30 0.84 มาก 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้รับความรู้ทางด้าน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของผู้เรียนได้ 

3.80 0.85 มาก 

ด้านเน้ือหา 
10. เน้ือหา และสถานที่ในการศึกษาภาคสนามที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เหมาะสมกับเร่ืองที่ศึกษา 

3.73 0.74 มาก 

ด้านบรรยากาศและระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ 
11. นิสิตมีความพอใจต่อบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 3.97 0.32 มาก 
12. นิสิตมีความสนใจในการต้ังคําถาม การอภิปรายร่วมกัน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

4.23 0.94 มาก 

13. ระยะเวลามีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 

4.20 0.41 มาก 

ด้านการวัดประเมินผล 
14. มีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 3.33 0.76 ปานกลาง 
15. มีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 3.77 0.94 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.08 0.28 มาก 
 
  จากตารางที่ 23 พบว่า ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08, 
S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับมาก 12 ข้อ และระดับ
ปานกลาง 1 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ
เน้ือหาสาระของการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ( X = 4.57, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ การ
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ( X = 4.57, S.D. = 0.50) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้ทํากิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย ( X = 4.40, S.D. = 0.77) 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
                   การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มี
วัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม 2) เพ่ือ
ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 2.1) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน 2.2) เพ่ือประเมินจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมระหว่างเรียนและหลังเรียน 2.3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจระหว่างเรียนและหลังเรียน 
และ 3) เพ่ือขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม   
 ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดสําคัญ
ที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน คือใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) ร่วมกับการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของ
ครูส (Kruse, 2012) ใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบ
รองรับภายใน (The Embedded Design) และใช้แบบแผนการทดลองแบบ Pre Experimental 
Design ประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว การวัดผลพบว่าก่อนเรียนและหลัง
เรียนแบบ One-Group Pretest-Posttest Design และวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบ The One-Shot Case Study มีวิธีดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย 
(Research: R1) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A) เป็นการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและการ
พัฒนา (Design and Development: D and D) เป็นการพัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การนําไปใช้ 
(Implementation: I) เป็นการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  และ
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E) เป็นการประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการขยายผลรูปแบบการ
เรียนรู้ฯ ซึ่งการนําเสนอผลการวิจัย ขอนําเสนอโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของกลุ่มทดลอง ตอนที่ 3 ขยายผลการเรียนรู้วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จริยธรรม
สิ่งแวดล้อม และความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม           
 จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ มีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 



132 

สรุปผล 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สรุป
ผลการวิจัยดังน้ี 
 1.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  1.1 หลักการ คือ การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เน้นการเรียนรู้จากการทํา
โครงงานและการศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนเป็นผู้กระทํากิจกรรมตามลําดับขั้นตอน
จนเกิดการเรียนรู้และการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้แนวคิด วิธีการและวิธีสอนอันหลากหลาย
จนก่อให้เกิดพัฒนาการด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  1.2 วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
                     1.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังน้ี 
   1.3.1 ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (Preparation for 
Environmental Learning) เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยทํา
ให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์และสําคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างไร 
                         1.3.2 ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Construction the Body of 
Knowledge in Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาที่ทําให้เกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม   
                           1.3.3 ขั้นสํารวจปัญหาสิ่งแวดล้อม (Survey the Environmental’s Problems) 
เป็นการศึกษา และสํารวจปัญหาต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม  
                        1.3.4 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Practice 
Activities to Support valuable Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรูปแบบ
ของการสร้างกิจกรรมต่าง ๆทางด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างเสริมคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม    
                       1.3.5 ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Summary and Evaluation 
Environmental Ethics) เป็นการสรุปกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในขั้นตอนต่าง ๆ และประเมินผล
เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
  1.4 การวัดและประเมินผล 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมศึกษา 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดลอ้ม 
  1.5 เง่ือนไขการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ครูผู้สอนต้องเข้าใจองค์ประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ทุกขั้นตอนเพ่ือการเตรียมยุทธวิธี สถานที่
แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตาม
เป้าหมาย รวมท้ังการจัดการช้ันเรียนและผู้เรียนด้วย องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช้ 
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) การเรียนรู้หลักการตอบสนอง ผู้เรียนต้ังประเด็นคําถามที่นําไปสู่การ
สํารวจ ปัญหา การจัดทําโครงการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 2) ระบบสังคม การมีทักษะการทํางาน
ร่วมกันและการสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม 3) สิ่งสนับสนุน 
การแนะนําสถานที่ในการเข้าไปศึกษาภาคสนามยังแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ทางสิ่งแวดล้อม ที่ช่วย
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พัฒนาการเรียนรู้และการสร้างความรู้ด้วยตนเอง อันก่อให้เกิดการมีพัฒนาการการด้านจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 
 2. ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
พบว่า 
  2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า นิสิตที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีคะแนนความรู้ความเข้าใจวิชา 0125301 สิ่งแวดล้อมศึกษาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
  2.2 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม พบว่านิสิตที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีคะแนนการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
  2.3 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม พบว่านิสิตที่เรียนโดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีคะแนนการพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อมทั้ง 5 ด้าน 
ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับดี
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และด้านการเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ตามลําดับ 
  2.4 ด้านความพึงพอใจ พบว่านิสิตที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 
 3. ผลการขยายการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม นิสิต
กลุ่มขยายผลมีความรู้ความเข้าใจ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและ
ด้านความพึงพอใจเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง โดยจริยธรรมส่ิงแวดล้อมที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการ
กตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านการเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และด้าน
การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมทําให้ได้รูปแบบที่มีองค์ประกอบสําคัญ 5 ประการได้แก่ 
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเง่ือนไขการนํารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ไปใช้ รูปแบบดังกล่าวน้ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญแล้วพบว่า มีคุณภาพด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเน้ือหา และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนําไปใช้จัดการเรียนรู้ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบตาม
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ร่วมกับวิธีการออกแบบเชิงระบบตาม
แนวคิด ADDIE Model และกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดย
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ใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานนโยบายการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ทฤษฏีการเรียนรู้และแนวคิดการจัดการเรียนรู้ และทฤษฏีและแนวคิดจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมกําหนดเป็นร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม แนวทางดังกล่าว
น้ีสอดคล้องกับหลักการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ว่ารูปแบบที่ดีควรต้องจัดองค์ประกอบต่างๆ 
ของรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ คํานึงถึงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบที่
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และครูส (Kruse, 2008: 1) ที่ระบุว่าควร
พิจารณาความเหมาะสมของการเรียนการสอน จะต้องประเมินทุกองค์ประกอบและนําสิ่งบกพร่องมา
ปรับปรุง เพ่ือให้รูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจอยซ์และเวลล์ 
(Joyce and Weil, 1996) ที่ได้สรุปสาระสําคัญของหลักการพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วยรูปแบบต้อง
มีทฤษฎีรองรับ มีการวิจัยเพ่ือทดสอบทฤษฏีและตรวจสอบคุณภาพ มีงานวิจัยรองรับเป็นหลักประกัน
ว่าสามารถใช้ได้สะดวกและได้ผลดี สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ
ประยูร วงศ์จันทรา (2551: 83-84) พระปลัดชัยณรงค์ รัตนดีมั่น (2551: 156-157) และแสงจันทร์ 
เพริดพราว (2552: 264-266) 
  รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 2) ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3) 
ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 4) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และ 5) 
ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ทําให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 5 
ด้าน ได้แก่ 1) การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) การเคารพและเห็นคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม 3) การไม่
เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 4) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ 5) ความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับแนวทฤษฎีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
กระบวนการเรียนรู้ที่ดีควรเกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง และสิ่งที่เรียนมีความสัมพันธ์กับสิ่ง
ที่เคยเรียน (David, Joseph, and Helen, 1968: 203-204) โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ให้ผู้เรียน
ได้ทําและคิดในสิ่งที่ทํา (Bonwell and Eison, 1991) เช่น กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry 
Process: 5Es) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning: PBL) การเรียนรู้โดยใช้โครงการ (Project Approach) นอกจากน้ีการ
ที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้นั้นนอกจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว จะต้องพัฒนาให้มี
การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยจัดต้ังชมรมหรือกลุ่มสนใจ เพ่ือการอนุรกัษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม จัดป้ายนิเทศข้อมูลข่าวสารทางสิ่งแวดล้อม สร้างกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและ
ชุมชน รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมส่วนรวม จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มี
บทบาทอย่างลึกซึ้งในการพัฒนาความคิดและกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนละเอียดอ่อน รักธรรมชาติ 
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จัดโอกาสให้ครู ผู้เรียน ได้พบปะกับผู้นําชุมชนหรือกลุ่มสนใจต่างๆ ใน
ท้องถิ่น เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดและสนับสนุนผู้เรียนในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม 
 



135 

 2. ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มี
ดังน้ี 
  2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า นิสิตที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีคะแนนความรู้ความเข้าใจวิชา 0125301 สิ่งแวดล้อมศึกษาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมน้ันได้นําแนวคิด ทฤษฏี และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ตลอดจนนําแนวคิดจากผู้เช่ียวชาญและผู้มีประสบการณ์การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์จนได้ข้อสรุปเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้วิจัยออกแบบขั้นตอน
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนและการศึกษา
ภาคสนามของแต่ละโครงการ และผลการวิจัยด้านความรู้ความเข้าใจที่ทําให้นิสิตมีผลความรู้ความรู้
ความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนน้ัน เป็นผลมาจากผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ ตามข้ันตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมตามข้ันตอน 
5 ขั้น ซึ่งประกอบด้วย  1) ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 2) ขั้นสร้างองค์ความรู้
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3) ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  4) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่า
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  ซึ่งแต่ละขั้นตอนดังกล่าว
ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย โดยมีจุดประสงค์ให้นิสิตมีความรู้และ
ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น  ซึ่งผู้วิจัยขอนําเสนอตัวอย่างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจดังน้ี  1.ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 1).ครูช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้และ
ทบทวนความรู้เดิม  ประมาณ 10 – 15  โดยใช้คําถามในการนําอภิปรายและบรรยายประกอบได้แก่
สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างไรบ้างสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญและมีคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตใน
โลกอย่างไรบ้าง 2) นิสิตและครูร่วมกันสรุปประเด็น จากการอภิปรายเพื่อจะเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่ 
3) ครูให้นิสิตแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 5-6  เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 2. ขั้นสร้างองค์ความรู้
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 1) ครูให้ความรู้เชิงทฤษฏี โดยวิธีการบรรยายตามหัวข้อในใบงาน เป็นการ
จัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมส่ิงแวดล้อม จากความรู้เดิมสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่
เพ่ือพัฒนาจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม 2) นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมในใบงาน องค์ความรู้เกี่ยวกับ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม แต่ละกลุ่มทําการวิเคราะห์ และร่วมกันตอบคําถามตามใบงานร่วมกัน 3) ครูให้
ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ันเรียน โดยให้เพ่ือนๆ ร่วมคิด ร่วมอภิปราย ครูสังเกตการณ์
ทํางาน และการอภิปรายของนิสิตแต่ละกลุ่ม 4) ครูและนิสิตร่วมกันสรุปประเด็นในใบงานและการ
นําเสนอของนิสิตแต่ละกลุ่ม  รวมท้ังร่วมกันวิเคราะห์วิธีการสร้างจิตสํานึกและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
3.ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 1) ครูนําเสนอสถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อมที่กําลังเกิดขึ้นใน
สังคมโลกปัจจุบัน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และภาพประกอบการอภิปราย (การจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ปัญหาเป็นฐาน 2) นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจากใบงานที่ครูกําหนดขึ้น 3) ครูให้ตัวแทน
นิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ันเรียน โดยให้เพ่ือนๆ ร่วมคิด ร่วมอภิปราย ครูสังเกตการณ์ทํางาน และ
การอภิปรายของนิสิตแต่ละกลุ่ม 4) ครูและนิสิตร่วมกันสรุปประเด็นในใบงานและการนําเสนอของ
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นิสิตแต่ละกลุ่ม  รวมท้ังร่วมกันวิเคราะห์เสนอวิธีการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 4.ขั้นปฏิบัติ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Practice Activities to Support valuable 
Environmental Ethics) 1) ครูให้นิสิตแต่ละกลุ่ม  จัดทําโครงการสิ่งแวดล้อม  ตามแบบฟอร์มในใบงาน
ที่ครูกําหนดขึ้น 2) นิสิตลงศึกษาภาคสนามตามสถานที่ที่ร่วมกันศึกษา โดยครูเป็นผู้ร่วมศึกษา ทุก
โครงการ 3) ครูประเมินรูปแบบการจัดทําโครงการ  และสังเกตพฤติกรรมด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
ตามแบบสังเกตที่ครูกําหนดขึ้น 5. ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Summary and 
Evaluation Environmental Ethics) 1) ครูให้นิสิตแต่ละกลุ่มร่วมกันนําเสนอและประเมินผล
การศึกษาภาคสนามร่วมกัน โดยวิธีการนําเสนอและสรุปการทําโครงการและออกศึกษาภาคสนามตามใบ
งานท่ีครูกําหนดขึ้น 2) นิสิตแต่ละคนทําแบบทดสอบและแบบวัดพฤติกรรมด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
3) ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้รายบุคคลในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมด 4) ครูและนิสิตร่วมกันสรุป 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และครูนําเสนอการจัดการเรียนรู้ในหน่วยต่อไป 
                  จะเห็นได้ว่ากิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมผู้วิจัยพบว่านิสิตมีจริยธรรมสูงขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองมาจากทุกขั้นตอนได้ดําเนินการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบตามลําดับทุกขั้นตอน ทั้งน้ีผลการวิจัยที่ทําให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ ปราณี รอดโพธ์ิทอง (2553:53-55) ที่ว่าการกําหนด
หลักการสอนสิ่งแวดล้อมที่ทําให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมน้ัน ผู้สอนต้องสร้างใบงานโดยการ
นําปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากใกล้ตัวไปไกลตัว โดยเริ่มจากท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติ โดย
ขั้นเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมผู้วิจัยได้กําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงกับ
กิจกรรมในขั้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมจากผู้วิจัยได้อธิบาย โดยใช้วิธีการอภิปรายแบบ 
ถาม- ตอบ ตามหัวข้อในใบความรู้เร่ืองจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีการนําเสนอสถานการณ์ปัญหา
สิ่งแวดล้อมต่างๆ แก่ผู้เรียนและกําหนดเป็นประเด็นคําถามในใบงาน ให้ผู้เรียนร่วมกันวิพากษ์ วิจารณ์
และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สําหรับในขั้นน้ี ผู้เรียนจะเข้าใจปัญหาและรู้ว่าการที่เราไป
เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมมากเกินไปจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมากิจกรรมการเรียนการสอนยังเน้น
กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้ระดมพลังสมองร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกัน ทําให้ผู้เรียนจะ
เกิดจริยธรรมด้านการไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของ ลัดดาวัลย์ กัณหาสุวรรณ 
(2554 : 25-27) ที่ได้อธิบายในการสอนสิ่งแวดล้อมที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการสํารวจปัญหา
ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อประกอบ เช่น หนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ และภาพยนตร์ มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและรณรงค์ไม่ให้ผู้เรียนเบียดเบียน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดจริยธรรมด้านการไม่
เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม เริ่มจากนําเสนอสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กําลังเกิดข้ึนในสังคมโลก
ปัจจุบัน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และภาพประกอบการอภิปราย การจัดการเรียนรู้โดยเน้นปัญหาเป็นฐาน 
                   2.2 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม พบว่านิสิตที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีคะแนนการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีพัฒนาการจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสงูขึ้นทั้ง 5 
ด้าน คือ ด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ด้านการเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม  ด้านการไม่
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เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านความกตัญญูกตเวทีต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการทําให้นิสิตมีจริยธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนดังกล่าวเป็นผลจากการที่
ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบท้ัง 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นเตรยีมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 
(Preparation for Environmental Learning) 2) ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
(Construction the Body of Knowledge in  Environmental Ethics) 3) ขั้นสํารวจปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม (Survey the Environmental’s Problems) 4) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่า
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Activity Practice  to Support Valuable Environmental Ethics) 5) ขั้น
สรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Summary and  Environmental Ethics Evaluation 
ทั้งน้ีนอกจากนิสิตจะมีจริยธรรมส่ิงแวดล้อมในภาพรวมที่สูงขึ้นแล้ว ผลการวิจัยยังพบว่านิสิตยังมี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมในรายด้านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเช่นเดียวกัน ทั้งน้ีผู้ วิจัยขอนําเสนอ
ผลการวิจัยที่ทําให้จริยธรรมสิ่งแวดล้อมสูงข้ึน ทั้งภาพรวมและการแยกเป็นรายด้าน ดังน้ี  
              1. ด้านการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในด้านน้ีผู้วิจัยมีจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้โดย
การทําให้นิสิตสามารถพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อมในด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีจิตสํานึกว่า
สิ่งแวดล้อมทุกประเภท เป็นสิ่งที่มีความสําคัญและคุณค่า ควรอยู่ด้วยกันโดยการไม่ทําลายและช่วยกัน
อนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูให้คงอยู่และให้มีคุณภาพที่ดี ทั้งน้ีการท่ีจะทําให้นิสิตมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมได้นั้น ผู้วิจัยได้กําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
โดยกําหนดไว้ในขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ได้ดังน้ี ผู้ วิจัยเร่ิมจากการช้ีแจง
จุดประสงค์การเรียนรู้และทบทวนความรู้เดิม  ประมาณ 10 – 15 ผู้วิจัยใช้วิธีสอนแบบบรรยายและ
อภิปราย   โดยใช้คําถามในการนําอภิปรายและบรรยายประกอบได้แก่  สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์
กับมนุษย์อย่างไรบ้างสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญและมีคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตในโลกอย่างไรบ้าง หลังจากน้ัน
นิสิตและผู้วิจัยร่วมกันสรุปประเด็น จากการอภิปรายเพ่ือจะเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่  ครูให้นิสิต
แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ  5-6  เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน และดําเนินการสรุปและประเมินผล
ร่วมกัน จากการดําเนินกิจกรรมในขั้นน้ีนิสิตจะเร่ิมเรียนรู้ความหมายและความสําคัญของสิ่งแวดล้อม
ประเภทต่าง ๆ ทําให้นิสิตรู้และเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมสําคัญอย่างไร รวมทั้งมีอิทธิพลต่อชีวิตอย่างไรบ้าง 
และในที่สุด นิสิตจะเริ่มคุยเคยและมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 2. ด้านการเคารพและเห็น
คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม สําหรับด้านน้ีผู้วิจัยมีจุดประสงค์ให้นิสิตมีจริยธรรมส่ิงแวดล้อมด้านการเคารพ
และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดความละอายและเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดี มีจิตสํานึก ละอาย 
และเกรงว่าถ้าทําลายสิ่งแวดล้อมจะเป็นการทําลายธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของ
สรรพสิ่ง โดยเฉพาะตัวมนุษย์เองจึงมีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการให้ความเคารพและเห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการที่จะทําให้นิสิตสามารถพัฒนาจริยธรรมได้ดังกล่าวผู้วิจัยกําหนดรูปแบบในการ
จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการของแต่ละหน่วยในข้ันสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอน
นี้เป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาที่ทําให้เกิด
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  ด้านการเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม  ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย ดังน้ี ผู้วิจัยเริ่มจากการให้ความรู้เชิงหลกัการ โดยวิธีการ
บรรยาย การอภิปรายซักถาม กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการจัดการเรียนรู้ด้านองค์
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ความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมทุกประเภท  จากความรู้เดิมสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่  หลังจากนั้นให้
นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมในใบความรู้ และดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามใบงานที่
กําหนดขึ้น โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันทําการวิเคราะห์  และตอบคําถาม เมื่อผู้เรียนจัดทําใบงานแล้วเสร็จ
ผู้วิจัยให้ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ันเรียน โดยให้เพ่ือนๆ ร่วมคิด ร่วมอภิปราย  ใน
ขณะเดียวกันผู้วิจัยดําเนินการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน และการอภิปรายของนิสิตแต่ละกลุ่ม 
หลังจากน้ันครูและนิสิตร่วมกันวิเคราะห์วิธีการสร้างจิตสํานึกและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการทําให้นิสิตมีการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมในด้านการเคารพและ
เห็นคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม  3. ด้านการไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ในด้านน้ีผู้วิจัยได้ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยมีจุดประสงค์ให้นิสิตมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมในด้าน การไม่เบียดเบียน
สิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสํานึกและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อ
สรรพสิ่งด้วยการรู้จักช่วยอนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูให้คงอยู่และให้มีคุณภาพท่ีดี ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิด
จริยธรรมดังกล่าวผู้ วิจัยได้กําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยกําหนดอยู่ในขั้นสํารวจปัญหา
สิ่งแวดล้อม  ในขั้นน้ีผู้วิจัยเน้นการศึกษา และสํารวจปัญหาต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาที่ทําให้เกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมด้านการไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมจากการนําเสนอ
สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กําลังเกิดข้ึนในสังคมโลกปัจจุบัน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และ
ภาพประกอบการอภิปราย  นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจากใบงานที่ครูกําหนดขึ้น หลังจาก
น้ันครูให้ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ันเรียน โดยให้เพ่ือนๆ ร่วมคิด ร่วมอภิปราย  ครู
สังเกตการณ์ทํางาน และการอภิปรายของนิสิตแต่ละกลุ่ม เมื่ออภิปรายครบทุกกลุ่มครูและนิสิต
ร่วมกันสรุปประเด็นในใบงานและการนําเสนอของนิสิตแต่ละกลุ่ม  รวมท้ังร่วมกันวิเคราะห์เสนอ
วิธีการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันการจัดการเรียนรู้ในขั้นน้ีเป็นการปลูกฝังจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมด้านการไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการทําให้คนเกิดความตระหนักสร้างจิตสํานึกที่ดี
และการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเอ้ืออาทร 4. ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านน้ีผู้วิจัย
มีจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นิสิตมีจริยธรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
การสร้างจิตสํานึกว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์
สร้างขึ้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่ต้องช่วยกัน โดยเฉพาะขยะสิ่งปฏิกูลทั้งหลายท่ีเป็นสิ่งทําลาย
สิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดจริยธรรมดังกล่าวผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม ขั้น
ปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยดําเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ในรูปแบบของการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างเสริมคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาที่ทําให้เกิดจริยธรรมสิ่งด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิด
จริยธรรมดังกล่าวผู้วิจัยดําเนินการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยเริ่มจากให้นิสิตแต่ละกลุ่ม
จัดทําโครงการสิ่งแวดล้อม  ตามแบบฟอร์มในใบงานที่ครูกําหนดขึ้นเช่น โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วม
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านเก้าเส้ง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา   โครงการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลน
บริเวณบ้านหัวเขาแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และโครงการศึกษาระบบนิเวศน์แหล่งนํ้าและ
ปัญหานํ้าเสียในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา เขตชุมชนลําปํา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  ทั้งน้ีในทุก
โครงการที่กล่าวมาผู้วิจัยได้กําหนดให้นิสิตลงศึกษาภาคสนามตามสถานที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
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ที่ร่วมกันศึกษา โดยครูเป็นผู้ร่วมศึกษา ทุกโครงการ หลักจากน้ันครูทําการประเมินรูปแบบการจัดทํา
โครงการ และสังเกตพฤติกรรมด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีจะ
เห็นได้ว่ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวจาการสังเกต และผลจาการประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ผู้เรียนมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมด้านรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น  และผู้วิจัยพบว่าข้อเด่นของการใช้
โครงการและการศึกษาภาคสนามนิสิตมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น 5. ด้านความกตัญญู
กตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม สําหรับด้านน้ีผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดย
กําหนดอยู่ใน ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยผู้วิจัยทําการสรุปกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ในข้ันตอนต่าง ๆ และประเมินผลเพ่ือพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
จริยธรรมส่ิงแวดล้อมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีในภาพรวมของแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ผู้วิจัยทําการสรุปกิจกรรมทุกอย่างในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย และให้นิสิตมีส่วนร่วม
ทุกคร้ัง นอกจากน้ันทุกหน่วยการเรียนรู้จะมีการประเมินผลร่วมกันกับนิสิต ทั้งการสังเกต การทําแบบ
ประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เช่น การสรุปและการประเมินผลการทําโครงการ ประเมินผลการศึกษา
ภาคสนาม ทั้งน้ีผู้วิจัยกําหนดให้มีการนําเสนอผลงานทุกอย่างในทุกกิจกรรมร่วมกันในช้ันเรียน และให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมิน ทุกกิจกรรม  ซึ่งผลของการสรุปและประเมินผลดังกล่าวพบว่าผู้เรียน
มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในด้านความกตัญญูและกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาที่สูงข้ึน   
             จะเห็นได้ว่ากิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ในทกุขั้นตอนของการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้วิจัยพบว่านิสิตมีจริยธรรมสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ของประยูร วงศ์จันทรา ( 2551 : 83-
84) ได้ทําการพัฒนากระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการสอดแทรกจริยธรรมสําหรับนิสิต
ปริญญาตรี ทั้งน้ีพบว่านิสิตมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
ของงานวิจัยที่กําหนดไว้ และเมื่อศึกษาบทสรุปและการอภิปรายผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทําโครงการ และการศึกษาภาคสนามเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทําให้นิสิตมี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น นอกจากน้ียังสอดคล้องกับประวิทย์  สิทธิบุญ (2558 : 240-250) ได้
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยกระบวนการทัศนศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษา
พบว่า 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษาสํา หรับ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.83/83.33 2) ดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้กระบวนการทัศนศึกษาสํา หรับ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเท่ากับ .7339 แสดงว่าผู้เรียนมคีวามรู้เพ่ิมขึ้นและส่งผลให้
นักเรียนมี ความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้นหลังจากเรียนรู้ ร้อยละ 73.39 และเมื่อศึกษาบทสรุป
และการอภิปรายผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนของการทัศนศึกษา เป็น
การศึกษาภาคสนามยังสถานที่จริงทางด้านสิ่งแวดล้อม และกระบวนการทัศนศึกษาดังกล่าวทําให้
นักเรียนมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสูงข้ึน  
  2.3 ด้านความพึงพอใจ พบว่านิสิตที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่พอใจมากที่สุดคือประเด็นที่
นิสิตเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้มีความรู้ความเข้าใจ ความรู้พ้ืนฐานทางส่ิงแวดล้อม 
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ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา สาเหตุและความเปลี่ยนแปลงทาง ด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นรองลงมาคือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวทําให้ได้รับความรู้ทางด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  เน้ือหาและ
สถานที่ในการศึกษาภาคสนามที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษา เน่ืองจากรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้พัฒนา ขึ้นอย่างสอดคล้องกับพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต และมีผลการวิจัยทําให้นิสิตมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก และการเรียนรู้ดังกล่าวผู้วิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามข้ันตอนของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 5 ขั้น โดยการเรียนรู้ระยะแรกจะเป็นการเตรียมความ
พร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและอภิปรายร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และ
เข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ และเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและมีคุณค่าต่อสรรพ
สิ่ง โดยใช้การอภิปรายเชื่อมโยงองค์ความรู้เก่ียวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อมจากความรู้เดิมสู่การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ทําให้ผู้เรียนวิพากษ์และเรียนรู้ความคิดที่หลากหลาย 
นอกจากน้ีการสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่นําเสนอสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบ
ปัญหาเป็นฐานโดยเน้นกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และแสวงหาข้อมูลเพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ทําให้ผู้เรียนเห็นสภาพจริงและความเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น ก่อให้เกิดความรู้สึก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ และความสงสารทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และนําไปสู่การลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ในที่สุด เช่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ การทํา
โครงการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สอดคล้องคล้องกับงานวิจัยของเสรี ปานเงิน (2554 : 250-260) ศึกษา
การพัฒนาวิธีสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์ดิน นํ้าและป่าไม้ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมสําหรับนิสิตปริญญาตรี โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา มีผลการวิจัยดังน้ี 
  3.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า นิสิตที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีคะแนนความรู้ความเข้าใจวิชา 0125301 สิ่งแวดลอ้มศึกษาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้วิจัยได้จัดทําคู่มืออาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้ และได้กําหนดการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามรูปแบบและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ 
เช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง ซึ่งประกอบด้วยข้ันตอนการสอนดังน้ี ดังน้ี  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความ
พร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ในขั้นนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
ของแต่ละหน่วยโดยทําให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์และสําคัญกับสิ่งมีชีวิต
อย่างไรขั้นที่ 2 ขั้นสร้างองคค์วามรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาท่ีทําให้เกิดจริยธรรมส่ิงแวดล้อม  ขั้นท่ี 3 ขั้นสํารวจ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษา และสํารวจปัญหาต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อม ขั้นท่ี 4 ขั้น
ปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรูปแบบของ
การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างเสริมคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  ขั้นที่ 5 ขั้น
สรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (เป็นการสรุปกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในข้ันตอนต่าง ๆ 
และประเมินผลเพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีในทุกข้ันตอนผู้วิจัยได้มอบ สื่อการสอน ใบงาน 
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ใบความรู้ รวมทั้งแบบทดสอบ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในคู่มือ อาจารย์ การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม นําไปทดลองกับกลุ่มขยายผลเช่นเดียวกับกลุ่มทดลองทุกอย่าง  ซึ่งผลการวิจัยของกลุ่ม
ขยายผลในด้านความรู้ความเข้าใจจึงมีผลการวิจัยเช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ประวิทย์ สิทธิบุญ (2558: 238-246) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
โดยกระบวนการทัศนศึกษา เพ่ือพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ 
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษา สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพศชายและเพศหญิงที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการทัศนศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนไม่แตกต่างกัน   
  3.2 ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม พบว่านิสิตที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีคะแนนการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้เรียนมีพัฒนาการจริยธรรมสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านน้ีผู้วิจัยมีจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้โดยการทําให้นิสิต
สามารถพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมในด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาํนึกว่าสิ่งแวดล้อมทุก
ประเภท เป็นสิ่งที่มีความสําคัญและคุณค่า ควรอยู่ด้วยกันโดยการไม่ทําลายและช่วยกันอนุรักษ์ 
พัฒนา และฟ้ืนฟูให้คงอยู่และให้มีคุณภาพที่ดี ทั้งน้ีการท่ีจะทําให้นิสิตมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ได้นั้น ผู้วิจัยได้กําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมของแต่ละหน่วยการเรียนรู้โดยกําหนดไว้
ในขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 2) ด้านการเคารพและเห็นคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม 
สําหรับด้านน้ีผู้วิจัยมีจุดประสงค์ให้นิสิตมีจริยธรรมส่ิงแวดล้อมด้านการเคารพและเห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดความละอายและเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดี มีจิตสํานึก ละอาย และเกรงว่าถ้า
ทําลายสิ่งแวดล้อมจะเป็นการทําลายธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของสรรพสิ่ง โดย
เฉพาะตัวมนุษย์เองจึงมีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการให้ความเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งการที่จะทําให้นิสิตสามารถพัฒนาจริยธรรมได้ดังกล่าวผู้วิจัยกําหนดรูปแบบในการจัดการเรียนรู้
ตามกระบวนการของแต่ละหน่วยในข้ันสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3) การไม่เบียดเบียน
สิ่งแวดล้อม ในด้านน้ีผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีจุดประสงค์ให้นิสิตมีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมในด้าน การไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสํานึกและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อสรรพสิ่งด้วยการรู้จักช่วยอนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูให้คงอยู่และ
ให้มีคุณภาพที่ดี ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดจริยธรรมดังกล่าวผู้วิจัยได้กําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดย
กําหนดอยู่ในขั้นสํารวจปัญหา 4) ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านน้ีผู้วิจัยมีจุดประสงค์ใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นิสิตมีจริยธรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้าง
จิตสํานึกว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็น
หน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่ต้องช่วยกัน โดยเฉพาะขยะสิ่งปฏิกูลทั้งหลายที่เป็นสิ่งทําลายสิ่งแวดล้อม 
ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดจริยธรรมดังกล่าวผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม ขั้นปฏิบัติ
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กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 5) ด้านความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม สําหรับด้าน
น้ีผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยกําหนดอยู่ใน ขั้นสรุปและประเมินผล
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยผู้วิจัยทําการสรุปกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในข้ันตอนต่าง ๆ และประเมินผล
เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมด้านความกตัญญูกตเวที
ต่อสิ่งแวดล้อม  
  ทั้ง น้ีจะเห็นได้ว่าผลการวิจัยด้านจริยธรรมส่ิงแวดล้อมของกลุ่มขยายผล มี
ผลการวิจัยที่สอดคล้องกันกับกลุ่มทดลองทั้งน้ีเน่ืองจาก ในภาพรวมของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ผู้วิจัย
ได้สอบถามยังอาจารย์ที่ขยายผลรูปแบบ ได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างของรูปแบบ   
รวมท้ังมีการกําหนดให้มีการจัดทําโครงการสิ่งแวดล้อม การศึกษาภาคสนามยังสถานที่ต่าง ๆ อีกทั้ง
นักศึกษาของกลุ่มขยายผลมีความต้ังใจในการเรียน และให้ความร่วมมือในการดําเนินการทุกกิจกรรม
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  ทั้งน้ีการขยายผลดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยเฮส์ คอลิน (Hayes, 1997) ได้ศึกษาการพิจารณาถึงความต้องการทางจริยธรรมในการ
ฝึกอบรมตํารวจแคนาดา พบว่ามีความพยายามที่จะทําให้การสอนจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ โดย
ระบุทั้งการฝึกอบรมและการเลือกครูผู้สอนและมีข้อแนะนํามากมายที่เป็นประโยชน์ โดยคําถามที่มี
การเสนอมากก็คือ การสอนจริยธรรมแก่ตํารวจแคนาดาจะพัฒนาต่อระดับการบริการของตํารวจ
แคนาดาหรือไม่  ทั้งน้ีสอดคล้องแนวคิดของครอว์ซี่ค์  (Krawcyk, 1997) ได้ศึกษาการสอนจริยธรรม 
ผลการพัฒนาจริยธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาความยุติธรรมทางศีลธรรมในการศึกษา
พยาบาลปีที่หน่ึงและปีที่สอง โดยนักศึกษาเหล่าน้ันได้เข้าศึกษาในโปรแกรมพยาบาลแบ่งออกเป็น 3 
โปรแกรม แต่ละโปรแกรมแตกต่างกันในเน้ือหาจริยธรรม สรุปคือ วิชาจริยธรรมกับการมีส่วนร่วมของ
กลุ่ม และเป็นปัจจัยที่ทําการตัดสินใจสะดวกต่อการพัฒนาความยุติธรรมทางศีลธรรมของนักศึกษา
พยาบาล นอกจากน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดของเจมส์ ดับเบ้ิลยู ไทซิงเกอร์และคณะ (Tysinger and 
othere, 1997) ได้ศึกษาการสอนจริยธรรมโดยใช้กลุ่มเล็กๆ เรียนรู้แบบใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐาน 
พบว่า ทั้ง 3 กรณีศึกษา กลุ่มที่เขียนอภิปรายง่ายๆ ที่พวกเขาเรียนรู้ และอธิบายถึงวิธีการท่ีพวกเขา
จะดําเนินการ และแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของกรณีศึกษา 
  3.3  ด้านความพึงพอใจ พบว่านิสิตที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้เรียนเห็นว่าการเรียนการสอนน้ี
สามารถทําให้นักศึกษาได้มีความคิดริเริ่ม/คิดแก้ปัญหาในการช่วยเหลือสังคม บรรยากาศในการเรียน
ไม่ตึงเครียด การเรียนการสอนน้ีสามารถทําให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และ
การเรียนการสอนน้ีทําให้ทราบผลการประเมินทันที ซึ่งทําให้นิสิตปริญญาตรีสนใจเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น
และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ทั้งน้ีผู้วิจัยได้สอบถามเพ่ิมเติมยังอาจารย์ผู้สอนที่นํารูปแบบไปใช้ 
พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีความน่าสนใจมาก โดยเฉพาะการ 
ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ออกศึกษาภาคสนามยังสถานที่จริงด้านสิ่งแวดล้อม มีการทําโครงการ และ
ได้ออกศึกษาพบพะผู้คนในชุมชน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของสมโชค  ศรีหารักษา 
(2554 : 215-225) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ขยะมูลฝอยในชุมชน 
สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู ่บ้านในเขตอําเภอเมืองสกลนคร ผลการศึกษาพบว่า 
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม
ศึกษา เร่ือง ขยะมูลฝอยในชุมชนโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสรุปการจัด
กระบวนการอบรมด้วยชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เร่ือง ขยะมูลฝอย ในชุมชน มีประสิทธิผลในการ
เสริมสร้างความรู้ การมีส่วนร่วม และทักษะการปฏิบัติของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หน่
วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องควรนํารูปแบบการฝึกอบรมน้ี ไปใช้ในการสร้างเสริมความรู้ การมีส่วนร่วม และ
ทักษะการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภออ่ืนๆ ต่อไป 
  ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าผลการวิจัยเมื่อนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ยังสถาบันอ่ืนพบว่า
ผลการสรุปการวิจัย ในด้านความรู้ความเข้าใจ จริยธรรม และความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าวมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มทดลอง ทั้งน้ีเป็นผลมาจากอาจารย์ผู้สอนที่นํา
รูปแบบไปขยายผลได้ จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน ที่ได้อธิบายไปตามคู่มือการศึกษา
และแผนการสอนรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จึงทําให้ผู้เรียนกลุ่มขยายผลท่ีนําไปศึกษากับมหาวิทยาลัย
อ่ืนมีประสิทธิภาพตามกลุ่มทดลอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มี
ข้อเสนอแนะ 2 ด้าน ดังน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
                    1.1. จากผลการวิจัย พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนที่สําคัญและทําให้นิสิตมีจริยธรรมส่ิงแวดล้อมที่สูงขึ้นเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องมีการทํา
โครงการ  การศึกษาภาคสนามยังสถานที่จริงทางด้านสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่ใกล้และไกล ดังน้ันผู้สอนจึง
ต้องมีการเตรียมการด้านสถานที่ การติดต่อประสานงานกับวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม ในสถานที่ต่าง ๆ 
ที่นํานิสิตออกศึกษาภาคสนาม   
     1.2. จากผลการวิจัย พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ที่ได้ดําเนินการไปตามลําดับขั้นตอนสามารถพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้นได้ ดังน้ันในการนํา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไปใช้ ผู้สอนควรเน้นฝึกให้นิสิตได้ทํา
โครงการสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษามีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
              2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  
    2.1.การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม  ในงานวิจัย
คร้ังน้ี นําจริยธรรม 5 ด้าน มาพัฒนา ทั้งน้ีในการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมคร้ังต่อไป ควรมีการวิจัย
เพ่ือศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่เน้นการพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมด้านอ่ืนๆ มากย่ิงขึ้น เช่น ด้านความละอายและเกรงกลัวต่อสิ่งแวดล้อม ด้านความซื่อสัตย์
ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อไป 
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   2.2 ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม ที่มีการศึกษาและกําหนดข้ันตอนในการจัดการเรียนรู้ที่จะสามารถส่งผลต่อการพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม เช่น ขั้นตอนการสอนสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการสอน
สิ่งแวดล้อมแบบ 4 MAT เป็นต้น 
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ผู้เชีย่วชาญตรวจสอบรปูแบบ 
การพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

 
1. รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุนาวิน ผู้เช่ียวชาญด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ข้าราชการบํานาญ    
    อดีตอาจารย์ประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
2. รศ.ดร.พูนสขุ  อุดม     ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศกึษา หลักสูตรและการสอน   
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
3. รศ.จีระพรรณ  สขุศรีงาม ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศกึษา สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา      
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
4. ดร.อุทัย เอกสะพัง     ผู้เช่ียวชาญด้านจริยธรรมและศาสนา ภาควิชาปรัชญา  
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
5. รศ.ภานุ ธรรมสุวรรณ    ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา    
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1.  รศ.ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ ่   ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ข้าราชการบํานาญ   
     อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์   
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2.  รศ.สมประสงค์  น่วมบุญลือ  ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา  ข้าราชการบํานาญ   
     อดีตอาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์    
     มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
3.  ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพรวิทยศริิธรรม    ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล    
     ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   
     มหาวิทยาลัยศลิปากร   
 
4.  ดร.อนัน  ป้ันอินทร์      ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและการสอนสังคมศึกษา  

      ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์   
     มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
5.  ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน      ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน    
     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน      
     คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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คํานาํ 

 
คู่มืออาจารย์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเล่มน้ี 

จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์ที่ต้องการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ ไปใช้ ทราบถึงสิ่ง
ที่ ต้องจัดเตรียมและศึกษาเพ่ือให้การดําเนินการจัดการเรียนรู้ เป็นไปตามลําดับขั้นตอน และมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ ที่กําหนดไว้ 
 ดังน้ัน อาจารย์จึงควรศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบฯ ให้เข้าใจก่อนที่จะนํารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไปใช้ ซึ่งประกอบด้วย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ แผนการ
จัดการเรียนรู้ และตารางกิจกรรม รวมทั้งใบงานของแต่ละแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
 หวังเป็นอย่างย่ิงว่า เอกสารคู่มือ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมสําหรับนิสิตปริญญาตรี เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับอาจารย์ และผู้สนใจโดยทั่วไป 
 

 
                                                                                            ฐากร   สิทธิโชค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163 

 

 

 
คําชี้แจง 

 
 การใช้รูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีข้อ
ควรปฏิบัติก่อนการจัดการเรียนรู้ 
 1. ศึกษารายละเอียดในส่วนต่างๆ ของคู่มือการใช้รูปแบบ การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
  1.1 ศึกษาคําช้ีแจงการใช้รูปแบบ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมสําหรับนิสิตปริญญาตรีประกอบกับการศึกษาส่วนอ่ืนๆ ในคู่มือการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  1.2 ศึกษาความเป็นมาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เ พ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นพ้ืนฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม และแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา  เพ่ือทําความเข้าใจถึงภาพรวม และเห็น
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ รวมท้ังคําศัพท์เฉพาะในรูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
  1.3 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมในคู่มือเล่มน้ี ซึ่งมีลักษณะดังน้ี  
   1.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละแผนมีลักษณะสําเร็จรูปและยืดหยุ่น ซึ่ง
ผู้วิจัยไดกําหนดสิ่งที่จําเป็นในการสอนไว้อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้  
จํานวนคาบ เวลาที่ใช้สอน สาระสําคัญ วัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ กระบวนการ หรือข้ันตอนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดละประเมินผล ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้กําหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นข้ันตอนแน่นอนซึ่งให้อิสระในการปรับและเพ่ิมเติมสิ่งที่ เป็น
ประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อม มาใช้ประกอบการดําเนินการจัดการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนเหล่าน้ันได้ ในกรณีที่อาจารย์ต้องการสอนเน้ือหาที่ใกล้เคียง หรือคล้ายคลึงกัน สามารถปรับ
กระบวนการเรียนรู้ และการเลือกสื่อและเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมมาใช้ได้ตามบริบทพ้ืน
ที่ต้ังของสถานศึกษาของตนเอง 
   1.3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละแผนเน้นการศึกษาจากองค์ความรู้ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยกําหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม และบุคคล 
แล้วให้นักศึกษาสะท้อนผลการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ เพ่ือสะท้อนความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน กระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ จึงประกอบด้วยขั้นหลัก 5 ขั้นตอน ได้แก่  
    1. ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (Preparation for 
Environmental Learning) เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยทํา
ให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์และสําคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างไร 
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    2. ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Construction the Body of 
Knowledge in Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ต่างๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม   
    3. ขั้นสํารวจปัญหาสิ่งแวดล้อม (Survey the Environmental’s Problems) 
เป็นการศึกษา และสํารวจปัญหาต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อม 
    4. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Practice 
Activities to Support valuable Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรูปแบบ
ของกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างเสริมคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
    5. ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Summary and 
Evaluation Environmental Ethics) เป็นการสรุปและประเมินผลในทุกขั้นตอนเพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
 2. จัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นในการสอน เมื่อได้ศึกษาส่วนต่างๆ ในคู่มือการใช้รูปแบบครบ
แล้ว ควรดําเนินการสอน ดังน้ี  
  2.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียด 
  2.2 ศึกษาและจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่เสนอไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ให้พอเพียง
กับจํานวนนักศึกษา 
  2.3 ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
จากองค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล ตัวอย่างการสอนตามรูปแบบจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
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ความเป็นมาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม  
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกปัจจุบัน องค์การยูเนสโก (UNESCO)ได้กล่าวว่าโลกของ
เราในขณะน้ีกําลังก้าวย่างเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ นับเป็นการก้าวย่างทางวัตถุเต็มรูปแบบที่กําลัง
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นปรากฏการณ์ก้าวย่างที่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ของคนเอง เพราะคนมีความเช่ือและทัศนะที่ว่า คนสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ จึงมีการแข่งขันแย่ง
ชิงกันด้วยการแสวงหาทรัพยากรมาใช้ทางผลการผลิตและบริโภคอย่างไม่มีขอบเขตและไร้จิตวิญญาณ 
และการดําเนินชีวิตดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องดําเนินแก้ไขอย่างเร่งด่วน (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2555: 42) 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์กําลังประสบอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกร้อน ปัญหา
ขยะ ปัญหาน้ําท่วม ปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหาป่าเสื่อมโทรม ปัญหานํ้าเน่าเสีย ปัญหามลพิษ ปัญหา
ดินเสื่อมคุณภาพ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
ถือว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงข้ึนทุกขณะ จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม และเป็นที่ยอมรับกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนล้วน
แล้วแต่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดํารงชีวิตต่างๆ ของมนุษย์เอง (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556: 21) ดังน้ันการแก้ไขปัญหาให้ประสบความสําเร็จน้ันต้อง
เริ่มจากตัวมนุษย์อันเป็นตัวต้นเหตุเสียก่อน และมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีทุกคนทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชนในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ และส่วนท้องถ่ินควรมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุน้ีหลายประเทศจึงมีความต่ืนตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยจะเห็นได้จากการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการป้องกันแก้ไขพัฒนา ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอันจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลดีและมีความย่ังยืน และการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างหน่ึงที่ถือว่าได้ผลที่สุดและนําไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนได้แก่ การให้
การศึกษาทั้งการเรียนในระบบและการเรียนรู้นอกระบบเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546: 1-5) จากเหตุผล
ดังกล่าวทําให้เกิดคําว่าสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาประชากรให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ให้มีความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและสํานึกในคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีความชํานาญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และสามารถดํารงชีวิตอยู่อย่างประสานสอดคล้อง
กับธรรมชาติได้ (ภาสินี  เป่ียมพงศ์สาน, 2548: คํานํา) จะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการ
ทางการศึกษาที่เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคมท้ังที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่ิงแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อมนุษย์ อัน
จะสร้างเจตคติ พฤติกรรม และค่านิยมในการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของตนเองและสังคมส่วนรวม (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546: 80-81) ดังน้ันสิ่งแวดล้อมศึกษาจึง
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ครอบคลุมหลายมิติ ทั้งมิติทางทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางสังคม และวัฒนธรรม มิติทางความเช่ือและ
จิตวิญญาณ มิติทางเศรษฐกิจและมิติทางเทคโนโลยี เน่ืองจากธรรมชาติของเน้ือหาสิ่งแวดล้อมศึกษา
สอดแทรกและเกี่ยวข้องอยู่กับทุกรายวิชา สําคัญอยู่ที่ผู้สอนจะต้องเข้าใจและตระหนักในความสําคัญ
ของสิ่งแวดล้อมศึกษา แล้วนํามาสอนแบบบูรณาการสอดแทรกเข้าไปในเน้ือหาและกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสม (เกษม จันทร์แก้ว, 2536: 88-89) โดยมุ่งเป้าหมายหลัก 
5 ประการ ได้แก่ สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก เจตคติ ทักษะ และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 อย่างไรก็ตาม ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนล้วนเป็นปัญหาที่สืบเน่ืองมาจากการขาด
จริยธรรมของมนุษย์ในสังคมแทบทั้งสิ้น ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะสภาพจิตใจของคนสมัยปัจจุบันถูกคุกคาม
ด้วยความเจริญทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงตกเป็นทาสของค่านิยมทางวัตถุธรรม
มากย่ิงขึ้นโดยลําดับ ขณะเดียวกันจริยธรรมลดน้อยถอยลงไปจากจิตใจในลักษณะตรงกันข้าม ทําให้
เกิดปัญหาทางด้านคุณธรรมนานัปการ เป็นต้นว่าความรู้สึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ การ
กอบโกยผลตอบแทนมากมายเกินสมควร ความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และความเสื่อมทรามด้านศีลธรรม 
จริยธรรม ลักษณะดังกล่าวเป็นมหัตภัยอันใหญ่หลวงต่อความเจริญรุ่งเรือง ความสงบ เรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีงามของสังคม (โกศล ชูช่วย, 2534: 14) เป็นเช่นน้ัน หากคนในสังคมไม่มีจริยธรรมเมื่อ
ปะทะกันเข้าก็จะเป็นไปในลักษณะแห่งความโหดร้ายรุนแรง 
 ดังน้ันจะเห็นได้ว่าจริยธรรมเป็นเครื่องมือที่สําคัญย่ิงของมนุษย์ในการสร้างสันติสุข 
จริยธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองโลก เป็นเครื่องมือควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้เป็นไปในทางสันติ
สุขและเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงที่ทําให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อย่างชัดเจน (สาโรช บัวศรี, 2534: 23) 
แต่เครื่องมือดังกล่าวไม่ได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีเท่าที่ควรจะเป็น อาจเน่ืองมาจากสาเหตุของการ
ปลูกฝังคุณลักษณะทางจริยธรรมที่ล้มเหลวในช่วงที่ผ่านมา ทั้งน้ีอาจเป็นไปได้ว่า ระบบการศึกษาของ
ไทยไม่ประสบความสําเร็จในสถาบันการศึกษา และอาจเน่ืองมาจากครูอาจารย์ไม่มีความชํานาญใน
หลักการสอนจริยธรรมได้อย่างชัดเจนและประจักษ์แจ้ง ทําให้ผู้เรียนทั้งหลายไม่เกิดความตระหนัก
และสําเหนียกถึงจริยธรรมจนนําไปสู่ปัญหาขาดจริยธรรม (พระมหาสุรศักด์ิ ประจันตะเสน, 2541: 
34-47) และระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่สร้างคนให้เป็นคนเก่งหรือเป็นเลิศทาง
วิชาการ เป็นการเข้าใจผิดว่าหากเก่งแล้วจะต้องเป็นคนดีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลย ผลพวงของการศึกษา
ที่เป็นอยู่ทําให้คนหันมาบูชาความสุขทางวัตถุกันจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้น เกิดความเห็นแก่ตัว ขาดความ
เมตตาปราณี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไปจากหัวใจของคนที่ได้รับการศึกษา แท้ที่จริงแล้วการศึกษาต้อง
สร้างคนให้เป็นคนดีให้ได้ การศึกษาต้องประกอบไปด้วยจริยธรรม ดังที่ท่านพุทธทาสกล่าวว่า
การศึกษานั้นจําเป็นต้องมีการสอนด้านจริยธรรมศีลธรรมด้วย จึงจะทําให้คนเป็นคนดีได้ การที่เก่ง
เป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะทําให้คนเป็นคนดีได้ ถึงเวลาแล้วที่ต้องช่วยกัน
ปลูกฝังคุณลักษณะทางจริยธรรมที่พึงประสงค์ให้กับเยาวชน เพ่ืออนาคตข้างหน้าจะได้เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ คือมีความรู้ควบคู่จริยธรรม และสิ่งสําคัญที่สุดอยู่ที่วิธีการสอนของครู ถ้าย้อนไปใน
อดีตพบว่าสาเหตุที่ทําให้การปลูกฝังจริยธรรมไม่บรรลุผลเท่าที่ควร สืบเน่ือง มาจากวิธีการสอนของครู 
ครูขาดเทคนิคการสอนจริยธรรมที่ดี และแน่นอนถ้าจะสอนจริยธรรมควรสอนต้ังแต่เด็ก โดยเฉพาะ
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เด็กวัยรุ่นที่กําลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เข้ากับสุภาษิตที่ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม่แก่ดัดยาก (สุภาวดี โรจธรรม
กุล, 2538: 88-89) หรือหากเปรียบตัวจริยธรรมเสมือนต้นไม้ ก็คงจะปลูกฝังความเจริญงอกงามได้ง่าย 
เพราะเพียงแต่รดนํ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กําจัดวัชพืช ไม้ต้นน้ันก็เจริญเติบโตงามสะพรั่งได้ผลอย่างน่า
พอใจที่สุด แต่จริยธรรมไม่ใช้ต้นไม้เป็นเพียงนามธรรม จึงเป็นการยากที่เราจะสร้างให้เกิดขึ้นและฝัง
อยู่ในจิตใจของมนุษย์ (กิจพัฒน์ เรืองช่วย, 2531: 26) 

 นอกจากน้ีการสอนจริยธรรมไม่สามารถสอนหรือให้ความรู้แค่ภายในห้องเรียน
เท่าน้ัน  แต่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง การเห็นแบบอย่างที่ดี การอบรมบ่มเพาะ
จากชีวิตจริง อันเป็นกระบวนการที่ผสมผสานหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ครูผู้สอนทุก
คนควรสอดแทรกจริยธรรมเข้าไปในเน้ือหาท่ีตนสอน เพ่ือให้มีการปลูกฝังและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
(ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศบุญ และสมศักด์ิ จัตตุพรพงษ์, 2549: 5-7) จะเห็นได้ว่าการสอนแบบสอดแทรก
จริยธรรมไม่ใช่ไปน่ังเทศน์ให้ผู้เรียนฟัง แต่เป็นการสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดี คิดดี ทําดี หรือสอนให้เป็น
คนเก่ง ดี และมีสุข โดยผู้เรียนไม่รู้ตัวว่ากําลังถูกสอน การสอนจริยธรรมสามารถสอดแทรกเข้าใน
กิจกรรม การเรียนการสอนได้ตลอดเวลาโดยผสมผสานไปกับเน้ือหารายวิชา (อุไรวรรณ ธนสถิต, 
2546: 8-10) โดยอาศัยกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาซึ่งเป็นการทําให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ 
อยากเห็น อยากเรียนรู้ และได้ปฏิบัติจนเกิดความเข้าใจ เกิดความเช่ือ ความศรัทธา และยึดถือสิ่งน้ัน
เป็นแนวทางดําเนินชีวิต (ศักดา ไชกิจภิญโญ, 2547: 3) โดยเฉพาะการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่สําคัญ คือ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือจริยธรรมสิ่งแวดล้อม อันจะ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม การสอนให้ผู้เรียนได้เพียงเน้ือหาเป็นสิ่งที่ยังไม่เพียงพอ แต่
สิ่งที่สําคัญควรมีการสอนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย หรือควรสอดแทรกจริยธรรมในการเรียน
การสอนไปในขณะเดียวกัน นักสิ่งแวดล้อมศึกษาจะมีเพียงความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาอย่างเดียวไม่
พอ จําเป็นต้องมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Ethic) ซึ่งเป็น หลักการปฏิบัติเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมสําหรับมนุษย์ที่ยึดความดีงาม ความถูกต้องตามหลักคุณธรรม และความเมตตาที่พึงปฏิบัติ
ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีจะมีผลกระทบต่อชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกัน ในการท่ีมนุษย์พึงปฏิบัติต่อ
สิ่งแวดล้อมจึงประกอบไปด้วยรากฐานความเชื่อมั่นในเชิงคุณธรรมที่มีความแตกต่างในระดับที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไปและจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ผสมกลมกลืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดถึงส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
 จากเหตุผลดังกล่าวการดํารงชีวิตของบุคคลแต่ละคนในชุมชนแต่ละแห่งจะต้องเป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนและมีความกลมกลมกลืนและผูกพันธ์ุกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละแห่ง จึงจะเป็นการ
สร้างการเรียนรู้ที่แก้วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อมได้ จังหวัดสงขลาเป็น
จังหวัดหน่ึงในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ที่ให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันพบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัญหาหลักที่ทาง
จังหวัดต้องเร่งดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนโดยทางจังหวัดได้กําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ปี 2556 ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการผลิตและ
พัฒนาอย่างย่ังยืน (จังหวัดสงขลา, 2556) จากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาและทําความ
เข้าใจและได้นํามาบูรณาการกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่ง
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หน่ึงในจังหวัดสงขลา ซึ่งกําลังประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กําลังเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยเช่นกัน ทั้งน้ี
ทางมหาวิทยาลัย ได้กําหนดพันธกิจด้านส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมายังไม่ช่วยพัฒนาให้นิสิตมี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเลย 
 นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเยาวชนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีอยู่ในช่วงวัยรุ่น
ตอนปลายกําลังจะก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น มีความพร้อมที่จะเรียนรู้วิทยาการต่างๆ ที่จะนําไปใช้ใน
การประกอบอาชีพและดําเนินชีวิต และเป็นวัยที่ควรปลูกฝังจริยธรรมให้เกิดข้ึนเป็นอย่างมาก ซึ่งหาก
ยึดการพัฒนาระดับจริยธรรมของโคลเบอร์แล้ว ในช่วงอายุ 17 ปีขึ้นไปน้ีมีการตัดสินปัญหาด้วยการนํา
ความคิดตรึกตรองด้วยตนเอง แต่จะเน้นความสําคัญของสิ่งใดมากกว่ากัน การยอมรับกฎเกณฑ์ของ
สังคมต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมสากลที่กําหนดขึ้นอย่างเป็นที่ยอมรับของทุกสังคม คือยึดมั่นในสิ่ง
ที่ถูกต้องตามเกณฑ์ และตัดสินด้วยจิตสํานึกที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมที่ตนเลือก และมีความ
สมเหตุสมผลที่เป็นสากลโดยคํานึงถึงความเท่าเทียมของสิทธิมนุษยชน เคารพในศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ของแต่ละคน (อุดมศักด์ิ นาดี, 2545: 15) และเยาวชนช่วงน้ีจะเป็นอนาคตของชาติที่สําคัญ 
หากเยาวชนได้รับการปลูกฝังจริยธรรมในช่วงน้ีก็จะทําให้เป็นคนที่มีคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม 
ยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่สังคมและประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปได้ ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอน
นอกจากจะสอดแทรกจริยธรรมควบคู่กันไปในการสอนวิชาการทุกรายวิชาแล้ว จะต้องคํานึงและให้
ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมในสถาบันด้วย โดยจัดให้เหมาะสมกับวัย จํานวนผู้เรียน และ
สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีความรู้สึกรักและภูมิใจในสถาบันด้วย (ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศบุญ และสมศักด์ิ 
จัตตุพรพงษ์, 2549: 8) 
 ด้วยเหตุนี้กระบวนการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่จะทําให้
ผู้เรียนรักและมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมจึงควรต้องเป็นกระบวนการที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้สัมผัสและ
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ได้เผชิญสถานการณ์และหาทางเลือกได้คิด วิเคราะห์ฝึกปฏิบัติจนประจักษ์จริง 
เกิดความรู้ จิตสํานึกที่พึงประสงค์กระบวนการเรียนรู้เช่นน้ีเกิดขึ้นที่ละน้อยต่อเน่ืองยาวนาน ซึมซับ
สะสมเป็นลักษณะนิสัย เป็นการเรียนรู้ที่ค่อยซึมซาบแทรกลึกลงสู่ภายในจิตใจแล้วแสดงออกเป็น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการซับซับจนเป็นลักษณะนิสัยน้ันจะต้องเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนใน
ลักษณะที่เป็นกัลยาณมิตรของกันและกันร่วมกันคิดวิเคราะห์เพ่ือแสวงหาสิ่งดีงามแทรกสอดแนวคิด
หลักธรรมที่มีความไม่เห็นแก่ตัวเป็นพ้ืนฐาน (สุมน อมรวิวัฒน์, 2541: 167-182) ในลกัษณะเช่นน้ี
กระบวนการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านสิ่งแวดล้อม คือเป็นผู้มี
ความรักหวงแหนและปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความตระหนักในคุณค่าความสําคัญของสิ่งแวดล้อม
ควรจะเป็นการจัดกระบวนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งเป็น
หลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และมีพ้ืนฐานสําคัญคือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการประสบการณ์เดิมรวมทั้งการสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่ท้าทายอย่าง
ต่อเน่ืองจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนโดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีการผสมผสานระหว่างองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเรียนรู้ในแนวคิดการสร้างความรู้ 
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2) สภาพบริบทการเรียนรู้ในสภาพจริง 3) การริเริ่มและความรับผิดชอบของผู้เรียน 4) การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 5) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างและต่อเติมความรู้ 6) การประเมินตามสภาพจริง ซึ่ง
การปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่าน้ี ทําให้เกิดการขยายเครือข่ายของความรู้ที่ทุกคนมีอยู่ออกไป
อย่างกว้างขวางอันนําไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (ประวีนญา สุวรรณนันทโชติ, 2554) 
 ทั้งน้ีหลักการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของ
การปฏิรูปการศึกษาที่พยายามมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่งมุ่งหวังให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประกอบด้วยการเป็นคนเก่งคนดี และมีความสุข พร้อมกันน้ีได้มีการ
กําหนดมาตรฐานด้านการศึกษาของผู้เรียนไว้ถึง 12 ประการ หน่ึงในมาตรฐานเหล่าน้ันได้ระบุถึง
มาตรฐานของผู้เรียนเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมไว้ในมาตรฐานท่ี 12 ซึ่งกําหนดให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกเห็น
คุณค่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทํากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด แนวนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานน้ีสถานศึกษาต่างๆ ได้นํามากําหนดไว้
ในการจัดการเรียนการสอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 60-64) 
 หากแต่จากการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนกลับ
พบว่าจากลักษณะการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการสอนแบบบรรยายทําให้ผู้เรียนมุ่งเน้นการ
เรียนรู้เพ่ือเอาคะแนนอย่างเดียว ท่องจํานํามาตอบเมื่อเรียนผ่านไปก็ไม่ได้นําความรู้มาใช้และขาดการ
มองไกลถึงสังคมท่ีอยู่อาศัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ทั้งน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการที่
ได้เสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาว่าการสอนสิ่งแวดล้อมจะได้ผลดี
หากจัดการเรียนการสอนแบบสหสัมพันธ์วิทยาการโดยวิธีการสอนให้ผู้เรียนได้เห็นสภาพปัญหา ฝึก
แก้ปัญหา และปฏิบัติจริงได้มีการศึกษานอกสถานที่ และให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม  ซึ่ งหากดําเ นินการเ ช่น น้ี เ ช่ือว่าจะทําให้ผู้ เ รียนเกิดความตระหนักต่อปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเกิดสํานึกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ศาสตร์ต่างๆท่ี
นําเสนอในเบ้ืองต้นล้วนเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นจริงในด้านสิ่งแวดล้อม จนนํามาสู่ความสนใจในการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหารูปแบบและวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดความตระหนักและสํานึกถึงบทบาทของตนต่อสังคมและท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและเกิดการบ่มเพาะเป็นลักษณะนิสัยที่เหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับมิติทางสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และมนุษยธรรมเพ่ือการที่
จะส่งเสริมให้บุคคลมีเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะดํารงชีวิตอยู่ในระบบนิเวศ ด้วยเหตุผลและ
ความสําคัญด้านการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมดังกล่าวผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สําหรับนิสิตปริญญาตรี เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และนําความรู้ทางด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในการเป็นครูมืออาชีพอย่างมีศักยภาพสืบไป 
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ทฤษฎีและแนวคิดจริยธรรมธรรมสิ่งแวดล้อม 
1. ทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบอร์ก ( Kohlberg, 
1979)     
2. ทฤษฎีจริยธรรมกระจ่างค่านิยมของแรทส์ ฮาร์
มิน (Rats Harmin, 1978) 
3. แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของเมอร์ช๊าต 
(Merchant, 1990) 
4. แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระราชวรมุนี 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2542: 4-9) และพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2550: 50-67) 
 

กรอบแนวคิดในการได้มาซึง่รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พือ่พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
1. ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (Preparation 
for Environmental Learning) เป็นการเตรียมความพร้อมใน
การจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยทําให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจ
ว่าสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์และสําคัญกับสิ่งมีชวีิตอย่างไร 
2. ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Construction 
the Body of Knowledge in Environmental Ethics) เป็น
การจัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม   
3. ขั้นสาํรวจปัญหาส่ิงแวดล้อม (Survey the Environmental’s 
Problems) เป็นการศึกษา และสํารวจปัญหาต่างๆทางด้าน
สิ่งแวดล้อม  
4.ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
(Practice Activities to Support valuable 
Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกใน
รูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆเพ่ือสร้างเสริมคุณค่าจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม    
5. ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Summary 
and Evaluation Environmental Ethics) เป็นการสรุปและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
 

จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
1. การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. การเคารพและเห็นคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม 
3. ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 
4. รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
5. กตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม   

ทฤษฎีการเรียนรู้ 
กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
- Thorndike (Gordon H. and Hilgard, 1981) 
กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism)   
- Bruner (Bruner, 1963)   
- Ausubel (David,Joseph and Helen, 1968) 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism 
Theory) 
- Vygotsky - Piaget (David, 1996) 
 

แนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
1. Joyce, Weil, and Calhoun (1996) 
2. ADDIE Model (Kruse, 2009) 
3. การวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R&D)  
4. การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method 
Research) (Creswell, 2007) 

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
- การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
(Bonwell and Eison, 1991) 
- การจัดการเรียนรู้จริยธรรม (ผกา สัตยธรรม, 
2544) 
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 จากกรอบแนวคิดการได้มาซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่
กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องเพ่ือสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  ในการวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ การวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนของ Joyce and Weil การออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด ADDIE Model ของครูส 
(Kruse, 2012 : 23) และการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 
 ทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Theory) และแนวคดิการเรียนรู้
ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และแนวคิดการเรียนรู้ เพ่ือประกอบการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ดังน้ี  
 1. กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ 
(Thorndike) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้เป็นเร่ืองของการแก้ปัญหา การเรียนรู้เป็นการเกิด
ความสัมพันธ์เ ช่ือมโยง (Connection) ระหว่างสิ่ ง เ ร้า (Stimulus) กับปฏิกิริยาตอบสนอง 
(Response) (Gordon and Hilgard, 1981: 21) 
 2.  กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) ผู้วิจัยได้เลือกทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner) 
กล่าวถึง การเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบัติ และมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมกระบวนการเรียนรู้เกิด
จากกระบวนการค้นพบด้วยตนเองและออซุเบล (Ausubel) การเรียนรู้จะมีความหมาย หรือมีคุณค่า 
เมื่อสิ่งที่เรียนมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เคยเรียน (David, Joseph and Helen,1968: 203-204) 
 3.   ทฤษฎีการสร้างความรู้(Constructivism Theory) เป็นทฤษฎีการสร้างความรู้ที่เน้น
วิธีการเรียนรู้มากกว่าการให้ความรู้โดยตรงซึ่งไวกอทสกี  (Vygotsky)  และเพียเจต์ (Piaget)  มีความ
เช่ือว่า  ผู้เรียนสร้างความจริงด้วยตนเองจากการรับรู้จากประสบการณ์  ดังน้ันความรู้หรือการเรียนรู้
เรื่องใหม่จึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงของประสบการณ์เดิม  แนวคิดเก่ียวกับความรู้ และวิธีการได้มาซึ่ง
ความรู้ได้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  และสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น  ดังน้ันการจัดการ
กบัสิ่งแวดล้อม  และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  จึงเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหน่ึงของการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้  การเรียนรู้ตามแนวทางการสร้างความรู้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจาก
ความรู้เดิม  หรือประสบการณ์เดิมเป็นการแสวงหาความหมายใหม่ ความรู้ ความเข้าใจใหม่ และเป็น
การสร้างความเข้าใจในภาพรวมมากกว่าเรียนรู้เป็นส่วน ๆ (David, 1996: 242) 
 
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
 1.  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning)  คือกระบวนการเรียนการสอนที่ให้
นักเรียนได้ ทํา และ คิด ในสิ่งที่ทํา  (Bonwell and Eison, 1991)  เช่น กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Process : 5Es) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้โดยใช้
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ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) ทั้งน้ีการเรียนรู้เชิงรุกต้องเป็นการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม  มีลักษณะสําคัญดังน้ี 
  1.1. เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
  1.2. ประสบการณ์ทําให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ที่ท้าทายอย่างต่อเนื่อง และเป็นการ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง คือ ผู้เรียนจะต้องทํากิจกรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่น่ังฟังบรรยายอย่างเดียว 
  1.3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
  1.4. ปฏิสัมพันธ์ทําให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ออกไปอย่างกว้างขวาง 
  1.5. อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น การพูด การเขียน และการวาด ซึ่งจะทําให้
เกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์การเรียนรู้ 
  1.6. กระบวนการกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมสูงสุด และทําให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์สูงสุด  
 2.  การจัดการเรียนรู้จริยธรรม  การสอนจริยธรรมเป็นการสอนหรือพัฒนาให้คนเป็นคน
ดี มีความประพฤติอยู่ในธรรม คือคุณความดี ละเว้นความช่ัว มีปัญญาที่จะตัดสินสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง
เหมาะสม เป็นการสอนเพ่ืออบรมบ่มนิสัน แก้ไขและส่งเสริมลักษณะนิสัยด้วยวิธีการต่างๆจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เป็นกระบวนการเพื่อทําให้บุคคลท่ีเข้ามาศึกษาเล่าเรียนได้พัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลที่มีคุณค่า ทําประโยชน์ให้แก่ตนเอง และสังคมได้ด้วย การมีคุณธรรมควบคู่ไปกับการทําหน้าที่
ในสังคมของเขาเหล่าน้ัน โดยการสอนจริยธรรมมีแนวทางดังน้ี (ผกา สัตยธรรม.  2544  : 361-373) 
ทั้งน้ีในการจัดการเรียนรู้ในการสอนจริยธรรมต้องคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่  
  2.1. ความแตกต่างของวัย ครูผู้สอนจะต้องสนใจว่า ผู้เรียนควรได้รับการสอนแบบใด
เหมาะสมกับวัย โดยเฉพาะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ควรให้มีการฝึกปฏิบัติตนตามหลักธรรม เป็นผู้มี
จริยธรรม เป็นผู้มีปัญญา รู้ว่าอะไรควรเช่ือไม่ควรเช่ือ รู้จักใช้เหตุผล รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรปฏิบัติ 
อาจให้ไปค้นคว้าเพ่ิมเติม หรืออ่านหนังสือธรรมะเพ่ิมความสนใจ ควรมีการฝึกศีล สมาธิ ปัญญาให้มาก 

  2.2. เน้ือหาหรือประสบการณ์ ผู้สอนควรเป็นผู้รู้ดี รู้จริง และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ในทางศีลธรรมและจริยธรรม ความยากง่ายตามวัย 

 2.3. ผู้สอน ต้องมีความรู้ความสามารถในการสอน รู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ รู้
ธรรมชาติของจริยธรรมว่าต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความแท้จริง ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จริง โดยถือว่า
หลักศีลธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติ ผู้สอนต้องประกอบกับความเมตตา กรุณาต่อ
ผู้เรียน 

 2.4. จุดมุ่งหมาย ต้องให้ผู้เรียนได้พัฒนาทุกส่วนของร่างกายและจิตใจ รู้จักการใช้
สติปัญญาไปในทางที่เหมาะสม รู้ประโยชน์โทษของพฤติกรรมของตนเอง ไม่เน้นแต่การรู้จักและจําได้
เท่าน้ัน ควรเน้นเรื่องการทําความดีเพ่ือความดี ซึ่งเป็นคุณค่าอยู่ในตัวเอง  
 2.5. สังคมสิ่งแวดล้อม อิทธิพลในการสอนจริยธรรม คือ สื่อต่างๆรอบตัวที่มีอิทธิพล
ชักนําให้ปฏิบัติตาม ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ วีดีโอ คอมพิวเตอร์  
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ทฤษฏีและแนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 1. ทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg. 1976: 29-53) โคลเบอร์กกล่าวว่า 
จริยธรรม คือ ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีเป็นเกณฑ์และมาตรฐานและความประพฤติในสังคม ซึ่งบุคคลจะ
พัฒนาข้ึนจนกระท่ังมีพฤติกรรมของตนเอง และผลของการกระทําน้ันจะเป็นเคร่ืองตัดสินว่าการ
กระทําน้ันผิดหรือถูก โดยแต่ละระดับของพัฒนาการทางจริยธรรมจะมีเกณฑ์ในการตัดสินของสังคมน้ัน ๆ 
 2. ทฤษฎีกระจ่างค่านิยม ( Value Calification Theory ) ทฤษฎี น้ีเสนอโดยแรทส์ ฮาร์
มิน (Raths Harmin , 1978) โดยมีหลักสําคัญ คือ การช่วยให้บุคคลเกิดความกระจ่างในจริยธรรมที่ตนนับ
ถือ หรือมีความเช่ือว่าถูกต้องหรือควรจดจํา  เป็นกระบวนการที่จะทําให้บุคคลเกิดความกระจ่างใน
จริยธรรมของตนเอง รู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืน  สังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยมีสาระสําคัญคือ การทํา
ค่านิยมให้กระจ่างน้ัน คือกระบวนการที่บุคคลสามารถเลือกค่านิยมโดยอาศัยความรู้สึกและการ
วิเคราะห์ พฤติกรรมว่าจะเลือกแสดงพฤติกรรมอย่างใด เมื่ออยู่ในภาวะที่ต้องเลือกและช่วยในการ
กําหนดว่า การเลือกพฤติกรรมเช่นน้ันมีเหตุผลหรือไม่ ความกระจ่างของบุคคลมี 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
  2.1 บุคคลเลือกกระทําอย่างอิสรเสรีไม่มีการบังคับ 
  2.2 บุคคลเลือกทางเลือกหลายๆ ทาง 
  2.3 บุคคลเลือกจากการพิจารณาผลของทางเลือกแต่ละทางแล้ว 
  2.4 บุคคลมีความยินดี และภูมิใจในการเลือกกระทําสิ่งน้ัน 
  2.5 บุคคลยืนยันการตัดสินใจเลือกของตนอย่างเปิดเผย 
  2.6 บุคคลกระทําตามที่ตนตัดสินใจเลือก และชักชวนผู้อ่ืน เมื่อมีโอกาส 
  2.7 บุคคลกระทําพฤติกรรมน้ันเป็นประจํา แม้นว่าผู้อ่ืนจะไม่กระทําตาม 
 3. แนวคิดจริยธรรมของเมอร์ช๊าต (Merchant, 1990: 34) เมอร์ช๊าตมีแนวความคิดว่า
จริยธรรมส่ิงแวดล้อมเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมต้องเป็นหน่ึงเดียวกัน คนและ
ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมทั้งหมด พูดง่ายๆ คือ บทบาทของมนุษย์ต้องเปลี่ยนจากการ
เอาชนะธรรมชาติมาเป็นสมาชิกและพลเมืองของธรรมชาติซึ่งมีสิ่งสําคัญที่เด่นชัดอยู่ 2 ประการได้แก่ 
  3.1 ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกน้ีมีความเช่ือมโยงกันทั้งหมด 
  3.2 มนุษย์ควรให้ความเคารพและมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
 4. แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550: 50-67) 
ได้กล่าวถึงจริยธรรมน้ันต้องมีความสําคัญต่อพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆและเป็นเคร่ืองมือในการ
ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้เป็นไปในทางที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในโลกและสังคมอย่างมี
ความสุขซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์พ้ืนฐานดังน้ี 
  4.1 จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานการแสดงออกของการกระทําที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และผู้อ่ืน ทั้งคุณธรรมที่เป็นบ่อเกิดซึ่งเป็นแก่นของค่านิยม 
  4.2 จริยธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามควรปลูกฝังและดํารงรักษา 
  4.3 จริยธรรมน้ันผูกพันอยู่กับความสุข คือจริยธรรมเป็นเหตุ 
  4.4 จริยธรรมเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการดําเนินกิจกรรมทุกอย่าง จึงควรสร้างสม
จริยธรรมเพ่ือนํามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี และความเต็มสมบูรณ์ในชีวิต 
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  4.5 จริยธรรมเป็นสิ่งผูกพันอยู่กับคนดีและความดี และจริยธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ในความ
ควบคุมของตัวเรา 
  4.6 จริยธรรมเก่ียวพันกับความเคยชินของการประพฤติดี ตรงกันข้ามกับกิเลสซ่ึง
เป็นความเคยชินกับการประพฤติช่ัว 
  4.7 จริยธรรมก่อให้เกิดจริยธรรมอ่ืนๆคือเมื่อฝึกจริยธรรมหน่ึงแล้วก็จะเกิดจริยธรรม
ด้านอ่ืนๆ ไปด้วย     
 
แนวคิดการพฒันารปูแบบการจัดการเรียนรู ้
 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce and Weil เริ่มจากการเสนอภาพ
เหตุการณ์ในห้องเรียน (Scenario) โดยใช้การเล่าเรื่องอันเป็นการจําลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน เพ่ือนําไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแต่ละรูปแบบมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (The Model of Teaching) ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) กระบวนการการเรียนการสอน (syntax or phases) ที่ได้จัดเรียงลําดับ
กิจกรรมเป็นข้ันๆ และมีความสัมพันธ์กัน 2) ระบบสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาท
ครู และนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน 3) หลักการตอบสนอง (Principles of  Reaction) ที่ครู
มีต่อสิ่งที่นักเรียนทํา อาจเป็นการให้รางวัล หรือสร้างบรรยากาศให้ได้คิดและปฏิบัติอย่างอิสระ 4) 
ระบบสนับสนุน (Support System) ซึ่งระบุถึงเง่ือนไข หรือสิ่งที่จําเป็นในการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนให้เกิดผลตามที่คาดหวังแก่ผู้เรียน  ส่วนที่ 2 การนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนไปใช้ (Application) อันเป็นการแนะนําการใช้รูปแบบนั้น   ส่วนที่ 3 สาระความรู้ และทักษะใน
การปฏิบัติงาน และสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Instruction and Nurturant Effects) โดยใน
รายละเอียดของแต่ละรูปแบบต้องจัดสาระความรู้ และการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติแก่ผู้เรียน              
 2. แนวคิดแบบจําลองการออกแบบการเรียน ADDIE Model เป็นรูปแบบของระบบการ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยการนําอักษรตัวแรกในการออกแบบระบบการเรียนการสอนมาใช้ตาม
หลักการที่ชัดเจน และมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ได้แก่ A- analyze: การวิเคราะห์ความ
จําเป็น หรือ อุปสรรคเพื่อตัดสินใจว่าต้องเรียนรู้เรื่องอะไร D- design: การกําหนดถึงวิธีการในการ
เรียนรู้ โดยการระบุกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเลือกเน้ือหา และสื่อการเรียนการ
สอน D- develop: การาร้างและผลิตเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบ และปรับปรุง I- 
implement: การนําแผน หรือโครงการไปปฏิบัติ และ E- evaluate: การพิจารณาความเหมาะสม
ของการเรียนการสอน การประเมินระหว่างดําเนินการ และการปรับปรุงเพ่ือนําไปปฏิบัติได้ต่อไป 
(Braxton, Bronica and Looms, 2000: 12; Matachoski, 2002: 9) 
 3. การวิจัยและพัฒนา  (Research and Development)  เป็นการศึกษาในส่วนที่เป็น
การศึกษาความจริงที่เกี่ยวกับทฤษฎี  หลักการ  กฎเกณฑ์ในการแสวงหาความรู้โดยใช้เทคนิค          
การผสมผสานกระบวนการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยการทําวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้ากับ
กระบวนการพัฒนาซึ่ง องอาจ นัยพัฒน์ (2554: 232) ได้กล่าวถึงการวิจัยและพัฒนาว่า เป็นกระบวนการ
ศึกษาค้นคว้าที่กระทําอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมพูน  “คลัง” ความรู้หรือ
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ความเข้าใจในแง่มุมใหม่ ๆ ของมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรม แล้วประยุกต์ความรู้หรือความเข้าใจ
ดังกล่าวไปส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การปรับพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กร ตลอดจน
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือสังคม ซึ่งในการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ  และเชิงคุณภาพ  ร่วมกับกระบวนการพัฒนา ดังน้ันการวิจัยในครั้งน้ีจึงเป็นการวิจัยและ
พัฒนา  (Research  and  Development:  R & D)   
 4.  การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซึ่ง ครอสเวล (Creswell, 
2007) รัตนะ บัวสนธ์ (2553) และองอาจ นัยพัฒน์ (2554) ได้กล่าวถึงการวิจยัแบบผสมผสานว่า เป็น 
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีในการรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานทั้ง
เชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการบูรณาการเชิงปริมาณเป็นวิธีการทดสอบ
ทฤษฎี  และวิธีการเชิงคุณภาพในการศึกษาปรากฏการณ์ การศึกษาหาคําตอบไปพร้อม ๆ กัน แต่ต่าง
ประเด็นกันแล้วนําผลที่ได้ในเชิงปริมาณ  มาสรุปตีความโดยอาศัยผลที่ได้จากวิธีการเชิงคุณภาพมา
สรุปร่วมกันในการวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods  
Research) แบบรองรับภายใน (The  Embedded  Design) เน่ืองจากนําผลการทดสอบก่อนและ
หลังเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลซึ่งกันและกัน พร้อมสรุปตีความผลท่ีเกิดขึ้นโดยใช้ผลจากการ
สังเกต  การสัมภาษณ์ขณะทําการวิจัยมาร่วมสรุปด้วย   
 
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พือ่พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม   
            การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สําหรับนิสิตปริญญา
ตรี ผู้วิจัยได้ศึกษาจากทฤษฏีการเรียนรู้ แนวคิดการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีและแนวคิดจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม มากําหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการซึ่งสังเคราะห์ออกเป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยห้าขั้นตอนดังน้ี 
 1. ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (Preparation for Environmental 
Learning) เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโดยทําให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจ
ว่าสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์และสําคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างไร 
 2. ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Construction the Body of Knowledge 
in Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม   
 3. ขั้นสํารวจปัญหาสิ่งแวดล้อม (Survey the Environmental’s Problems) เป็นการ 
ศึกษา และสํารวจปัญหาต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อม  
 4. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Practice Activities to 
Support valuable Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรูปแบบของกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือสร้างเสริมคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม    
 5. ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Summary and Evaluation 
Environmental Ethics) เป็นการสรุปและประเมินผลในทุกขั้นตอนเพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
  



176 

 

 

จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้นําทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบอร์ก   
( Kohlberg, 1976) ทฤษฎีกระจ่างค่านิยม (Value Calification Theory) โดยแรทส์ ฮาร์มิน (Rats 
Aremin, 1978) แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ เมอร์ช๊าต (Merchant, 1990) แนวคิดจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2542: 4-9) และพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺ
โต) (2550: 50-67) มาสังเคราะห์และสามารถสรุปเป็นจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้ 5 ด้านและนํามาใช้ใน
การวิจัยครั้งน้ี คือ 
  1. การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีจิตสํานึกว่าทรัพยากรป่าไม้ แหล่งนํ้า 
โลก เป็นสิ่งที่มีความสําคัญและมีคุณค่าต่อสรรพสิ่ง ควรอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียน ไม่ทําลายและ
ช่วยกันอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูให้คงอยู่และให้มีคุณภาพที่ดี 
                    2. การเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม เป็นความละอายและเกรงกลัวต่อสิ่งไม่
ดี หมายถึง การมีจิตสํานึกละอายและเกรงว่าถ้าทําลายสิ่งแวดล้อมจะเป็นการทําลายธรรมชาติ สังคม
และวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของสรรพสิ่ง โดยเฉพาะตัวมนุษย์เองจึงมีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการให้
ความเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
                   3. การไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีจิตสํานึกและไม่ทําลายทรัพยากรป่า
ไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อสรรพสิ่งด้วยการรู้จักช่วยอนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูให้คง
อยู่และให้มีคุณภาพที่ดี 
  4. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีจิตสํานึกว่าการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึนเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่
ต้องช่วยกัน โดยเฉพาะขยะสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเป็นสิ่งทําลายสิ่งแวดล้อม 
  5. ความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีจิตสํานึกและรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแหล่งนํ้าและโลกว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างย่ิง
สําหรับมนุษย์และรู้จักช่วยกันอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูให้คงอยู่และมีคุณภาพที่ดี 
จากจริยธรรมท้ังห้า ผู้วิจัยใช้วิธีการวัดจริยธรรมส่ิงแวดล้อม ตามแนวคิดทฤษฎีจริยธรรมของโคล
เบอร์กทฤษฎีกระจ่างค่านิยม (Value Calification Theory) โดยแรทส์ ฮาร์มิน (Raths Harmin , 
1978) โดยทําการแบ่งระดับจริยธรรมตามลักษณะโครงสร้างพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบอร์กระดับ
ที่ 3 ขั้นที่ 5 และขั้นที่ 6 และการแบ่งระดับจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมไทยซึ่งได้กําหนด
ระดับสูงตํ่าของระดับจริยธรรมไว้ 4 ระดับคือ 
   ระดับที่ 1 จริยธรรมที่ยึดหลักการกระทําหรือไม่กระทําสิ่งใดเพ่ือประโยชน์บาง
ประการของตนเอง (ทําเพ่ือตนเอง) 
   ระดับที่ 2 จริยธรรมที่ยึดหลักการกระทําหรือไม่กระทําสิ่งใดเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้อ่ืนในสังคมแคบๆ เช่น เพ่ือญาติพ่ีน้อง เพ่ือเพ่ือนตัวเอง (ทําเพ่ือพวกพ้อง) 
   ระดับที่ 3 จริยธรรมที่ยึดหลักการกระทําหรือไม่กระทําสิ่งใดเพ่ือประโยชน์ของ
สังคมส่วนใหญ่เช่นชุมชนประเทศชาติหรือมนุษยชาติ (ทําเพ่ือสังคม) 
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   ระดับที่ 4 จริยธรรมที่ยึดหลักการกระทําหรือไม่กระทําสิ่งใดเพ่ือความถูกต้องดี
งามอันเป็นอุดมคติสากล (ทําเพ่ือความถูกต้องดีงาม) 
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รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 

 1. หลักการ คือ การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เน้นการเรียนรู้จากการทําโครงการ
และการศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนเป็นผู้กระทํากิจกรรมตามลําดับข้ันตอนจนเกิด
การเรียนรู้และการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้แนวคิด วิธีการและวิธีสอนอันหลากหลาย จนก่อให้เกิด
พัฒนาการด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 2. วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
       3.1 ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (Preparation for 
Environmental Learning) เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้
วิธีการสอนแบบบรรยายและอภิปรายร่วมกัน ในขั้นน้ีเป็นการทําให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อม
เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในทุกๆ ด้าน และเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและมีคุณค่าต่อสรรพสิ่ง 
   3.2 ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Construction the Body of 
Knowledge in Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม จากความรู้เดิมสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในข้ันน้ีเป็นการ
ทําให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าต่อสรรพสิ่งด้วยการรู้จักช่วยอนุรักษ์ พัฒนา 
และฟื้นฟูให้คงอยู่และให้มีคุณภาพที่ดี 
   3.3 ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Survey the Environmental’s 
Problems) เป็นการเสนอสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการเรียนเน้นศึกษาปัญหาเป็นฐาน 
โดยเน้นกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และแสวงหาข้อมูลเพ่ือพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อม ในข้ันน้ีเป็นการ
ทําให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ด้วยการเห็นอกเห็นใจ และความสงสารทุกสรรพสิ่งที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม 
   3.4 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Practice 
Activities to Support Valuable Environmental Ethics) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเชิงรุกเน้นการจัดทําโครงการสิ่งแวดล้อม การศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน ป่า
ไม้ แหล่งนํ้า และการลงมือปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในขั้นน้ีเป็นการทํา
ให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่ต้องช่วยกัน 
   3.5 ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Summary and Evaluation 
Environmental Ethics) เป็นการสรุปและประเมินผลเป็นข้ันที่ทําให้เกิดจริยธรรม โดยนําจริยธรรม
มาสร้างเป็นพฤติกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เรียน ขั้นน้ีเป็นขั้น
สุดท้ายของการเกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ทําให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกและรู้คุณค่า และตอบแทนพระคุณ
ของสิ่งแวดล้อม   
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  3.4 การวัดและประเมินผล 3 ด้าน คือ ความรู้ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมศึกษา 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  3.5 เง่ือนไขการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ โดยครูหรือผู้สอนต้องทําความ
เข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รวมท้ังกระบวนการต่างๆ ทุกขั้นตอนเพ่ือการเตรียม
ยุทธวิธี สถานที่แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อม  ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมท้ังการจัดการช้ันเรียนและผู้เรียนด้วย ซึ่งองค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการ
นํารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) การเรียนรู้หลักการตอบสนอง ผู้เรียนต้ังประเด็นคําถาม
ท่ีนําไปสู่การสํารวจปัญหา การจัดทําโครงการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 2) ระบบสังคม การมีทักษะการ
ทํางานร่วมกันและการสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม 3) สิ่ง
สนับสนุน การแนะนําสถานที่ในการเข้าไปศึกษาภาคสนามยังแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ทางสิ่งแวดล้อม 
ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างความรู้ด้วยตนเองอันก่อให้เกิดการมีพัฒนาการการด้านจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
1. การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. การเคารพและเห็นคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม 
3. ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 
4. รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
5. กตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม   

รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พือ่พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

หลักการ : การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามลําดับข้ันตอน เน้นการเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติ การสํารวจปัญหา การทําโครงการ และการศึกษาภาคสนามด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนเป็นผู้ทํากิจกรรมตามลําดับข้ันตอนจนเกิดการเรียนรู้และการ
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้แนวคิด วิธีการสอนท่ีหลากหลาย จนก่อให้เกิด
พัฒนาการด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

เง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช ้
1 )  ก า ร เ รี ย น รู้ ห ลั ก ก า ร
ตอบสนอง ผู้ เ รียนตั้งประเด็น
คํ า ถ าม ท่ีนํ า ไปสู่ ก า รสํ า ร วจ 
ปัญหา การจัดทําโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา  
 2) ระบบสังคม การมีทักษะการ
ทํางานร่วมกันและการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษา
ท่ีเน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม 
 3) สิ่งสนับสนุน การแนะนํา
สถ าน ท่ี ใ นกา ร เ ข้ า ไ ปศึ กษ า
ภาคสนามยังแหล่งเรียนรู้ด้าน
ต่าง ๆ ทางส่ิงแวดล้อม ท่ีช่วย
พัฒนาการเรียนรู้และการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองอันก่อให้เกิด
ก า ร มี พั ฒ น า ก า ร ก า ร ด้ า น
จริยธรรมสิ่ งแวดล้อม  ปัญหา 
โครงการ และกระบวนการกลุ่ม 

      รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
1.ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม (Prepare the 
learning environment) 
2. ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรม
สิ่งแวดล้อม (Basic Knowledge 
of environmental ethics)  
3.ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
(The survey environmental 
issues) 
 4. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
(Practical steps to strengthen 
valuable environment) 
 5. ขั้นสรุปและประเมินผล
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (The 
summary and evaluation of 
environmental ethics) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
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ตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้
เพื่อพัฒนาจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม 

 
 1. ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (Preparation for Environmental 
learning) 
  1.1 ครูช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้และทบทวนความรู้เดิมประมาณ 10 - 15 โดยใช้
คําถามในการนําอภิปรายและบรรยายประกอบ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างไร
บ้าง สิ่งแวดล้อมมีความสําคัญและมีคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตในโลกอย่างไรบ้าง 
  12 นิสิตและครูร่วมกันสรุปประเด็น จากการอภิปรายเพ่ือจะเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่ 
  1.3 ครูให้นิสิตแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 5-6 เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 
 2. ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Construction the Body of 
Knowledge in Environmental Ethics) 
  2.1 ครูให้ความรู้เชิงทฤษฏี โดยวิธีการบรรยายตามหัวข้อในใบงาน เป็นการจัดการ
เรียนรู้ด้านองค์ความรู้เก่ียวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อม จากความรู้เดิมสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  2.2 นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมในใบงาน องค์ความรู้เก่ียวกับจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม แต่ละกลุ่มทําการวิเคราะห์ และร่วมกันตอบคําถามตามใบงานร่วมกัน 
  2.3 ครูให้ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ันเรียน โดยให้เพ่ือนๆ ร่วมคิด ร่วม
อภิปราย ครูสังเกตการณ์ทํางาน และการอภิปรายของนิสิตแต่ละกลุ่ม 
  2.4 ครูและนิสิตร่วมกันสรุปประเด็นในใบงานและการนําเสนอของนิสิตแต่ละกลุ่ม 
รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์วิธีการสร้างจิตสํานึกและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
 3. ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Survey the Environmental’s Problems) 
  3.1 ครูนําเสนอสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กําลังเกิดข้ึนในสังคมโลกปัจจุบัน 
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และภาพประกอบการอภิปราย (การจัดการเรียนรู้โดยเน้นปัญหาเป็นฐาน 
  3.2 นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจากใบงานที่ครูกําหนดขึ้น 
  3.3 ครูให้ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ันเรียน โดยให้เพ่ือนๆ ร่วมคิด ร่วม
อภิปราย ครูสังเกตการณ์ทํางาน และการอภิปรายของนสิิตแต่ละกลุ่ม 
  3.4 ครูและนิสิตร่วมกันสรุปประเด็นในใบงานและการนําเสนอของนิสิตแต่ละกลุ่ม 
รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์เสนอวิธีการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
 4. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Practice Activities 
to Support valuable Environmental Ethics) 
  4.1 ครูให้นิสิตแต่ละกลุ่ม จัดทําโครงงานสิ่งแวดล้อม ตามแบบฟอร์มในใบงานที่ครู
กําหนดขึ้น 
  4.2 นิสิตลงศึกษาภาคสนามตามสถานที่ ที่ร่วมกันศึกษา โดยครูเป็นผู้ร่วมศึกษา ทุก
โครงงาน 
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  4.3 ครูประเมินรูปแบบการจัดทําโครงงาน และสังเกตพฤติกรรมด้านจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมตามแบบสังเกตที่ครูกําหนดขึ้น 
 5. ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Summary and Evaluation 
Environmental Ethics) 
  5.1 ครูให้นิสิตแต่ละกลุ่มร่วมกันนําเสนอและประเมินผลการศึกษาภาคสนามร่วมกัน 
โดยวิธีการนําเสนอและสรุปการทําโครงงานและออกศึกษาภาคสนามตามใบงานที่ครูกําหนดขึ้น 
  5.2 นิสิตแต่ละคนทําแบบทดสอบและแบบวัดพฤติกรรมด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  5.3 ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้รายบุคคล ในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมด   
  5.4 ครูและนิสิตร่วมกันสรุป การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และ
ครูนําเสนอการจัดการเรียนรู้ในหน่วยต่อไป 
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หลักสูตรการศกึษาบัณฑิตสาขาวิชาสงัคมศึกษา 
รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1. อธิบายความหมาย วิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อมศึกษา และวิเคราะห์ความจําเป็นที่
ต้องมีการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาได้ 
 2. อธิบายความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมได้ 
 3. บอกคุณลักษณะของมนุษย์ที่มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
 4. อธิบายการส่งเสริมบํารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและวิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อมศึกษา ความจําเป็นที่ต้องมีการเรียน
การสอนด้านสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมการ
เสริมสร้างจริยธรรมสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบํารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ มีจริยธรรมส่ิงแวดล้อมและเห็นความสําคัญของ
การศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสังคมโลกและ
สังคมไทยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 

 

 

กําหนดการสอน 
 
สัปดาห์

ที่ 
หน่วยการเรียนรู้ 

จํานวน
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

1 หน่วยที่ 1: ความรู้พ้ืนฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา  
 

3 - การบรรยาย    - การอภิปราย 
- กิจกรรมกลุม่   - การนําเสนอ 
- การจัดทําใบงาน 

2-3 หน่วยที่ 2: มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 
- ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 

6 - การบรรยาย    - การอภิปราย 
- กิจกรรมกลุม่   - การนําเสนอ 
- การจัดทําใบงาน 
 

4-6 
 

หน่วยที่ 2: มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 
- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมชนิด
ต่างๆ ที่มีบทบาทต่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ 

9 - การบรรยาย    - การอภิปราย 
- กิจกรรมกลุม่   - การนําเสนอ 
- การจัดทําใบงาน 

7-8 หน่วยที่ 3: ทรพัยากรธรรมชาติ 
 
 

8 - การบรรยาย    - การอภิปราย 
- กิจกรรมกลุม่   - การนําเสนอ 
- การจัดทําใบงาน - การศึกษาภาคสนาม
และการจัดทําโครงการสิ่งแวดล้อม 

9 สอบกลางภาค  สอบกลางภาค 
10-13 หน่วยที่ 4: จรยิธรรม

สิ่งแวดล้อม 
 

 - การบรรยาย    - การอภิปราย 
- กิจกรรมกลุม่   - การนําเสนอ 
- การจัดทําใบงาน - การศึกษาภาคสนาม
และการจัดทําโครงการสิ่งแวดล้อม 

14-17 หน่วยที่ 5: การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

 - การบรรยาย    - การอภิปราย 
- กิจกรรมกลุม่   - การนําเสนอ 
- การจัดทําใบงาน - การศึกษาภาคสนาม
และการจัดทําโครงการสิ่งแวดล้อม 

18 สอบปลายภาค   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมศกึษา 
เรื่อง ความรู้พืน้ฐานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (เวลา 6 ชั่วโมง) 
 
มโนทัศน ์
 สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน จนเกิด
ความรู้สึกเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมตระหนักและห่วงใยในสิ่งแวดล้อม มีค่านิยม เจตคติ และ
แรงจูงใจเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้มีสภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะ
ในการระบุปัญหาและการตัดสินใจหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนร่วมมือ
กันรับผิดชอบในการปกป้อง และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนให้บรรเทาลง ทั้งในระดับบุคคล 
กลุ่ม และสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป 
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
 1. นิสิตสามารถบอกความหมายและความสําคัญของสิ่งแวดล้อมศึกษาได้ 
 2. นิสิตสามารถอธิบายวิวัฒนาการและความจําเป็นที่ต้องมีการเรียนการสอนด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษาได้  

 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้

เนื้อหาการจัดการเรียนรู ้
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

หน่วยที่ 1 : ความรู้พ้ืนฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา  
- ความหมายและความสําคัญ
ของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
- วิวัฒนาการและความจําเป็นที่
ต้องมีการเรียนการสอนด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 

6 
 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอ้มการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม 
 1. ครูสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการให้
นิสิตดูภาพพร้อมมีเพลงประกอบกับการบรรยาย
ประมาณ 10 – 15 นาที  โดยใช้คําถามในการนํา
อภิปรายและบรรยายประกอบได้แก่สิ่งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างไรบ้างสิ่งแวดล้อมมี
ความสําคัญและมีคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตในโลกอย่างไร
บ้าง 
2. นิสิตและครูร่วมกันสรุปประเด็นจากการอภิปราย
เพ่ือจะเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่ 



186 

 

 

เนื้อหาการจัดการเรียนรู ้
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

  

3.นิสิตแบ่งกลุม่ออกเป็นกลุ่มละ5-6  เพ่ือปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงาน 
ขั้นที่ 2 ขั้นสรา้งองคค์วามรูจ้ริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 4. ครูให้อธิบายโดยใช้การอภิปราย แบบถาม-ตอบ 
เรื่อง ความรู้พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม ตามใบความรู้
ที่ครูกําหนดให้ 
 5. นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมในใบงาน 
เรื่อง การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา  
นิสิตแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์คําถามตามใบงาน
ร่วมกัน 
 6. ครูให้ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ัน
เรียน โดยให้เพ่ือนๆ ร่วมคิด ร่วมอภิปราย  ครู
สังเกตการณ์ทํางาน และการอภิปรายของนิสิตแต่
ละกลุ่ม 
 7. ครูและนิสิตร่วมกันสรุปประเด็นในใบงานและ
การนําเสนอของนิสิตแต่ละกลุ่ม รวมทั้งวิเคราะห์
วิธีการสร้างจิตสํานึก การเห็นคุณค่า  การช่วยกัน
อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟู และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
ขั้นที่ 3 ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 8.ครูนําเสนอสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กําลัง
เกิดข้ึนในสังคมโลกปัจจุบัน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
และภาพประกอบการอภิปราย (การจัดการเรียนรู้
โดยเน้นปัญหาเป็นฐาน) 
 9. นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจากใบงาน
ที่ครูกําหนดขึ้น 
 10. ครูให้ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ัน
เรียน โดยเพ่ือนๆ ร่วมคิดร่วมอภิปราย ครูสังเกต
การทํางาน และการอภิปรายของนิสิตแต่ละกลุ่ม 
 11. ครูและนิสิตร่วมกันสรุปประเด็นในใบงานและ
การนําเสนอของนิสิตแต่ละกลุ่ม  รวมทั้งร่วมกัน
วิเคราะห์เสนอวิธีการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกัน 
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เนื้อหาการจัดการเรียนรู ้
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

  ขั้นที่ 4  ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่า
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
12. ครูให้นิสิตแต่ละกลุ่ม  ดูวีดีทัศน์  กิจกรรมการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม แล้วให้สรุปลง
ในใบงานที่ครูกําหนดขึ้น   
13. ครูให้นิสิตฝึกการเขียนโครงงานด้านส่ิงแวดล้อม 
ตามหัวข้อที่ครูกําหนดขึ้นในใบงาน  
14. ครูประเมินรูปแบบการทําใบงาน และให้แต่ละ
กลุ่มนําเสนองานหน้าช้ันเรียน 
15. ครูให้นิสิตแต่ละกลุ่มออกศึกษาภาคสนามเพ่ือ
สํารวจสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้านของนิสิตเอง เพ่ือให้
นิสิตมีจิตสํานึกรักบ้านเกิดและเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อม
เป็นของนิสิตทุกคน  โดยครูให้ศึกษาตามใบงานที่ครู
กําหนดขึ้น  
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม  
14.ครูและนิสิตร่วมกันสรุปใบงานในการศึกษา
ภาคสนามของแต่ละกลุ่ม โดยครูใช้วิธีการอภิปราย
แบบถาม-ตอบ เพ่ือให้นิสิตเห็นถึงประโยชน์และ
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม  การตอบแทนบุญคุณของ
สิ่งแวดล้อม   ครูประเมินจากแบบสังเกตวัดความรู้
พ้ืนฐานทางสิ่ งแวดล้อม   และแบบสั ง เกตวัด
พัฒนาการด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

 
สื่อการเรียนรู ้
 1. ภาพสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ  
 2. ใบความรู ้เร่ือง ความรู้พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
 3. เอกสารประกอบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 4. ใบงาน 
 5. แบบประเมนิกิจกรรม 
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การวัดและการประเมินผล 
 1. การวัดความรู้ความเข้าใจตามใบงาน 
 2. การประเมนิกิจกรรมกลุม่ 
 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1. แบบวัดความรู้ความเข้าใจ ความรู้พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม  
 2. แบบประเมนิพัฒนาการด้านจริยธรรมสิง่แวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



189 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (เวลา 6 ชั่วโมง) 
 
มโนทัศน ์
 มนุษย์ต้องพ่ึงพาสิ่งแวดล้อม การดํารงชีวิตของมนุษย์จําเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่มีอยู่ใน
สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นอากาศ น้ํา ดิน พืชพรรณ สัตว์ พลังงาน หรือแร่ธาตุ ที่ก่อให้เกิดชีวิตการ
ดํารงอยู่ของชีวิต และสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน ล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่หรือเกิดข้ึนตามกระบวนการ
ทางธรรมชาติ จึงควรดํารงชีวิตที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อม หรือทําลายสิ่งแวดล้อมให้น้อย
ที่สุด การพัฒนาของมนุษย์ในทุกๆด้านจึงพึงระมัดระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะการทําลาย
สิ่งแวดล้อมก็เท่ากับทําลายชีวิตของมนุษย์เองด้วย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นิสิตสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้ 
 2. นิสิตสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆท่ีมีบทบาทต่อการดํารงชีวิต
ของมนุษย์ได้ 
 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้

เนื้อหาการจัดการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

หน่วยที่ 2: มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 
- ความสมัพันธ์ของมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 
- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมชนิด
ต่างๆ ที่มีบทบาทต่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ 
 

6 
 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม  
 1. ครูสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการให้
นิสิต เล่นเกม  เพ่ือนทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้เวลา
ประมาณ10 – 15 นาที หลังจากน้ันครูต้ังคําถาม 
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง 
2. นิสิตและครูร่วมกันสรุปประเด็น จากประเด็น
คําถามและร่วมกันอภิปรายเพ่ือจะเช่ือมโยงกับ
ความรู้ใหม่ 
3. นิสิตแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ  5-6  เพ่ือปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงาน เรื่อง  ความสัมพันธ์ของมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม 
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เนื้อหาการจัดการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

 
 

 ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
4. ครูและนิสิตร่วมกันอภิปรายหัวข้อ ความสัมพันธ์
ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการอภิปรายถาม-
ตอบ แสดงความคิดเห็นตามหัวข้อในใบความรู้ เรื่อง  
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
5. นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมในใบงาน  
เรื่อง ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม องค์
ความรู้เก่ียวกับมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม นิสิตแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันวิเคราะห์คําถามตามใบงานร่วมกัน 
6. ครูให้ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ันเรียน 
โดยให้เพ่ือนๆ ร่วมคิด ร่วมอภิปรายครูสังเกตการ
ทํางาน และการอภิปรายของนิสิตแต่ละกลุ่ม 
7. ครูและนิสิตร่วมกันสรุปประเด็นในใบงานและ
การนําเสนอของนิสิตแต่ละกลุ่ม รวมทั้งร่วมกัน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
โดยครูช้ีนําการใช้ชีวิตที่ส่งเสริมให้นิสิตมีจิตสํานึก
และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช้ีแนะให้นิสิต
เข้าใจวิธีการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูให้สิ่งแวดล้อม
อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป 
ขั้นที่ 3 ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
8. ครูนําเสนอสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เก่ียวข้องกับฝีมือการทําของมนุษย์ที่กําลังเกิดข้ึนใน
สังคมโลกปัจจุ บัน  โดยใช้สื่ อ เทคโนโลยี  และ
ภาพประกอบการอภิปราย   
9. นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจากใบงานที่
ครูกาํหนดขึ้น   
10.  ครูให้ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ัน
เรียน โดยให้เพ่ือนๆ ร่วมคิด ร่วมอภิปราย  ครู
สังเกตการณ์ทํางาน และการอภิปรายของนิสิตแต่
ละกลุ่ม 
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เนื้อหาการจัดการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

  
 

11. ครูและนิสิตร่วมกันสรุปประเด็นในใบงานและ
การนําเสนอของนิสิตแต่ละกลุ่ม  รวมทั้งร่วมกัน
วิเคราะห์เสนอวิธีการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ม นุษย์สร้าง ข้ึนมา  โดยครู ช้ี นําใ ห้ นิสิตมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจต่อ
ส่ิงแวดล้อม  
ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่า
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
12. ครูให้นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษารูปแบบการจัดทํา
โครงงานที่เก่ียวกับมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  จากวีดี
ทัศน์ที่ครูกําหนดให้  หลังจากน้ันให้นิสิตร่วมกัน
วิเคราะห์ตัวอย่างโครงงาน และร่วมกันอภิปราย
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์   
13. ครูและนิสิตร่วมกันศึกษาภาคสนามสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัยโดยใช้ใบงาน เรื่อง การแสดง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
14. ครูและนิสิตแต่ละกลุ่มร่วมกันประเมินรูปแบบ
การทําใบงานเร่ือง การแสดงความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยให้นิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนองานหน้า
ช้ันเรียน  
15. ครูอธิบายแบบช้ีนําโดยใช้วิธีการ ถาม-ตอบ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้นิสิตมีจิตสํานึกว่าการ
ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของนิสิตทุกคน  
ขั้นที่  5 ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 
16.ครูและนิสิตร่วมกันสรุป ความสัมพันธ์ของมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมชนิด
ต่างๆ ท่ีมีบทบาทต่อการดํารง ชี วิตของมนุษย์
ประโยชน์และคุณค่าของสิ่งแวดล้อม  การตอบแทน
บุญคุณของสิ่งแวดล้อม  ครูประเมินนิสิตจากแบบ
สังเกตวัดความรู้ เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  และ
แบบสังเกตวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
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สื่อการเรียนรู ้
 1. เกม เพ่ือนทางสิ่งแวดล้อม 
 2. ใบความรู้เร่ือง มนุษย์กับสิง่แวดล้อม 
 3. เอกสารประกอบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 4. ใบงาน 
 5. แบบประเมนิกิจกรรม  
 6. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
การวัดและการประเมินผล 
 1. การวัดความรู้ความเข้าใจตามใบงาน 
 2. การประเมนิกิจกรรมกลุม่ 
 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1. แบบวัดความรู้ความเข้าใจ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 2. แบบสังเกตพัฒนาการด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
เรื่อง ทรพัยากรธรรมชาติ (เวลา 6 ชั่วโมง) 
 
มโนทัศน ์
 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
มนุษย์สามารถนําทรัพยากรเหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์ในรูปลักษณ์ต่างๆได้ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท คือ 1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (Nonenewable Resources) ได้แก่ 
ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปหรือไม่สามารถทดแทนขึ้นหรือใช้ระยะเวลาในการทดแทนขึ้นใหม่ เช่น แร่
ธาตุ นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนใหม่ได้ (Renewable 
Resources) เช่น ป่าใช้ ดิน สัตว์ป่า น้ําทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ีหากมีการจัดการในการใช้อย่าง
ถูกวิธีจะสามารถเกิดขึ้นหรือทดแทนขึ้นใหม่ได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นิสิตสามารถบอกความหมายและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติได้ 
 2. นิสิตสามารถอธิบายลักษณะสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ได้ 
 3. นิสิตสามารถวิเคราะห์การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ได้ 
 4. นิสิตสามารถวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม
ได้ 
 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้

เนื้อหาการจัดการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

หน่วยที่ 3: ทรพัยากรธรรมชาติ 
- ทรัพยากรดิน 
-ทรัพยากรนํ้า 
- ทรัพยากรป่าไม้ 
- ทรัพยากรอากาศ 
 

6 
 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอ้มการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม  
1. ครูสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเล่า
นิทานเร่ือง  ปู่เจ้าสมิงพราย โดยใช้เวลาประมาณ 
10 – 15 นาที หลังจากน้ันครูต้ังคําถาม ทรัพยากร 
ธรรมชาติหมายถึงและมีความสําคัญต่อมนุษย์
อย่างไรบ้าง 
2. นิสิตและครูร่วมกันสรุปประเด็น จากประเด็น
คําถามและร่วมกันอภิปรายเพ่ือจะเช่ือมโยงกับ
ความรู้ใหม ่
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เนื้อหาการจัดการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

- การพัฒนาและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ 
- การมสี่วนร่วมในการจัดกา
ทรัพยากรธรรมชาติของ
สิ่งแวดล้อม 

 3. นิสิตแบ่งกลุม่ออกเป็นกลุ่มละ  5-6  เพ่ือปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงาน 

  ขั้นที่ 2 ขั้นสรา้งองคค์วามรูจ้ริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
4. ครูให้ความรู้โดยใช้วิธีการอธิบายแบบถาม-ตอบ 
ตามใบความรู้ เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ 
   - ทรัพยากรดิน 
   -ทรัพยากรนํ้า 
   - ทรัพยากรป่าไม้ 
   - ทรัพยากรอากาศ 
   - การพัฒนา/ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ 
   - การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของสิ่งแวดล้อม 
5. นิสิตแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจาก
ใบความรู้ที่ครูกําหนดขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันทาํใบงาน  
เร่ือง การสร้างจิตสํานึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. ครูให้ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหนา้ช้ันเรียน 
โดยให้เพ่ือนๆ ร่วมคิด ร่วมอภิปราย ครูสังเกตการ
ทํางาน และการอภิปรายของนิสิตแต่ละกลุม่ 
7.  ครูและนิสิตร่วมกันสรุปประเด็นในใบงานและ
การนําเสนอของนิสิตแต่ละกลุ่ม  รวมท้ังร่วมกัน
วิ เ ค ร า ะ ห์  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ ง
อธิบายเชิงช้ีนําให้นิสิตเห็นคุณค่าต่อทรัพยากร 
ขั้นที่ 3 ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
8. ครูนําเสนอสถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เก่ียวข้องกับฝีมือการทําของมนุษย์ที่กําลังเกิดขึ้น
ในสังคมโลกปัจจุบัน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และ
ภาพประกอบการอภิปราย 
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เนื้อหาการจัดการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

     
9. นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจากใบงานที่
ครูกําหนดขึ้น   
10. ครูให้ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ัน
เรียน โดยให้เพ่ือนๆ ร่วมคิด ร่วมอภิปราย ครูสังเกต
การทํางาน และการอภิปรายของนิสิตแต่ละกลุ่ม 
11. ครูและนสิติร่วมกันสรุปประเด็นในใบงานและ
การนําเสนอของนิสิตแต่ละกลุ่ม รวมทั้งร่วมกัน
วิเคราะห์เสนอวิธีการในการแก้ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติที่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้เบียดเบียน โดยครู
อธิบายเชิงช้ีนําพร้อมยกตัวอย่างประกอบ  ให้นิสิตมี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละเห็นอกเห็นใจต่อทรัพยากร 
ทุกชนิดที่อยู่ร่วมกับมนุษย์   
ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคณุคา่
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
12. ครูให้นสิิตแต่ละกลุ่ม จัดทําโครงการที่เก่ียวข้อง
กับการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบฟอร์มในใบงานทีค่รู
กําหนดขึ้นซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 
    1. ขั้นนําเสนอ (Presenting) เป็นขั้นที่ครูเสนอ
เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือกรณีตัวอย่าง ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้นิสิตเกิดความต้องการที่จะ
วางโครงการในการแก้ปัญหาใดปัญหาหน่ึง มีการ
แบ่งหน้าที่กัน เช่น ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการ เลขานุการ และผู้รายงาน 
    2. ขั้นกําหนดจุดมุ่งหมาย (Purposing) เป็นขั้นที่
นิสิตทําการเลือกปัญหาและนํามาต้ังจุดมุ่งหมายว่า
ต้องการทําเรื่องใด เพ่ืออะไร 
    3. ขั้นวางแผน (Planning) นิสิตวางแผนเขียน
โครงการตามที่ได้ต้ังจุดมุ่งหมายไว้ ซึ่งการวางแผน
จะเป็นลักษณะการเขียนเค้าโครงของโครงการ 
ประกอบไปด้วย 
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เนื้อหาการจัดการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

          3.1 ช่ือโครงการ 
        3.2 ช่ือผู้จัดทําโครงการ 
        3.3 ช่ือที่ปรึกษาโครงการ 
        3.4 ระยะเวลาในการทําโครงการ 
        3.5 เหตุผลในการทําโครงการ 
        3.6 จุดประสงค์ของการทําโครงการ 
        3.7 ขั้นตอนการทํางาน 
        3.8 สรุปโครงการ 
   4. ขั้นดําเนินการตามแผนงาน (Executing) เป็น
ขั้นที่ปฏิบัติตามโครงการท่ีวางแผนไว้ รวมท้ังการ
เขียนรายงาน เมื่อการดําเนินโครงการตามแผนงาน
แล้วเสร็จ 
   5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นรายงาน
ผลการดําเนินงาน และการปฏิบัติตามโครงการ การ
อภิปรายและการประเมินผลโครงงานที่เสร็จสิ้นลง
ไป โดยให้ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือน และ
ประเมินโดยครู ว่าโครงการที่ได้จัดทําขึ้นบรรลุ
จุดมุ่ งหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงใด มีปัญหา
อะไรบ้าง และในการจัดทําโครงการ ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างไรบ้าง 
13. นิสิตลงศึกษาภาคสนามตามสถานที่ ที่รว่มกัน
ศึกษา โดยครูเป็นผู้ร่วมศึกษา ทุกโครงการ 
14. ครูประเมินรูปแบบการจัดทําโครงการ  และ
สังเกตพฤติกรรมด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อมตามแบบ
สังเกตที่ครูกําหนดขึ้น 
ขั้นที่  5  ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม  
15. ครูให้นิสิตแต่ละกลุ่มร่วมกันนําเสนอและ
ประเมินผลการศึกษาภาคสนามร่วมกัน โดยวิธีการ
นําเสนอและสรุปการทําโครงการและออกศึกษา
ภาคสนามตามใบงานที่ครูกําหนดขึ้น 
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เนื้อหาการจัดการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

  

16. ครูและนสิติร่วมกันสรุป การมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม  ครูใช้
แบบสังเกตวัดพฤติกรรมเพ่ือดูพัฒนาการด้านความรู้
และพัฒนาการด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม   

 
สื่อการเรียนรู ้
 1. บทนิทานเรือ่ง ปู่เจ้าสมิงพราย 
 2. ใบความรู้เร่ือง  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. เอกสารประกอบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 4. ใบงาน 
 5. แบบประเมนิกิจกรรม 
 
การวัดและการประเมินผล 
 1. การวัดความรู้ความเข้าใจตามใบงาน 
 2. การประเมนิกิจกรรมกลุม่ 
 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1. แบบวัดความรู้ความเข้าใจทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. แบบประเมนิพัฒนาการด้านจริยธรรมสิง่แวดล้อม 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (เวลา 40 ชั่วโมง) 
 

มโนทัศน ์
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Ethic) หมายถึง หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

สําหรับมนุษย์ที่ยึดความดีงาม ความถูกต้องตามหลักคุณธรรม และความเมตตาที่พึงปฏิบัติต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกัน ในการที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมจึง
ประกอบไปด้วยรากฐานความเช่ือมั่นในเชิงคุณธรรมที่มีความแตกต่างในระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไป 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นิสิตสามารถบอกความหมายและความสําคัญของจริยธรรมสิ่งแวดลอ้มได้ 
 2. นิสิตสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
 3. นิสิตสามารถบอกพฤติกรรมที่มีต่อการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้

เนื้อหาการจัดการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

หน่วยที่ 4: จรยิธรรม
สิ่งแวดล้อม 
- ความหมายและความสําคัญ
ของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
- การพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 
 

40 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอ้มการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม  
1. ครูช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้และทบทวน
ความรู้เดิม  ประมาณ 10 – 15  โดยใช้คําถามใน
การนําอภิปรายและบรรยายประกอบได้แก่
สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างไรบ้าง
สิ่งแวดล้อมมีความสําคัญและมีคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตใน
โลกอย่างไรบ้าง 
2. นิสิตและครูร่วมกันสรุปประเด็น จากการ
อภิปรายเพ่ือจะเช่ือมโยงกับความรู้ใหม ่
3. ครูให้นิสิตแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ5-6  เพ่ือ
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 
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  ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างองค์ความรู้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
4. ครูอธิบาย โดยใช้วิธีการอภิปรายแบบ ถาม- ตอบ 
ตามหัวข้อในใบความรู้ เรื่อง จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
ทั้งน้ี เป็นการจัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้เก่ียวกับ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม จากความรู้เดิมสู่การสร้างองค์
ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
5. นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมในใบงาน  
องค์ความรู้เก่ียวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  แต่ละ
กลุ่มทําการวิเคราะห์ และร่วมกันตอบคําถามตามใบ
งานร่วมกัน 
6. ครูให้ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหนา้ช้ันเรียน 
โดยให้เพ่ือนๆ ร่วมคิด ร่วมอภิปราย  ครู
สังเกตการณ์ทํางาน และการอภิปรายของนิสิตแต่ละ
กลุ่ม 
7.ครูและนิสิตร่วมกันสรุปประเด็นในใบงานและการ
นํา เสนอของนิสิตแต่ละกลุ่ ม   รวมทั้ งร่ วมกัน
วิเคราะห์ วิ ธีการสร้าง จิตสํา นึกและไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม 
ขั้นที่ 3 ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
8.  ครูนําเสนอสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กําลัง
เกิดข้ึนในสังคมโลกปัจจุบัน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
และภาพประกอบการอภิปราย   
9.  นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจากใบงานที่
ครูกําหนดขึ้น   
10.  ครูให้ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ัน
เรียน โดยให้เพ่ือนๆ ร่วมคิด ร่วมอภิปราย  ครู
สังเกตการณ์ทํางาน และการอภิปรายของนิสิตแต่ละ
กลุ่ม 
11.  ครูและนิสิตร่วมกันสรุปประเด็นในใบงานและ
การนําเสนอของนิสิตแต่ละกลุ่ม  รวมท้ังร่วมกัน
วิเคราะห์เสนอวิธีการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกัน 
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เนื้อหาการจัดการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

  ขั้นที่ 4  ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่า
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
12. ครูให้นิสิตแต่ละกลุ่ม จัดทําโครงการสิ่งแวดล้อม  
ตามแบบฟอร์มในใบงานที่ครูกําหนดขึ้น  โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 
   1. ขั้นนําเสนอ (Presenting) เป็นข้ันที่ครูเสนอ
เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือกรณีตัวอย่าง ทางด้าน
สิ่ ง แวดล้ อม  ใ ห้นิ สิ ต เ กิ ดความ ต้องการที่ จ ะ
วางโครงการในการแก้ปัญหาใดปัญหาหน่ึง มีการ
แ บ่ ง ห น้ า ที่ กั น  เ ช่ น  ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร 
คณะกรรมการ เลขานุการ และผู้รายงาน 
   2. ขั้นกําหนดจุดมุ่งหมาย (Purposing) เป็นขั้นที่
นิสิตทําการเลือกปัญหาและนํามาต้ังจุดมุ่งหมายว่า
ต้องการทําเรื่องใด เพ่ืออะไร 
   3. ขั้นวางแผน (Planning) นิสิตวางแผนเขียน
โครงการตามที่ได้ต้ังจุดมุ่งหมายไว้ ซึ่งการวางแผน
จะเป็นลักษณะการเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
ประกอบไปด้วย 
        3.1 ช่ือโครงการ 
        3.2 ช่ือผู้จัดทําโครงการ 
        3.3 ช่ือที่ปรึกษาโครงการ 
        3.4 ระยะเวลาในการทําโครงการ 
        3.5 เหตุผลในการทําโครงการ 
        3.6 จุดประสงค์ของการทําโครงการ 
        3.7 ขั้นตอนการทํางาน 
        3.8 สรุปโครงการ 
   4. ขั้นดําเนินการตามแผนงาน (Executing) เป็น
ขั้นที่ปฏิบัติตามโครงการท่ีวางแผนไว้ รวมท้ังการ
เขียนรายงาน เมื่อการดําเนินโครงงานตามแผนงาน
แล้วเสร็จ 
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เนื้อหาการจัดการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

     5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นรายงาน
ผลการดําเนินงาน และการปฏิบัติตามโครงการการ
อภิปราย 
13. นิสิตลงศึกษาภาคสนามตามสถานที่ ที่รว่มกัน
ศึกษา  โดยครูเป็นผู้ร่วมศึกษา ทุกโครงการ 
14. ครูประเมนิรูปแบบการจัดทําโครงการ  และ
สังเกตพฤติกรรมด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อมตามแบบ
สังเกตที่ครูกําหนดขึ้น 
ขั้นที่ 5 ขั้นสรปุและประเมินผลจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อม 
15. ครูให้นสิิตแต่ละกลุ่มร่วมกันนําเสนอและ
ประเมินผลการศึกษาภาคสนามร่วมกัน โดยวิธีการ
นําเสนอและสรุปการทําโครงการและออกศึกษา
ภาคสนามตามใบงานที่ครูกําหนดขึ้น 
16. นิสิตแต่ละคนทําแบบทดสอบและแบบวัด
พฤติกรรมด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
17. ครูประเมนิผลการจัดการเรียนรู้รายบุคคล  ใน
การปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมด   
18. ครูและนสิติร่วมกันสรุป การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  และครูนําเสนอการ
จัดการเรียนรู้ในหน่วยต่อไป 

 
สื่อการเรียนรู ้
 1. ภาพสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ  
 2. ใบความรู้เร่ือง จริยธรรมสิง่แวดล้อม 
 3. เอกสารประกอบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 4. ใบงาน 
 5. แบบประเมนิกิจกรรม 
 
การวัดและการประเมินผล 
 1. การวัดความรู้ความเข้าใจตามใบงาน 
 2. การประเมนิกิจกรรมกลุม่ 
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เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1. แบบวัดความรู้ความเข้าใจ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 2. แบบประเมนิพัฒนาการด้านจริยธรรมสิง่แวดล้อม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เรื่อง การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม (เวลา 10 ชัว่โมง) 

 
มโนทัศน ์
 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation) หมายถึงการใช้สิ่งแวดล้อม
อย่างมีเหตุผล เพ่ืออํานวยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปแก่มนุษย์โดยมีแนวความคิดที่จะอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอยู่ 6 ประการคือ 
 1) ต้องมีความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะให้ผลแก่มนุษย์ทั้งที่เป็นประโยชน์
และโทษและคํานึงถึงเรื่องความสูญเปล่าในการจะนําทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ 
 2) รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จําเป็นและหายากด้วยความระมัดระวัง ตระหนักเสมอว่า
การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจะเป็นการไม่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมฉะน้ันต้องทําให้อยู่ในสภาพ
เพ่ิมพูนทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ 
 3) รักษาทรัพยากรท่ีทดแทนได้ให้มีสภาพเพ่ิมพูนเท่ากับอัตราที่ต้องการใช้เป็นอย่างน้อย 
 4) ประมาณอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรได้พิจารณาความต้องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสําคัญ 
 5) ปรับปรุงวิธีการใหม่ ๆในการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพยายาม
ค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆทดแทนการใช้ทรัพยากรจากแหล่งธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของ
ประชากร 
 6) ให้การศึกษาแก่ประชาชนเพ่ือเข้าใจถึงความสําคัญในการรักษาสมดุลธรรมชาติซึ่งมี
ผลต่อการทําให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดีโดยปรับความรู้ที่จะเผยแพร่ให้เหมาะแก่วัย คุณวุฒิ บุคคล
สถานที่หรือท้องถิ่น ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อันจะเป็นหนทางนําไปสู่อนาคตที่คาดหวังว่ามนุษย์ได้อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นิสิตสามารถบอกความหมายและความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 
 2. นิสิตสามารถอธิบายแนวความคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้
เนื้อหาการจัดการเรียนรู ้ จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

หน่วยที่ 5: การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

      - การส่งเสริมบํารุงรักษา
และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     - การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติตาม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

10 
 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอ้มการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม  
 1. ครูสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการให้
นิสิตดูสารคดี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้เวลา
ประมาณ 10 – 15 นาที  โดยใช้คําถามในการนํา
อภิปรายและบรรยายประกอบได้แก่  การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมหมายถึงและทําไมต้องมีการอนุรักษ์ 
2. นิสิตและครูร่วมกันสรุปประเด็น จากการ
อภิปรายเพื่อจะเช่ือมโยงกับความรู้ใหม ่
3. นิสิตแบ่งกลุม่ออกเป็นกลุ่มละ  5-6  เพ่ือปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงาน 
ขั้นที่ 2 ขั้นสรา้งองคค์วามรูจ้ริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
4. ครูอธิบายโดยใช้วิธีการอภิปราย แบบถาม-ตอบ 
ตามใบความรู้ เร่ือง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็น
การจัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้เก่ียวกับ  หลักการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบํารุงรักษาและ
คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
5. นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมในใบงาน  
องค์ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิสิตแต่
ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์คําถามตามใบงานร่วมกัน 
6. ครูให้ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหนา้ช้ัน
เรียน โดยให้เพ่ือนๆ ร่วมคิด ร่วมอภิปราย  ครู
สังเกตการณ์ทํางาน และการอภิปรายของนิสิตแต่
ละกลุ่ม 
7. ครูและนิสิตร่วมกันสรุปประเด็นในใบงานและ
การนําเสนอของนิสิตแต่ละกลุ่ม รวมทั้งร่วมกัน
วิเคราะห์วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครูสรุปเชิง
ช้ีนําให้นิสิตมีจติสํานึกในการร่วมกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยกตัวอย่างวิธีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ 
 



205 

 

 

เนื้อหาการจัดการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

  ขั้นที่ 3 ขั้นสํารวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
8. ครูนําเสนอสถานการณ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สังคมโลกปัจจุ บัน  โดยใช้สื่ อ เทคโนโลยี  และ
ภาพประกอบการ 
9. นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจากใบงานที่
ครูกําหนดขึ้น   
10. ครูให้ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ัน
เรียน โดยให้เพ่ือนๆ ร่วมคิด ร่วมอภิปราย  ครู
สังเกตการณ์ทํางาน และการอภิปรายของนิสิตแต่
ละกลุ่ม 
11. ครูและนิสิตร่วมกันสรุปประเด็นในใบงานและ
การนําเสนอของนิสิตแต่ละกลุ่ม  รวมท้ังร่วมกัน
วิเคราะห์เสนอวิธีการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ร่วมกัน โดยครูอภิปรายชี้นําพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบให้นิสิตมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเห็นอก
เห็นใจพร้อมจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ   
ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคณุคา่
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
12. ครูให้นสิิตแต่ละกลุ่มดูวีดีทัศน์การแสดงละคร
เก่ียวกับ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในด้าน การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตาม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
13. ครูและนสิติร่วมกันออกศึกษาภาคสนาม 
กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม โดยช่วยกันเก็บขยะ
บริเวณรอบๆ ชายทะเลของจังหวัดสงขลา  
14. ครูให้นสิิตแต่ละกลุ่ม ร่วมกันออกแบบกิจกรรม 
การแสดงละครด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
15. นิสิตแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดแสดงละคร
สิ่งแวดล้อม  โดยครูเป็นและเพ่ือนนิสิตแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันประเมินละคร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
16. ครูประเมินรูปแบบการแสดงละครร่วมกับนิสิต  
และสังเกตพฤติกรรมด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อมตาม
แบบสังเกตที่ครูกําหนดขึ้น 
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เนื้อหาการจัดการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

  ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและประเมินผลจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม  
17. ครูและนิสิตร่วมกันสรุป ประโยชน์และคุณค่า
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การตอบแทนบุญคุณ
ของสิ่งแวดล้อม ครูประเมินจากแบบทดสอบวัด
ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งหมดที่
เรียนมา  และแบบประเมินพัฒนาการด้านจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 

 
สื่อการเรียนรู ้
 1. สารคดี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2. ใบความรู้เร่ือง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3. เอกสารประกอบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 4. ใบงาน 
 5. แบบประเมนิกิจกรรม 
 
การวัดและการประเมินผล 
 1. การวัดความรู้ความเข้าใจตามใบงาน 
 2. การประเมนิกิจกรรมกลุม่ 
 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1. แบบวัดความรู้ความเข้าใจ การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
 2. แบบประเมนิพัฒนาการด้านจริยธรรมสิง่แวดล้อม 
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ใบความรู้ท่ี 1 
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับสิง่แวดล้อม 

 
 สิ่งแวดล้อม หมายถึง สรรพส่ิงต่างๆหรือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิต
และไม่มีชีวิต ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแนบแน่นและเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ 
 สิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งมีทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรม 
(จับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (จับต้องไม่ได้และมองไม่เห็น) ทั้งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการดํารงชีวิตได้ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญได้แก่ ดิน นํ้าป่าไม้สัตว์ป่า อากาศ แร่ธาตุ
และพลังงาน 
 
สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม 
 สมบัติหมายถึง สิ่งที่มีอยู่ในตัว ซึ่งมีศักย์ในการแสดงออกในสิ่งน้ันๆการฝืนศักย์ของ
สิ่งแวดล้อมน้ันๆ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆเสมอไม่มากก็น้อย ดังน้ันการที่จะทําให้
สิ่งแวดล้อมย่ังยืน (Sustainable environment) จําเป็นต้องเข้าใจถึงสมบัติของสิ่งแวดล้อมน้ันเสมอ 
ซึ่งมี 7 ประการ ดังน้ี 
 1. มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการที่จะ
แสดงว่ามันคืออะไร เช่นป่าไม้ ดิน น้ํา สัตว์ เป็นต้น การเปลี่ยนเอกลักษณ์จะไม่เกิดข้ึนในมหภาค 
(macroscale) แต่อาจเปลี่ยนในจุลภาค (microscale) 
 2. ไม่อยู่โดดเด่ียว สิ่งแวดล้อมจะต้องมีสิ่งแวดล้อมอ่ืนด้วยเสมอ เช่น ปลากับนํ้าต้นไม้กับ
ดิน เป็นต้น 
 3. มีความต้องการสิ่งแวดล้อมอ่ืนเสมอสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทจะมีความต้องการ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนเสมอเพ่ือความอยู่รอดและรักษาสถานภาพตนเอง เช่น ปลาต้องการนํ้า มนุษย์ต้องการ
ที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
 4. อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม/ระบบนิเวศซึ่งภายในระบบจะมีองค์ประกอบและหน้าที่เฉพาะของมัน
เอง 
 5. มีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ดังน้ันเมื่อทําลายสิ่งแวดล้อมหน่ึงก็จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆเป็นลูกโซ่เสมอ เช่น การทําลายป่าไม้ ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของ
ดิน เกิดอุทกภัย เป็นต้น 
 6. สิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทจะมีลักษณะความทนทานและความเปราะบางต่อการถูก
กระทบแตกต่างกัน 
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 7. สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรหรือ
ช่ัวคราวก็ได้ 
 จากสมบัติของสิ่งแวดล้อมทั้ง 7 ข้อน้ีทําให้ทราบดีว่าถ้าหากมีการทําลายหรือใช้
ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมมากเกินไปก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นๆตามมาเสมอหรือที่
เรียกว่ามลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษ
ทางดิน มลพิษทางเสียงมลพิษจากขยะและของเสีย เป็นต้น 
 
ประเภทของสิ่งแวดล้อม 
 จากความหมายของสิ่งแวดล้อมดังกล่าวสามารถแบ่งสิ่งแวดล้อมได้เป็น 2 ประเภท คือ 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural environment) และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน (Man-Mode 
Environment) 
 1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย 
คือสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต) และสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต 
  1.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต 
(Abiotic Environment) แบ่งได้ดังน้ี 
   - บรรยากาศ (Atmosphere) หมายถึงอากาศที่ห่อหุ้มโลก ประกอบด้วย กา๙
ชนิดต่างๆ เช่น โอโซน ไนโตรเจนออกซิเจน อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์ ฝุ่นละออง และไอน้ํา 
   - อุทกภาค (Hydrosphere) หมายถึงส่วนที่เป็นนํ้าทั้งหมดของพื้นผิวโลก ได้แก่ 
มหาสมุทร ทะเล แม่นํ้า ฯลฯ 
   - ธรณีภาคหรือเปลือกโลก (Lithosphere) หมายถึง ส่วนของโลกที่เป็นของแข็ง
ห่อหุ้มอยู่รอบนอกสุดของโลกประกอบด้วยหินและดิน 
  1.2 สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต (Biotic Environment) ได้แก่ พืช สัตว์ และมนุษย์ 
 2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-Mode Environment) แบ่งได้ 2 ประเภทดังน้ี 
  2.1 สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม (Concrete Environment) ได้แก่ บ้านเรือน ถนน 
สนามบิน เข่ือน โรงงาน วัด 
  2.2 สิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรม (Abstract Environment) ได้แก่ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา กฎหมายระบบเศรษฐกิจการเมือง การปกครอง เป็นต้น 
 
มิติของสิ่งแวดล้อม 
 องค์ประกอบพ้ืนฐานทางของมิติสิ่งแวดล้อมแบ่งได้เป็น 4 มิติ ดังน้ี 
 1) มิติทรัพยากรทรัพยากร แบ่งได้ 2 ประเภทดังน้ี 
  ก. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนเองหรือมีอยู่เองตามธรรมชาติ และให้
ประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ไดแก่ ป่าไม้น้ํา ดิน ทุ่งหญ้า แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
   - ทรัพยากรท่ีใช้ไม่หมด เช่น น้ํา อากาศ 
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   - ทรัพยากรท่ีทดแทนได้เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป แต่สามารถทดแทนได้
โดยต้องใช้เวลาในการฟ้ืนตัว เช่นนํ้าใช้ ดิน ป่าไม้ 
   - ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปเป็นทรัพยากรท่ีเมื่อมีการใช้แล้วหมดไปไม่สามารถ
ทดแทนได้ เช่น น้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แร่ 
  ข. ทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างขึ้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
   - ทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เป็นทรัพยากรชีวภาพที่
มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ การเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร ประปาการใช้
ที่ดิน 
   - ทรัพยากรคุณภาพชีวิต หรือทรัพยากรสังคมเป็นทรัพยากรที่ทําให้คุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น ได้แก่ การสาธารณสุข การศึกษาเศรษฐกิจ ศาสนา/ศาสนาสถาน นันทนาการ 
ฯลฯ 
 2) มิติเทคโนโลยี 
  เทคโนโลยี หมายถึงการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้สร้างเครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ในการแปรรูป ป้องกันหรือปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อมเ ป็นการมุ่ ง เ น้นการให้ความ รู้และการสร้ าง เทคโนโลยีในการนําไปสู่ การใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีการบําบัด/กําจัดของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการนํากลับมาใช้ใหม่เทคโนโลยีมี 3 รูปแบบคือ 
  ก. เครื่องจักรกลเป็นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่สร้างพลังงานและให้งานเกิดขึ้นได้แก่ 
   - เครื่องจักรกลธรรมชาติ เช่นการบําบัดนํ้าเสียด้วยพืชนํ้า พืชริมตลิ่งช่วยลดการ
พังทลายของดิน 
   - เครื่องจักรกลชาวบ้าน เช่น ครก รถไถนา การผันนํ้า 
   - เครื่องยนต์ เช่น เทคโนโลยีการคมนาคม การถลุงแร่ 
   - เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ 
  ข. แบบผลิตภัณฑ์ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสภาพ
เศรษฐกิจสังคม สามารถซื้อขายได้ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
   - แบบหล่อ เช่น หลอดไฟ แบบขนมปัง 
   - แบบทาบ เช่น รูปแบบเสื้อผ้า 
   - แบบพิมพ์ เช่น แบบพิมพ์หนังสือแบบพิมพ์ภาพ 
   - แบบโครงสร้างเหมือน เช่น แบบบ้าน แบบสินค้า 
 3) มิติของเสียและมลพิษ 
  ของเสียหมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุ
อันตรายอ่ืนใดซึ่งปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกําเนิดมลพิษ รวมท้ังการตกตะกอนหรือสิ่งตกค้างจาก
สิ่งเหล่าน้ัน ที่อยู่ในรูปของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ 
  มลพิษสิ่งแวดล้อม หมายถึง สภาวะแวดล้อมที่มีมลสารที่เป็นพิษจนมีผลต่อสุขภาพ
ของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ของเสียและมลพิษสามารถแบ่งได้ ดังน้ีคือ 
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  1. ของเสียและมลพิษที่เป็นของแข็งเกิดจากเศษเหลือใช้ หรือกากของเสีย เช่น ขยะ
มูลฝอย กากสารพิษ 
  2. ของเสียและมลพิษที่เป็นของเหลว เป็นสารพิษที่อยู่ในสถานะของเหลว เช่น 
น้ํามันจะเคลือบผิวนํ้าทําให้พืชนํ้าไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ 
  3. ของเสียและมลพิษที่เป็นก๊าซ มีผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิต เช่นก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ไอระเหย 
  4. ของเสียและมลพิษที่มีสมบัติทางฟิสิกส์ ส่วนใหญ่จะสัมผัสได้โดยตรง เช่นเสียง
รบกวน กัมมันตรังสี UV 
  5. มลพิษทางสังคมเป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรง โดยเฉพาะในเมืองขนาด
ใหญ่ เช่นปัญหาการเพ่ิมประชากร ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
 4) มิติมนุษย์ 
  มิติมนุษย์เป็นมิติที่มีความสําคัญมากในการที่จะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรซึ่ง
ก่อให้เกิดของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมตามมามิติมนุษย์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังน้ี 
  1. ประชากรการเปลี่ยนแปลงประชากรส่งผลต่อการใช้ทรัพยากร 
  2. การศึกษาจะแสดงถึงคุณภาพประชากรในการท่ีจะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  3. การอนามัย/สาธารณสุข มนุษย์ถ้ามีสุขภาพอนามัยดีก็จะมีศักยภาพในการที่จะ
ทําหน้าที่ในสังคมจึงเป็นตัวควบคุมทรัพยากรท้ังทางตรงและทางอ้อม 
  4. เศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ เงินออม แผนการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม 
 
ภาวะมลพิษและสารมลพิษ 
 1. ภาวะมลพิษ (pollution) หมายถึง สภาพที่สกปรก มัวหมอง ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
กระทําโดยต้ังใจหรือไม่ต้ังใจของมนุษย์ โดยมนุษย์จะเป็นผู้ทําให้เกิดของเสียที่สกปรกและเป็น
อันตรายหรือเป็นพิษที่มนุษย์เองไม่พึงปรารถนาให้เข้าไปสะสมหมักหมมอยู่ในอากาศ นํ้าและดิน 
จนกระทั่งมีผลทําให้สภาพธรรมชาติเสื่อมโทรม จนสูญเสียสมดุลธรรมซาติไปได้ สภาพที่สกปรก
ดังกล่าวจะย้อนกลับมาก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ เช่น ทําให้สุขภาพทางกายและสุขภาพจิตเสื่อม
โทรมเกิดโรคต่างๆ สังคมเสื่อมโทรม จนก่อให้เกิดปัญหาทางการเมือง การปกครอง และปัญหาด้าน
เศรษฐกิจขึ้น ภาวะมลพิษที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
เสียง มลพิษทางความร้อน และมลพิษทางทัศนียภาพที่ไม่น่าดู เป็นต้น 
 2. สารมลพิษ (pollutants) เป็นสารที่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือความมัวหมองขึ้น สาร
มลพิษจะกระจัดกระจายเข้าไปอยู่ในนํ้า อากาศ ดิน และผ่านเข้าสู่สิ่งมีชีวิตจนก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตได้ สารมลพิษเกิดขึ้นจากการกระทํา หรือจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นส่วนมาก จึงเรียกสาร
มลพิษน้ีว่า สารมลพิษที่มนุษย์ผลิตขึ้น (man made pollutants) เช่น ดีดีที พีซีบี ซีเอฟซี ยา ยาฆ่า
แมลงอ่ืนๆ ยาปราบวัชพืชผงซักฟอก ขยะ ปุ๋ยเคมีและที่เป็นแก๊ส ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจนและยังมีความร้อนที่มากเกินพอจาก
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เครื่องจักรเคร่ืองยนต์ ที่ระบายด้วยนํ้าลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ สารมลพิษอีกประเภทหน่ึง คือสาร
มลพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (natural pollutants) เช่น สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่สําคัญ 
คือ มีเทน กัมมันตภาพรังสี แก๊สโอโซน และแก๊สต่างๆ ที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเป็นต้น 
  2.1 การจําแนกชนิดของสารมลพิษ ได้แก่ การจําแนกชนิดของสารมลพิษ ตาม
ลักษณะการย่อยสลายตัวทางชีววิทยาได้ ดังน้ี  
   1. สารมลพิษ ที่ย่อยสลายไม่ได้ด้วยวิธีการทางชีววิทยา (no biodegradable 
pollutants) ได้แก่ โลหะหนัก คือปรอท ตะก่ัว สารหนู แคดเมียมนอกจากน้ียังได้แก่ สารเคมีที่ใช้เป็น
ยาฆ่าแมลง เช่น ดีดีที สารมลพิษในข้อนี้ เมื่อสิ่งมีชีวิตได้รับเข้าสู่ร่างกาย โดยการกินจะมีการสะสม
เพ่ิมจํานวนขึ้นในร่างกายได้ (biological Magnification) และก่อให้เกิดความผิดปกติกับระบบอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกายจนเกิดการตายขึ้นได้ รวมทั้ง ผงซักฟอกด้วย 
   2. สารมลพิษที่ย่อยสลายตัวได้โดยวิธีการทางชีววิทยา (biodegradable 
pollutants) ได้แก่ ขยะ น้ําทิ้ง จากบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีคาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
โปรตีน อยู่ด้วย 
  2.2 หน่วยที่ใช้ระบุความเข้มข้นของสารมลพิษ นิยมเขียนความเข้มข้นของสาร
มลพิษในรูปเศษส่วน เช่น ความเข้มข้นของสารชนิดหน่ึง เท่ากับ 1 ในล้านส่วน (part per million , 
เขียนย่อว่า ppm) หมายถึง มีสารประมาณ 1 ส่วนอยู่ในล้านส่วนของแก๊ส ของของเหลว ของ
สารละลาย หรือของของแข็ง ตัวอย่าง เช่น สารละลายชนิด หน่ึงมีสารปรอท เข้มข้น 0.1 ppm (0.1 
ส่วนในล้านส่วน) หมายความว่า สารละลายนั้น 1 ลิตร หรือ 1,000 กรัม มีสารปรอทปะปนอยู่ 0.1 
มิลลิกรัม (สารละลาย 1,000 กรัมหรือ 1,000,000 มิลลิกรัม มีปรอทอยู่ 0.1 มิลลกิรัม) ถ้าสารมลพิษ
ปะปนอยู่ในของผสมที่เป็นแก๊สมักใช้หน่วยppmโดยปริมาตร (น้ําหนักของตัวถูกละลายต่อปริมาตร
สารละลาย) แต่ถ้าสารมลพิษปะปนอยู่ในของผสมที่เป็นของเหลวหรือของแข็งใช้หน่วย ppmโดย
นํ้าหนัก (นํ้าหนักของตัวถูกละลายต่อนํ้าหนักของสารละลาย) ปัจจุบันน้ีนิยมใช้หน่วย ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ในการบอกความเข้มข้นของสารมลพิษที่เป็นแก๊สโดยระบุอุณหภูมิ (เช่น 0 องศา
เซลเซียส หรือ 25 องศาเซลเซียส) และความดัน(เช่น 1 บรรยากาศ) ไว้ด้วย ความเข้มข้นของสาร
มลพิษในรูปเศษส่วนแบบต่างๆ  
  ความเข้มข้นของสารมลพิษในระดับที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตน้ัน จะขึ้นอยู่
กับชนิดของสารมลพิษ สารมลพิษบางชนิดเข้มข้นเพียง 1 พีพีเอ็ม หรือตํ่ากว่าก็สามารถก่อให้เกิด
อันตรายได้ ดังเช่น ไฮโดรเจนฟลูออไรด์เพียง 0.001 พีพีเอ็มในอากาศจะทําให้ผักผลไม้ บางชนิดเห่ียว
เฉาได้ แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพียง 0.2 พีพีเอ็ม ในอากาศทําให้อัตราการ เสียชีวิตของมนุษย์เพ่ิมขึ้น 
สารพีนอลเข้มข้น 1 พีพีเอ็ม ในนํ้าอาจทําให้ ปลาบางชนิดตายได้ เป็นต้น (พิมล เรียนวัฒนา และ
ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2525:9) 
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ใบความรู้ท่ี 2    
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

 
 สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตมีการพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกันและสมพันธ์กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีการใช้พลังงานและแลกเปลี่ยนสารอาหารซึ่งดําเนิน
ไปภายใต้ความสมดุลของธรรมชาติเรียกว่าระบบนิเวศ แต่ถ้าระบบนิเวศขาดความสมดุลหรือถูก
ทําลายย่อมเกิดผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของสรรพสิ่งในระบบทําให้มนุษย์เห็นความสําคัญของ
ระบบนิเวศและรู้จักการนําสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์และช่วยแก้ไข้ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศ 
 
ความหมายของระบบนิเวศ 
 ระบบนิเวศ (ecosystem) หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยู่ร่วมกันในบริเวณน้ันและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมของแหล่งที่อยู่ ได้แก่ 
ดินนํ้า แสง ในระบบนิเวศจะมีการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆและมีการ
หมุนเวียนสารต่างๆจากสิ่งแวดล้อมสู่สิ่งมีชีวิตและจากสิ่งมีชีวิตสู่สิ่งแวดล้อม 
 
ประเภทของระบบนิเวศ 
 ระบบนิเวศมีอยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วโลก มีมากมายหลายระบบแต่ละระบบมีขนาดเล็กใหญ่ 
สลับซับซ้อนแตกต่างกัน โลกของเราจัดเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าโลกของสิ่งมีชีวิต 
(biosphere) ซึ่งเป็นที่รวมระบบนิเวศหลากหลายระบบส่วนที่จัดเป็นระบบนิเวศเล็ก ๆ เช่น ทุ่งหญ้า 
หนองนํ้าสระนํ้า ริมรั้ว ใต้ขอนไม้ผรุะบบนิเวศแบ่งได้เป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ คือ 
 1. ระบบนิเวศตามธรรมชาติได้แก่ ระบบนิเวศบนบก เช่น ป่าไม้ ทุ่งหญ้าทะเลทราย
ระบบนิเวศแหล่งนํ้าแบ่งเป็นระบบนิเวศนํ้าจืด เช่น แม่น้ํา ลําคลอง หนองบึงระบบนิเวศนํ้าเค็มเช่น 
ทะเล มหาสมุทรระบบนิเวศนํ้ากร่อยเช่น บริเวณปากแม่น้ํา 
 2. ระบบนิเวศท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเช่น ระบบนิเวศชุมชนเมือง แหล่งเกษตรกรรมนิคม
อุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งตู้ปลา อ่างเลี้ยงปลาก็จัดเป็นระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น  
 ระบบนิเวศบนโลกถึงแม้จะมีความหลากหลายแต่ก็มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน คือ 
ประกอบไปด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ 
 1. ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิต (abiotic component ) ประกอบด้วย อนินทรียสาร ได้แก่ 
ไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน น้ํา และคาร์บอนอินทรียสารได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
ไขมัน ฯลฯ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ แสง ความเป็นกรดเป็นด่างความเค็มและ
ความช้ืน 
 2. ส่วนประกอบที่มีชีวิต (biotic component) ได้แก่ ผู้ผลิต (producer) ผู้บริโภค 
(consumer) ผู้ย่อยสลาย (decomposer)  
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  ผู้ผลิต (producer) คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถนําพลังงานจากแสงอาทิตย์มาสังเคราะห์
อาหารข้ึนได้เองด้วยแร่ธาตุและสสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้แก่ พืชสีเขียว แพลงค์ตอนพืชและ
แบคทีเรียบางชนิด 
  ผู้บริโภค (consumer) คือ สิ่งมีชีวิตที่กินสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เป็นอาหาร แบ่งได้เป็น 
   - สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหาร (herbivore) เช่น วัว ควาย กระต่ายและปลาที่กิน
พืชเล็กๆ ฯลฯ 
   - สิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์อ่ืนเป็นอาหาร (carnivore) เช่น เสือ สุนัข กบ สุนัขจิ้งจอก 
ฯลฯ 
   - สิ่งมีชีวิตท่ีกินทั้งพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นลําดับการกินสูงสุด (omnivore) เช่น
มนุษย์ 
  ผู้ย่อยสลาย (decomposer) เป็นพวกย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตให้เป็นสารอินทรีย์ได้ 
 ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศมี 2 ลักษณะคือ 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ แสง อุณหภูมิ นํ้า
อากาศ ดิน และแร่ธาตุในดิน 
  แสงเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น 
  1) ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
  2) การหุบและบานของดอกและใบของพืชหลายชนิด เช่น ใบไมยราบ ใบกระถิน 
  3) มีอิทธิพลต่อเวลาการออกอาหารของสัตว์ 
  อุณหภูมิเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลายประการ 
เช่น 
  1) อุณหภูมิมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิด เช่น ดอกบัวจะบานตอน
กลางวัน และจะหุบในตอนกลางคืน 
  2) อุณหภูมิมีผลต่อพฤติกรรมบางประการของสัตว์ เช่น การจําศีลในฤดูหนาวของหมี
ขั้วโลก 
  3) อุณหภูมิมีผลต่อลักษณะและรูปร่างของส่ิงมีชีวิต เช่น สตัว์ในเขตหนาวจะมีขนาด
ตัวที่ใหญ่กว่าสัตว์ในเขตร้อน หรือสัตว์บางชนิดที่อยู่ในเขตหนาวจะมีขนหนากว่าสัตว์ในเขตร้อน 
  นํ้าเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เช่น 
  1) นํ้าเป็นวัตถุดิบในการบวนการสังเคราะห์ด้วยแวงของพืชและนํ้ายังเป็นตัวทํา
ละลายที่สําคัญที่ทําให้แร่ธาตุต่างๆท่ีมีอยู่ในดินละลายและซึมสู่พ้ืนดินเพ่ือให้พืชสามารถนําไปใช้ได้ 
  2) นํ้าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด 
  3) นํ้าเป็นส่วนประกอบในเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
  4) นํ้าเป็นสื่อกลางในการช่วยขับของเสียออกจากร่างการของสิ่งมีชีวิต 
  ดินและแร่ธาตุในดินเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิต 
  1) ดินเป็นแล่งที่อยู่ของพืชอีกทั้งยังให้แร่ธาตุที่จําเป็นในการดํารงชีวิต 
  2) ดินช่วยในการกักเก็บนํ้าและอากาศ 
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  3) ดินเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดบนโลก 
  อากาศเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เช่น 
  1) อากาศมีแก๊สออกซิเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
แทบทุกชนิด 
  2) อากาศมีแก๊สออกซิเจนที่ผสมอยู่ช่วยในการเผาไหม้ 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตในสายใยอาหารมีหลายรูปแบบ ได้แก่ 
  2.1 ภาวะล่าเหย่ือ (Predation) หมายถึง การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตโดยฝ่ายหน่ึง
จับอีกฝ่ายหน่ึงเป็นอาหาร เรียกว่า ผู้ล่า (predator) ส่วนฝ่ายที่ถูกจับเป็นอาหารหรือถูกล่า เรียกว่า 
เหย่ือ (prey) เช่น กบกับแมลง: กบเป็นผู้ล่า แมลงเป็นผู้ถูกล่า และเหย่ียวกับหนู: เหย่ียวเป็นผู้ล่า ส่วนหนู
เป็นผู้ถูกล่า 
  2.2 ภาวะพ่ึงพา (Mutualism) หมายถึง การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด โดย
ต่างก็ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน หากแยกกันอยู่จะไม่สามารถดํารงชีวิตต่อไปได้ เช่น ไลเคนส์ 
(Lichens): สาหร่ายอยู่ร่วมกับสาหร่ายสาหร่ายได้รับความช้ืนและแร่ธาตุจากรา ราได้รับอาหารและ
ออกซิเจนจากสาหร่าย 
  2.3 ภาวการณ์ได้ประโยชน์ (Protocooperation) หมายถึง การอยู่ร่วมกันของ
สิ่งมีชีวิต 2 ชนิด โดยก็ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกันแม้แยกกันอยู่ก็สามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติ เช่น
แมลงกับดอกไม้: แมลงได้รับนํ้าหวานจากดอกไม้ ส่วนดอกไม้ได้แมลงช่วยผสมเกสร ทําให้แพร่พันธ์ุได้
ดีขึ้น 
  2.4 ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเก้ือกูล (Commensalism) หมายถึง การอยู่ร่วมกัน
ของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด โดยฝ่ายหน่ึงได้ประโยชน์อีกฝ่ายหน่ึงไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ เช่น 
   - ปลาฉลามกับเหาฉลาม: เหาฉลามเกาะติดกับปลาฉลามได้เศษอาหารจากปลา
ฉลามโดยปลาฉลามก็ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์อะไร 
   - พืชอิงอาศัย (epiphyte) บนต้นไม้ใหญ่: พืชอิงอาศัย เช่นชายผ้าสีดา หรือ
กล้วยไม้เกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่ ได้รับความชุ่มช้ืนที่อยู่อาศัยและแสงสว่างที่เหมาะสมโดยต้นไม้ใหญ่
ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ใดๆ 
   - นก ต่อ แตนผึ้ง ทํารังบนต้นไม้: สัตว์เหล่าน้ีได้ที่อยู่อาศัยหลบภัยจากศัตรู
ธรรมชาติโดยต้นไม้ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์อะไร 
  2.5 ภาวะปรสิต (Parasitism) หมายถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด โดยฝ่าย
หน่ึงได้ประโยชน์เรียกว่า ปรสิต (parasite) อีกฝ่ายหน่ึงเสียประโยชน์เรียกว่าผู้ถูกอาศัย (host) เช่น 
   - เห็บ เหา ไร หมัด บนร่างกายสัตว์: ปรสิตภายนอก (ectoparasite) เหล่าน้ีดูด
เลือดจากร่างกายสัตว์จึงเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ส่วนสัตว์เป็นฝ่ายเสียประโยชน์ 
   - พยาธิ ในร่างกายสัตว์: ปรสิตภายใน (endoparasite) จะดูดสารอาหารจาก
ร่างกายสัตว์จึงเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ส่วนสัตว์เป็นฝ่ายเสียประโยชน์ 
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  2.6 ภาวะมีการย่อยสลาย (Saprphytism) เป็นความสัมพันธ์ที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้
ย่อยสลายอินทรีย์สาร ได้แก่ แบคทีเรีย เห็ด รา จะสร้างสารออกมาย่อยสลายซากส่ิงมีชีวิตบางส่วน
ของสารที่ย่อยแล้วจะดูดกลับไปใช้ในการดํารงชีวิต 
 
การหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ 
 

 
 
 โดยท่ัวไปในสภาวะแวดล้อมจะมีแร่ธาตุและสารต่างๆ เป็นองค์ประกอบอยู่แล้วตาม
ธรรมชาติสิ่งมีชีวิตไม่เพียงแต่ใช้ แร่ธาตุและสารจากธรรมชาติแต่กิจกรรมการดํารงชีวิตก็มีการปล่อย 
สารบางอย่างกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยวนเวียนกันเป็นวัฏจักร 
 
การหมุนเวียนน้ําในระบบนิเวศ 
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 น้ําเป็นสิ่งจําเป็นต่อชีวิตอย่างย่ิงนํ้าเป็นตัวกลางของกระบวนการต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิตจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบของเซลล์ของส่ิงมีชีวิต พบว่ามีนํ้าเป็นองค์ประกอบในปริมาณมาก 
บางชนิดมีน้ําเป็นองค์ประกอบในเซลล์ถึงร้อยละ 95 สิ่งมีชีวิตจํานวนมากอาศัยนํ้าเป็นแหล่งที่อยู่ 
เพราะผิวโลกเราประกอบด้วยพ้ืนนํ้าถึง 3 ใน 4 ส่วน 
 
การหมุนเวียนไนโตรเจนในระบบนิเวศ 
 

 
 
 ไนโตรเจนเป็นแร่ธาตุสําคัญที่พืชต้องการในปริมาณมาก พืชจะใช้ไนโตรเจนในรูปของ 
สารประกอบพวกเกลือแอมโมเนีย เกลือไนไตร เกลือไนเตรต เพ่ือสร้างสารประกอบอ่ืน ๆ ในเซลล์ 
ส่วนสัตว์จะได้รับสารดังกล่าวโดยถ่ายทอดมาในสายใยอาหาร สิ่งมีชีวิตในดิน พวกจุลินทรีย์ เช่น 
แบคทีเรียไรโซเบียมในปมรากพืชตระกูลถั่ว แบคทีเรียที่ดํารงชีพอิสระในดิน และสาหร่ายสีเขียวแกม
น้ําเงินบางชนิดสามารถตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศแล้วเปลี่ยนเป็นสารประกอบของไนโตรเจนที่พืช
สามารถนําไปใช้ได้ ในขณะเดียวกันก็มีจุลินทรีย์บางชนิดที่เป็นผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารย่อยสลายซาก
พืชและสัตว์ที่ตายลงกลาย เป็นไนโตรเจนอิสระกลับคืนสู่บรรยากาศและได้สารประกอบไนโตรเจนใน
ดินที่พืชสามารถ นําไปใช้ได้นอกจากน้ีไนโตรเจนอีกส่วนหน่ึงจะกลับคืนสู่บรรยากาศ โดยสัตว์ขับถ่าย
สารประกอบไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนีย พืชบางชนิด เช่น - หม้อข้าวหม้อแกงลิง หยาดนํ้าค้าง 
กาบหอยแครงได้รับสารประกอบไนโตรเจนแตกต่างจากพืชอ่ืนโดยมีส่วนของใบเปล่ียนแปลงไปคลาย
กับดักแมลง เมื่อแมลงตกลงไปจะมีเอนไซม์ย่อยเน้ือเย่ือแมลงได้เป็นสารประกอบไนโตรเจนที่เข้าสู่
เซลล์พืชได้ 
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การหมุนเวียนคารบ์อนในระบบนิเวศ 
 

 
 
 คาร์บอนเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหน่ึงของสารท่ีพบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด คาร์บอนได 
ออกไซด์ในบรรยากาศถูกพืชนํามาเปลี่ยนแปลงเป็นสารอินทรีย์ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบในพืช
โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง สัตว์ได้รับสารที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบโดยการกินอาหาร 
สําหรับกลุ่มผู้ย่อยสลายอินทรีย์สาร ก็ได้รับสารคาร์บอนจากกระบวนการย่อยสลาย สิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ปล่อยคาร์บอนกลับคืนสู่บรรยากาศโดยการหายใจออกในรูปของคาร์บอน ไดออกไซด์ ซึ่งพืชก็นํามาใช้
ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอีก ในระบบนิเวศจึงมีการหมุนเวียนคาร์บอนตลอดเวลา 
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นํ้านั้น มีอยู่ปร
ของพืชและสัต
นหมดสิ้น เมื่อ
บ้ืองบนเน่ืองจา
ตัวกลายเป็นล

นก็จะกลั่นตัวก
ามร้อนจากดว
นเป็นวัฏจักรห
สมอ 

 ซึ่งมนุษย์สาม
าศ สถานที่นนั
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ระมาณ 3 
ตว์บนโลก
อแสงแดด
ากไอนํ้ามี
ละอองน้ํา
กลายเป็น
วงอาทิตย์ 
หมุนเวียน

มารถนําใช้
นทนาการ 
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 ทรัพยากรธรรมชาติสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้
ไม่หมด ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนํามาใช้ใหม่ และทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง หรือทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไมห่มดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีปริมาณเกินความต้องการ
ที่สิ่งมีชีวิตจะนํามาใช้ประโยชน์ แต่หากนํามาใช้ผิดวิธีหรือขาดการบํารุงรักษาแล้ว คุณภาพทรัพยากร 
ธรรมชาตินั้นอาจจะเปลี่ยนไป ทําให้มคีุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้อีก ได้แก่ นํ้า และอากาศใน
ระบบนิเวศ 
  1.1 อากาศ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมากมาย มีปรากฏกระจัดกระจาย
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกส่วนของโลก อากาศเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตมาก หาก
มนุษย์ไม่มีอากาศหายใจเพียง 2-3 นาทีจะเสียชีวิตทันที นอกจากน้ีอากาศยังมีความสําคัญต่อพืช
พรรณธรรมชาติ และเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของดินและสัตว์นานาชนิด 
  1.2 น้ํา ประกอบด้วย น้ําผิวดิน น้ําใต้ดิน ความช้ืนในบรรยากาศ และน้ําที่อยู่ในรูป
ของนํ้าแข็ง ซึ่งนํ้าเหล่าน้ีจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนสถานะอยู่ตลอดเวลา โดยอาศัยพลังงานความร้อน
จากดวงอาทิตย์ สําหรับทรัพยากรนํ้าแม้ว่าจะมีอยู่มากแต่ก็มิได้แพร่กระจายไปตามผิวโลกเหมือนกับ
อากาศ กล่าวคือ บางแห่งจะมีปริมาณน้ําอยู่มาก แต่บางแห่งจะเกิดการขาดแคลนนํ้าอย่างรุนแรง 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากฝนตกน้อย ส่วนนํ้าที่มีอยู่ขาดคุณภาพที่จะนํามาใช้ และไม่มีแหล่งนํ้าจืดอยู่ใกล้เคียง 
 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนํามาใช้ใหม่ได้ ทรัพยากรกลุ่มน้ีจะปรากฏอยู่บนผิวโลก
เป็นแห่ง ๆ ถ้าหากมีการบํารุงรักษาอย่างถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ี
สามารถคงอยู่และมนุษย์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ตลอดไปได้แก่ ดิน ป่าไม้ ทุ่งหญ้า และสัตว์ป่า 
  2.1 ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของมนุษย์มากที่สุด  
เน่ืองจากดินเป็นบ่อเกิดของปัจจัยสี่ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรค แม้ว่าดิน
คลอบคลุมพ้ืนที่โลกอย่างกว้างขวางแต่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับนํามาใช้เพาะปลูกพืช ผล
แตกต่างกัน การที่มนุษย์นําดินมาใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยปราศจากการบํารุงรักษาจะทําให้
สภาพของดินเสื่อมโทรม และในที่สุดจะไม่สามารถนํามาใช้เพ่ือการเพาะปลูกได้ แต่ถ้าหากทําการ
บํารุงรักษาอย่างดีจะสามารถนําดินมาใช้ปลูกพืชผลและให้ผลผลิตได้อย่างสมํ่าเสมอตลอดไป 
  2.2 ป่าไม้ จัดเป็นทรัพยากรท่ีสามารถนํามาใช้ใหม่ได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่ต้องอาศัย
เวลาเท่าน้ัน ทั้งน้ีเพราะกว่าต้นไม้จะเจริญเติบโตถึงขั้นที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้ต้องใช้เวลานาน พ้ืนที่
ป่าไม้ที่ถูกถากถางไปถ้าหากไม่นําไปใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืนแล้ว ไม่นานนักพ้ืนที่แห่งน้ีจะมีไม้รุ่นที่
สองปรากฏขึ้นและพัฒนาเป็นป่าไม้ต่อไป ดังน้ันกล่าวได้ว่ามนุษย์สามารถบํารุง รักษาป่าไม้ให้คงอยู่ใน
สภาพเดิมและนํามาใช้ใหม่ได้ แม้แต่ป่าที่เสื่อมโทรมแล้วยังสามารถปรับปรุงให้กลายเป็นป่าไม้ที่อุดม
สมบูรณ์ได้อีก 
  2.3 สัตว์ป่า จัดเป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มนุษย์พ่ึงพาอาศัยเพ่ือดํารงชีวิตมาต้ังแต่
อดีตกาล ปริมาณสัตว์ป่าจะมากหรือน้อยน้ันขึ้นอยู่กับการควบคุมของสภาพธรรมชาติ และจากการ
กระทําของมนุษย์เป็นสําคัญ การท่ีสัตว์ป่าถูกทําลายลงอย่างรวดเร็วจนเป็นเหตุทําให้สัตว์ป่าบางชนิด
สูญพันธ์ุหรือใกล้จะสูญพันธ์ุ มีสาเหตุจากการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของมนุษย์ การใช้อาวุธที่
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ทันสมัยมาล่าสัตว์ป่า ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าถูกทําลาย แต่ถึงกระนั้นก็ตามถ้าหากลดอัตราการล่า
สัตว์ป่าลงและมีการฟ้ืนฟูถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าให้ได้รับความปลอดภัยแล้วการเพ่ิมปริมาณสัตว์ป่า
จะสามารถทําได้ในช่วงระยะเวลาไม่นานนัก แต่ถ้าหากปล่อยให้ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าถูกทําลาย
ต่อไป และเพ่ิมปริมาณการล่าสัตว์ป่ามากขึ้นแล้ว อีกไม่นานสัตว์ป่าหลายชนิดคงสูญพันธ์ุไปจากโลกน้ี
อย่างแน่นอน 
 

 
 

 3. ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลืองหรือใช้แลว้หมดไป เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถ
นํามาดัดแปลงหรือบูรณะเพ่ือนํามาใช้ได้อีก เช่น แร่ธาตุ และทิวทัศน์ทีส่วยงาม 
  3.1 แร่ธาตุ จดัเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง แต่มีแร่ธาตุบางชนิด เช่น 
เหล็ก อะลมูิเนียม ทองแดง เงิน และทองคาํ เมื่อนํามาใช้แล้วสามารถนํามาปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือใช้
งานอ่ืนได้อีก แร่ธาตุส่วนใหญ่หมดไปเมื่อถกูนํามาใช้ เช่น แร่เช้ือเพลิง แร่อโลหะที่นํามาใช้ทําปุ๋ยหรือ
เคมีภัณฑ์ และแร่กัมมันตรังสี เป็นต้น แร่ธาตุเหล่าน้ีแม้เกิดขึ้นเองภายใต้พิภพแต่ต้องอาศัยระยะเวลา
อันยาวนานในการวิวัฒนาการถ้าหากอัตราการใช้แร่ธาตุดําเนินต่อไปอย่างน้ีแล้วคาดว่าการขาดแคลน
แร่ธาตุจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และมีราคาสูงข้ึนเป็นลําดับ 
  3.2 ทิวทัศน์ทีส่วยงาม จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลืองเพราะถ้าหากนําสถานที่
ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมาใช้โดยปราศจากการบํารุงรักษาหรือปล่อยให้ถูกทําลายไป ไม่ว่าจะเป็นถ้ํา 
น้ําตก หาดทราย หรือแหลง่นํ้า จะยากลําบากในการบูรณะให้คืนสภาพความสวยงามให้เหมือนเดิม 
ด้วยเหตุนี้เองการรักษาสภาพธรรมชาติที่สวยงามจึงจําเป็นต้องดําเนินการ เพราะหากความสวยงาม
ของทิวทัศน์เหล่าน้ันหมดไป ก็ยากที่จะหาแหล่งอ่ืนมาทดแทนได้ 
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ความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญต่อมนุษย์มาก เพราะมนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็น
ปัจจัยสี่และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีการอนุรักษ์และตระหนัก
ถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง เน่ืองจาก 
 1. ทรัพยากรบางอย่างเป็นทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง เมื่อใช้แล้วไม่สามารถงอกเงย
หรือนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แร่ธาตุหรือทรัพยากรธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไป
หลังจากมนุษย์นํามาใช้ส่งผลให้มนุษย์ขาดแคลนทรัพยากรน้ันในการดํารงชีวิตในอนาคต ดังน้ันเพ่ือให้
มีทรัพยากรใช้ตลอดไป มนุษย์ควรศึกษาเก่ียวกับวิธีการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์ 
มีมาตรการในการใช้ ป้องกัน และการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับชนิดของทรัพยากร
น้ัน ๆ   
 2. อัตราการเกิดของประชากรเพ่ิมขึ้นแต่ทรัพยากรธรรมชาติมีจํากัด ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการที่เพ่ิมขึ้น ดังน้ันถ้าหากไม่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโอกาสท่ีจะหมดไปมีมาก 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติช่วยส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชน
หากรู้จักวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จะทําให้ประเทศน้ันเกิดความม่ันคงตลอดไป 
 4. ทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดความเจริญทางวัฒนธรรม เช่น โบราณสถานโบราณวัตถุ 
สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ได้ 
 

ทรัพยากรน้ํา 
 
 นํ้าเป็นแหล่งกําเนิดชีวิตของสัตว์และพืชคนเรามีชีวิตอยู่โดยขาดนํ้าได้ไม่เกิน 3 วัน และ
น้ํายังมีความจําเป็นทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนา
ประเทศ ประโยชน์ของน้ํา ได้แก่ 
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และสิ่งปฎิกูลที

ากแหล่งเกษต

กอบอาหาร ช
แหล่งนํ้าเป็นที

ช้ล้างของเสียใ

ทาํเขื่อนผลิตก
าคมขนส่งที่สํ
หล่งท่องเที่ยว

เป็นผลเน่ืองจ
ปลูกและการเ
ดไม้มากเกินไป

ทําให้เกิดนํ้าเสี
ที่ถูกทิ้งสู่แม่น้ํ

ตรกรรมลงสู่แ

ชําระร่างกาย 
ที่อยู่อาศัยของ

ใช้หล่อเคร่ือง

ระแสไฟฟ้าได้
าคัญ 
ของมนุษย์ 

 

จากการตัดไม้ท
เลี้ยงสัตว์ 
ป ทําให้เกิดนํ้า

สีย ได้แก่  
้าลําคลอง 

แม่น้ําลําคลอง
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 ฯลฯ 
งปลาและ

งจักรและ

ด้ 

ทําลายป่า 

าท่วมไหล

 



223 

 

 

  - น้ําเสียที่เกิดขึ้นน้ีส่งผลเสียหายทั้งต่อสุขภาพอนามัย เป็นอันตรายต่อสัตว์นํ้า และ
มนุษย์ ส่งกลิ่นเหม็น รบกวน ทําให้ไม่สามารถนําแหล่งนํ้าน้ันมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งการอุปโภค บริโภค 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
 
ผลกระทบของน้ําเสียต่อสิ่งแวดล้อม 
 - เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเช้ือโรค เช่น อหิวาตกโรค บิด ท้องเสีย 
 - เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของแมลงนําโรคต่าง ๆ 
 - ทําให้เกิดปัญหามลพิษต่อดิน น้ํา และอากาศ 
 - ทําให้เกิดเหตุรําคาญ เช่น กลิ่นเหม็นของนํ้าโสโครก 
 - ทําให้เกิดการสูญเสียทัศนียภาพ เกิดสภาพที่ไม่น่าดู เช่น สภาพนํ้าที่มีสีดําคล้ําไปด้วย
ขยะ และสิ่งปฎิกูล 
 - ทําให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียพันธ์ุปลาบางชนิดจํานวนสัตว์น้ํา
ลดลง 
 - ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในระยะยาว 
 
การอนุรักษ์น้ํา 
 ดังได้กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า นํ้ามีความสําคัญและมีประโยชน์มหาศาล เราจึงควรช่วย
แก้ไขปัญหาน้ําเสียหรือการสูญเสียทรัพยากรนํ้าด้วยการอนุรักษ์นํ้า ดังน้ี 
 1. การใช้นํ้าอย่างประหยัด การใช้นํ้าอย่างประหยัดนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
นํ้าลงได้แล้ว ยังทําให้ปริมาณนํ้าเสียที่จะทิ้งลงแหล่งนํ้ามีปริมาณน้อย และป้องกันการขาดแคลนนํ้าได้
ด้วย 
 2. การสงวนน้ําไว้ใช้ ในบางฤดูหรือในสภาวะที่มีนํ้ามากเหลือใช้ควรมีการเก็บนํ้าไว้ใช้ 
เช่น การทําบ่อเก็บนํ้า การสร้างโอ่งนํ้า ขุดลอกแหล่งนํ้า รวมทั้งการสร้างอ่างเก็บนํ้า และระบบ
ชลประทาน 
 3. การพัฒนาแหล่งนํ้า ในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ํา จําเป็นที่จะต้องหาแหล่งนํ้าเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้สามารถมีนํ้าไว้ใช้ ทั้งในครัวเรือนและในการเกษตรได้อย่างพอเพียง ปัจจุบันการนํานํ้าบาดาล
ขึ้นมาใช้กําลังแพร่หลายมากขึ้นแต่อาจมีปัญหาเรื่องแผ่นดินทรุด  
 4. การป้องกันนํ้าเสีย การไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฎิกูลและสารพิษลงในแหล่งนํ้า น้ําเสียที่เกิด
จากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ควรมีการบําบัดและขจัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งนํ้า 
 5. การนํานํ้าเสียกลับไปใช้ นํ้าที่ไม่สามารถใช้ได้ในกิจการอย่างหน่ึงอาจใช้ได้ในอีกกิจการ
หน่ึง เช่น นํ้าทิ้งจากการล้างภาชนะอาหาร สามารถนําไปรดต้นไม้ได้  
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ทรัพยากรดิน 
 
 ดินเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินชนิดต่าง ๆ
โดยใช้เวลาที่นานมากหินที่สลายตัวผุกร่อนน้ีจะมีขนาดต่าง ๆ กันเมื่อผสมรวมกับซากพืชซากสัตว์นํ้า
อากาศก็กลายเป็นเน้ือดินซึ่งส่วนประกอบเหล่าน้ีจะมากน้อยแตกต่างกันไปตามชนิดของดิน 
 

 
 
ประโยชน์ของดิน 
 ดินมีประโยชน์มากมายมหาศาลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ คือ 
 1. ประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมเพราะดินเป็นต้นกําเนิดของการเกษตรกรรมเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารของมนุษย์ในดินจะมีอินทรียวัตถุและธาตุอาหารรวมท้ังนํ้าที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
พืชอาหารที่คนเราบริโภคในทุกวันน้ีมาจากการเกษตรกรรมถึง 90%  
 2. การเลี้ยงสัตว์ดินเป็นแหล่งอาหารสัตว์ทั้งพวกพืชและหญ้าที่ข้ึนอยู่ตลอดจนเป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดเช่นงูแมลงนากฯลฯ 
 3. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแผ่นดินเป็นที่ต้ังของเมืองบ้านเรือนทําให้เกิดวัฒนธรรมและ 
อารยธรรมของชุมชนต่าง ๆ มากมาย 
 4. เป็นแหล่งเก็บกักนํ้าเน้ือดินจะมีส่วนประกอบสําคัญ ๆ คือส่วนที่เป็นของแข็งได้แก่
กรวดทรายตะกอน และส่วนที่เป็นของเหลว คือ น้ําซึ่งอยู่ในรูปของความช้ืนในดินซึ่งถ้ามีอยู่มาก ๆก็
จะกลายเป็นนํ้าซึมอยู่คือนํ้าใต้ดินนํ้าเหล่าน้ีจะค่อย ๆ ซึมลงที่ตํ่าเช่นแม่น้ําลําคลองทําให้เรามีนํ้าใช้ได้
ตลอดปี 
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ชนิดของดิน 
 อนุภาคของดินจะรวมตัวกันเข้าเกิดเป็นเม็ดดินอนุภาคเหล่าน้ีจะมีขนาดไม่เท่ากันขนาด
เล็กที่สุดคืออนุภาคดินเหนียว อนุภาคขนาดกลางเรียกว่าอนุภาคทรายแป้ง อนุภาคขนาดใหญ่ เรียกว่า
อนุภาคทรายเนื้อดินจะมีอนุภาคทั้ง 3 กลุ่มน้ีผสมกันอยู่ในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน ทําให้เกิดลักษณะของ
ดิน 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ ดินเหนียว ดินทราย และดินร่วน 
  1. ดินเหนียวเป็นดินที่เมื่อเปียกแล้วมีความยืดหยุ่น อาจป้ันเป็นก้อนหรือคลึงเป็น
เส้นยาวได้เหนียวเหนอะหนะติดมือเป็นดินที่มีการระบายนํ้าและอากาศไม่ดี มีความสามารถในการอุ้ม
นํ้าได้ดีมีความสามารถในการจับยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้สูง หรือค่อนข้างสูงเป็นดินที่มี
ก้อนเน้ือละเอียด เพราะมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวอยู่มาก เหมาะที่จะใช้ทํานาปลูกข้าวเพราะเก็บนํ้า
ได้นาน 
  2. ดินทรายเป็นดินที่มีการระบายนํ้าและอากาศดีมาก มีความสามารถในการอุ้มนํ้า
ตํ่ามีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เพราะความสามารถในการจับยึดธาตุอาหารพืชมีน้อย พืชที่ช้ันบนดินทราย
จึงมักขาดทั้งอาหารและน้ํา เป็นดินที่มีเน้ือดินทรายเพราะมีปริมาณอนุภาคทรายมาก 
  3. ดินร่วนเป็นดินที่มีเน้ือดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือยืดหยุ่นได้บ้างมีการระบายนํ้าได้
ดีปานกลางจัดเป็นเน้ือดินที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกในธรรมชาติมักไม่ค่อยพบ แต่จะพบดินที่มี
เน้ือดินใกล้เคียงกันมากกว่าสีของดิน สีของดินจะทําให้เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ปริมาณ
อินทรียวัตถุที่ปะปนอยู่และแปรสภาพเป็นฮิวมัสในดินทําให้สีของดินต่างกันถ้ามีฮิวมัสน้อยสีจะจางลง
มีความอุดมสมบูรณ์น้อย 
 

 
 
ลักษณะโครงสร้างที่ดีของดิน ได้แก่ สภาพทีเ่ม็ดดินเกาะกันเป็นก้อนเล็ก ๆ อยู่รวมกันอย่างหลวม ๆ 

ตลอดช้ันของหน้าดิน 
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ปัญหาทรัพยากรดิน 
 ดินส่วนใหญ่ถกูทําลายให้สญูเสียความอุดมสมบูรณ์ หรือตัวเน้ือดินไปเน่ืองจากการ
กระทําของมนุษย์ และการสญูเสียตามธรรมชาติทําให้เราไม่อาจใช้ประโยชน์จากดินได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ การสูญเสียดินเกิดได้จาก 
 1. การกัดเซาะและพังทลายโดยนํ้านํ้าจํานวนมากที่กระทบผิวดินโดยตรงจะกัดเซาะผิว
ดินให้หลุดลอยไปตามนํ้าการสูญเสียบริเวณผิวดินจะเป็นพ้ืนที่กว้าง หรือถูกกัดเซาะเป็นร่องเล็ก ๆก็
ขึ้นอยู่กับความแรง และบริเวณของน้ําที่ไหลบ่าลงมาก 
 

 
 
 2. การตัดไม้ทําลายป่าการเผาป่าถางป่าทําให้หน้าดินเปิด และถูกชะล้างได้ง่ายโดยนํ้า
และลมเมื่อฝนตกลงมาน้ําก็ชะล้างเอาหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ไปกับนํ้าทําให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลง 
 3. การเพาะปลูกและเตรียมดินอย่างไม่ถูกวิธีการเตรียมที่ดินทําการเพาะปลูกน้ันถ้าไม่ถูก
วิธีก็จะก่อความเสียหายกับดินได้มากตัวอย่างเช่นการไถพรวนขณะดินแห้งทําให้หน้าดินที่สมบูรณ์
หลุดลอยไปกับลมได้ หรือการปลูกพืชบางชนิดจะทําให้ดินเสื่อมเร็วการเผาป่าไม้ หรือตอข้าวในนาจะ
ทําให้ฮิวมัสในดินเสื่อมสลายเกิดผลเสียกับดินมาก 
 
การอนุรักษ์ดิน 
 ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการพังทลายหรือการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินน้ันจะทํา
ให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ติดตามมา เช่น ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทําให้เกษตรกรต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาบํารุง
ดิน เสียค่าใช้จ่ายมหาศาล ตะกอนดินที่ถูกชะล้าง ทําให้แม่น้ําและปากแม่น้ําต้ืนเขิน ต้องขุดลอกใช้
เงินเป็นจํานวนมาก เราจึงควรป้องกันไม่ให้ดินพังทลายหรือเสื่อมโทรม ซึ่งสามารถกระทําได้ด้วยการ
อนุรักษ์ดิน 
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 1. การใช้ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมการปลูกพืชควรต้องคํานึงถึงชนิดของพืชที่เหมาะสม
กับคุณสมบัติของดินการปลูกพืชและการไถพรวนตามแนวระดับเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของ
หน้าดินนอกจากน้ีควรจะสงวนรักษาที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ไว้ใช้ในกิจการอ่ืน ๆ เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยเพราะที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมในการเพาะปลูกมีอยู่จํานวน
น้อย 
 2. การปรับปรุงบํารุงดินการเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดินเช่นการใส่ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยคอกการปลูก
พืชตระกูลถั่วการใส่ปูนขาวในดินที่เป็นกรดการแก้ไขพ้ืนที่ดินเค็มด้วยการระบายนํ้าเข้าที่ดินเป็นต้น 
 3. การป้องกันการเสื่อมโทรมของดินได้แก่การปลูกพืชคลุมดินการปลูกพืชหมุนเวียนการ
ปลูกพืชบังลมการไถพรวนตามแนวระดับการทําคันดินป้องกันการไหลชะล้างหน้าดินรวมทั้งการไม่เผา
ป่าหรือการทําไร่เลื่อนลอย 
 4. การให้ความชุ่มช้ืนแก่ดินการระบายนํ้าในดินที่มีน้ําขังออกการจัดส่งเข้าสู่ที่ดินและการ
ใช้วัสดุเช่นหญ้าหรือฟางคลุมหน้าดินจะช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
 

ทรัพยากรป่าไม้ 
 

 อย่างป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์
หรือสัตว์อ่ืน ๆ เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย และยารักษาโรคสําหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมถ้าป่าไม้ถูก
ทําลายลงไปมาก ๆย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น สัตว์ป่า ดิน น้ํา อากาศ 
ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูกทําลายจะส่งผลไปถึงดินและแหล่งนํ้าด้วย เพราะเมื่อเผาหรือถางป่าไปแล้วพ้ืนดินจะ
โล่งขาดพืชปกคลุม เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป นอกจากน้ัน
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เมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับนํ้าไว้น้ําก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือน และที่ลุ่มในฤดูนํ้าหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มี
น้ําซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นนํ้าลําธาร ทําให้แม่นํ้ามีนํ้าน้อยส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น การขาดแคลนนํ้าในการการชลประทาน ทําให้ทํานาไม่ได้ผล ขาดน้ํามาผลิตกระแสไฟฟ้า 
 
ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย 
 ประเภทของป่าไม้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกระจายของฝนระยะเวลาที่ฝนตก
รวมทั้งปริมาณนํ้าฝนทําให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มช้ืนต่างกันสามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
คือ 
 1. ป่าประเภทท่ีไม่ผลัดใบ (Evergreen)  
 2. ป่าประเภทท่ีผลัดใบ (Deciduous)  
 
ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)  
 ป่าประเภทน้ีมองดูเขียวชอุ่มตลอดปีเน่ืองจากต้นไม้แทบทั้งหมดที่ขึ้นอยู่เป็นประเภทท่ีไม่
ผลัดใบป่าชนิดสําคัญซึ่งจัดอยู่ในประเภทน้ีได้แก่  
 1. ป่าดงดิบ (Tropical Evergreen Forest or Rain Forest) ป่าดงดิบที่มีอยู่ทั่วในทุก
ภาคของประเทศ แต่ที่มีมากที่สุดได้แก่ภาคใต้และภาคตะวันออกในบริเวณน้ีมีฝนตกมากและมี
ความช้ืนมากในท้องที่ภาคอ่ืนป่าดงดิบมักกระจายอยู่บริเวณที่มีความชุ่มช้ืนมาก ๆ เช่น ตามหุบเขาริม
แม่นํ้า ลําธาร ห้วย แหล่งนํ้า และบนภูเขา ซึ่งสามารถแยกออกเป็นป่าดงดิบชนิดต่าง ๆ ดังน้ี 
  1.1 ป่าดิบช้ืน (Moist Evergreen Forest) เป็นป่ารกทึบมองดูเขียวชอุ่มตลอดปีมี
พันธ์ุไม้หลายร้อยชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มักจะพบกระจัดกระจายต้ังแต่ความสูง 600 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเลไม้ที่สําคัญก็คือ ไม้ตระกูลยางต่าง ๆ เช่น ยางนา ยางเสียน ส่วนไม้ช้ันรอง คือพวกไม้กอ 
เช่น กอนํ้า กอเดือย 
  1.2 ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) เป็นป่าที่อยู่ในพ้ืนที่ค่อนข้างราบมีความ
ชุ่มช้ืนน้อย เช่น ในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักอยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 
300-600 เมตร ไม้ที่สําคัญ ได้แก่ มะค่าโมง ยางนา พะยอม ตะเคียน แดง กระเบากลัก และตาเสือ 
  1.3 ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) ป่าชนิดน้ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่สูงๆ หรือบนภูเขา
ต้ังแต่ 1,000-1,200 เมตรขึ้นไปจากระดับนํ้าทะเล ไม้ส่วนมากเป็นพวก Gymonosperm ได้แก่ พวก
ไม้ขุน และสนสามพันปี นอกจากน้ียังมีไม้ตระกูลกอขึ้นอยู่พวกไม้ช้ันที่สองรองลงมา ได้แก ่เป้ง สะเดา
ช้าง และขมิ้นต้น 
 2. ป่าสนเขา (Pine Forest) ป่าสนเขามักปรากฏอยู่ตามภูเขาสูงส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ซึ่งมี
ความสูงประมาณ 200-1800 เมตรขึ้นไปจากระดับนํ้าทะเล ในภาคเหนือภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบางทีอาจปรากฏในพ้ืนที่สูง 200-300 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ในภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ป่าสนเขามีลักษณะเป็นป่าโปร่งชนิดพันธ์ุไม้ที่สําคญัของป่าชนิดน้ีคือ สนสองใบ และ
สนสามใบ ส่วนไม้ชนิดอ่ืนที่ขึ้นอยู่ด้วยได้แก่พันธ์ุไม้ป่าดิบเขา เช่น กอชนิดต่าง ๆ หรือพันธ์ุไม้ป่าแดง
บางชนิด คือ เต็ง รัง เหียง พลวง เป็นต้น 
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 3. ป่าชายเลน (Mangrove Forest) บางทีเรียกว่า "ป่าเลนนํ้าเค็ม”หรือป่าเลน มีต้นไม้
ขึ้นหนาแน่นแต่ละชนิดมีรากคํ้ายันและรากหายใจป่าชนิดน้ีปรากฏอยู่ตามที่ดินเลนริมทะเลหรือ
บริเวณปากนํ้าแม่น้ําใหญ่ ๆ ซึ่งมีนํ้าเค็มท่วมถึงในพ้ืนที่ภาคใต้มีอยู่ตามชายฝั่งทะเลท้ังสองด้านตาม
ชายทะเลภาคตะวันออกมีอยู่ทุกจังหวัด แต่มากที่สุดคือ บริเวณปากนํ้าเวฬุ อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี พันธ์ุไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนส่วนมากเป็นพันธ์ุไม้ขนาดเล็กใช้ประโยชน์สําหรับการเผาถ่าน
และทําฟืนไม้ชนิดท่ีสําคัญ คือ โกงกาง ประสัก ถั่วขาว ถั่วขํา โปรง ตะบูน แสมทะเล ลําพูน และ
ลําแพน ฯลฯ ส่วนไม้พ้ืนล่างมักเป็นพวกปรงทะเล เหงือกปลาหมอ ปอทะเล และเป้ง เป็นต้น 
 4. ป่าพรุหรือป่าบึงนํ้าจืด (Swamp Forest) ป่าชนิดน้ีมักปรากฏในบริเวณที่มีนํ้าจืดท่วม
มาก ๆ ดินระบายนํ้าไม่ดี ป่าพรุในภาคกลางมีลักษณะโปร่งและมีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่าง ๆ เช่น ครอเทียน 
สนุ่น จิก โมกบ้าน หวายนํ้า หวายโปร่ง ระกํา อ้อ และแขม ในภาคใต้ป่าพรุมีขึ้นอยู่ตามบริเวณที่มีนํ้า
ขังตลอดปีดินป่าพรุที่มีเน้ือที่มากที่สุดอยู่ในบริเวณจังหวัดนราธิวาส ดินเป็นพีทซึ่งเป็นซากพืชผุสลาย
ทับถมกันเป็นเวลานานป่าพรุแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ ตามบริเวณซึ่งเป็นพรุนํ้ากร่อยใกล้ชายทะเล
ต้นเสม็ดจะขึ้นอยู่หนาแน่นพ้ืนที่มีต้นกกชนิดต่าง ๆ เรียก "ป่าพรุเสม็ด หรือ ป่าเสม็ด"อีกลักษณะเป็น
ป่าที่มีพันธ์ุไม้ต่าง ๆ มากชนิดขึ้นปะปนกันชนิดพันธ์ุไม้ที่สําคัญของป่าพรุ ได้แก่ อินทนิลนํ้า หว้า จิก 
โสกนํ้า กระทุ่มนํ้า กันเกรา โงงงัน กะทั่งหัน ไม้พ้ืนล่างประกอบด้วย หวาย ตะค้าทอง หมากแดง และ
หมากชนิดอ่ืน ๆ 
 5. ป่าชายหาด (Beach Forest) เป็นป่าโปร่งไม่ผลัดใบขึ้นอยู่ตามบริเวณหาดชายทะเล
น้ําไม่ท่วมตามฝ่ังดินและชายเขาริมทะเล ต้นไม้สําคัญที่ขึ้นอยู่ตามหาดชายทะเลต้องเป็นพืชทนเค็ม 
และมักมีลักษณะไม้เป็นพุ่มลักษณะต้นคดงอใบหนาแข็ง ได้แก่ สนทะเล หูกวาง โพธ์ิทะเล กระทิง 
ตีนเป็ด ทะเลหยีน้ํา มักมีต้นเตยและหญ้าต่าง ๆ ขึ้นอยู่เป็นไม้พ้ืนล่าง ตามฝั่งดินและชายเขามักพบไม้
เกตลําบิด มะค่าแต้ กระบองเพชร เสมา และไม้หนามชนิดต่าง ๆ เช่น ซิงซี่ หนามหัน กําจาย มะดัน
ขอ เป็นต้น 
 
ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Declduous)  
 ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทน้ีเป็นจําพวกผลัดใบแทบทั้งสิ้นในฤดูฝนป่าประเภทน้ีจะ
มองดูเขียวชอุ่มพอถึงฤดูแล้งต้นไม้ส่วนใหญ่จะพากันผลัดใบทําให้ป่ามองดูโปร่งขึ้น และมักจะเกิดไฟ
ป่าเผาไหม้ใบไม้และต้นไม้เล็ก ๆ ป่าชนิดสําคัญซึ่งอยู่ในประเภทน้ีได้แก่  
 1. ป่าเบญจพรรณ (Mixed Declduous Forest) ป่าผลัดใบผสม หรือป่าเบญจพรรณมี
ลักษณะเป็นป่าโปร่งและยังมีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กระจัดกระจายท่ัวไป พ้ืนที่ดินมักเป็นดินร่วนปน
ทราย ป่าเบญจพรรณภาคเหนือมักจะมีไม้สักข้ึนปะปนอยู่ทั่วไปครอบคลุมลงมาถึงจังหวัดกาญจนบุรี
ในภาคกลาง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีป่าเบญจพรรณน้อยมาก และกระจัด
กระจาย พันธ์ุไม้ชนิดสําคัญ ได้แก่ สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง ตะแบก เสลา อ้อยช้าง ส้าน ยมหอม ยม
หิน มะเกลือ สมพง เก็ดดํา เก็ดแดง ฯลฯ นอกจากน้ีมีไม้ไผ่ที่สําคัญ เช่น ไผ่ป่า ไผ่บง ไผ่ซาง ไผ่รวก 
ไผ่ไร เป็นต้น 
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 2. ป่าเต็งรัง (Declduous Dipterocarp Forest) หรือที่เรียกกันว่าป่าแดงป่าแพะป่า
โคก ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่งตามพ้ืนป่ามักจะมีโจดต้นแปรง และหญ้าเพ็ก พ้ืนที่แห้งแล้งดินร่วนปน
ทราย หรือกรวดลูกรัง พบอยู่ทั่วไปในที่ราบและที่ภูเขาในภาคเหนือส่วนมากขึ้นอยู่บนเขาที่มีดินต้ืน
และแห้งแล้งมาก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีป่าแดงหรือป่าเต็งรังน้ีมากที่สุดตามเนินเขาหรือที่ราบ
ดินทรายชนิดพันธ์ุไม้ที่สําคัญในป่าแดง หรือป่าเต็งรัง ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง กราด พะยอม ต้ิว 
แต้ว มะค่าแต้ ประดู่ แดง สมอไทย ตะแบก เลือด แสลงใจ รกฟ้า ฯลฯ ส่วนไม้พ้ืนล่างที่พบมากได้แก่ 
มะพร้าว เต่า ปุ่มแป้ง หญ้าเพ็ก โจด ปรง และหญ้าชนิดอ่ืน ๆ 
 3. ป่าหญ้า (Savannas Forest) ป่าหญ้าที่อยู่ทุกภาคบริเวณป่าที่ถูกแผ้วถางทําลาย
บริเวณพ้ืนดินท่ีขาดความสมบูรณ์และถูกทอดทิ้งหญ้าชนิดต่าง ๆ จึงเกิดข้ึนทดแทน เมื่อถึงหน้าแล้งก็
เกิดไฟไหม้ทําให้ต้นไม้บริเวณข้างเคียงล้มตายพ้ืนที่ป่าหญ้าจึงขยายมากข้ึนทุกปี พืชที่พบมากที่สุดใน
ป่าหญ้าก็คือ หญ้าคา หญ้าขนตาช้าง หญ้าโขมง หญ้าเพ็ก และปุ่มแป้ง บริเวณที่พอจะมีความช้ืนอยู่
บ้าง และการระบายน้ําได้ดีก็มักจะพบพงและแขมข้ึนอยู่ และอาจพบต้นไม้ทนไฟขึ้นอยู่ เช่น ตับเต่า 
รกฟ้า ตานเหลือ ต้ิว และแต้ว 
 
ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ 
 ป่าไม้มีประโยชน์มากมายต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้แก่. 
ประโยชน์ทางตรง (Direct Benefits) ได้แก่ปัจจัย 4 ประการ 
  1. จากการนําไม้มาสร้างอาคารบ้านเรือนและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

2. ใช้เป็นอาหารจากส่วนต่าง ๆ ของพืชและผล 
3. ใช้เส้นใยที่ได้จากเปลือกไม้และเถาวัลย์มาถักทอเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม 

เชือกและอ่ืน ๆ 
4. ใช้ทํายารักษาโรคต่าง ๆ 
 

ประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Benefits) 
 1. ป่าไม้เป็นเป็นแหล่งกําเนิดต้นนํ้าลําธาร เพราะต้นไม้จํานวนมากในป่าจะทําให้นํ้าฝนที่
ตกลงมาค่อยๆ ซึมซับลงในดินกลายเป็นนํ้าใต้ดิน ซึ่งจะไหลซึมมาหล่อเลี้ยงให้แม่น้ําลําธารมีน้ําไหลอยู่
ตลอดป่า 
 2. ป่าไม้ทําให้เกิดความชุ่มช้ืนและควบคุมสภาวะอากาศไอนํ้า ซึ่งเกิดจากการหายใจของ
พืชซึ่งเกิดข้ึนอยู่มากมายในป่า ทําให้อากาศเหนือป่ามีความช้ืนสูง เมื่ออุณหภูมิลดตํ่าลงไอนํ้าเหล่าน้ัน
ก็จะกลั่นตัวกลายเป็นเมฆแล้วกลายเป็นฝนตกลงมา ทําให้บริเวณที่มีพ้ืนป่าไม้มีความชุ่มช้ืนอยู่เสมอ
ฝนตกต้องตามฤดูกาล และไม่เกิดความแห้งแล้ง 
 3. ป่าไม้เป็นแหล่งพักผ่อนและศึกษาความรู้ บริเวณป่าไม้จะมีภูมิประเทศที่สวยงามจาก
ธรรมชาติ รวมทั้งสัตว์ป่าจึงเป็นแหล่งพักผ่อนได้ศึกษาหาความรู้ 
 4. ป่าไม้ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุและป้องกันอุทกภัย โดยช่วยลดความเร็ว
ของลมพายุที่พัดผ่านได้ต้ังแต่ 11-44% ตามลักษณะของป่าไม้แต่ละชนิด จึงช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้น
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จากวาตภัยได้ ซึ่งเป็นการป้องกันและควบคุมนํ้าตามแม่นํ้าไม่ให้สูงขึ้นมารวดเร็วล้นฝั่งกลายเป็น
อุทกภัย 
 5. ป่าไม้ช่วยป้องกันการกัดเซาะและพัดพาหน้าดินจากนํ้าฝนและลมพายุโดยลดแรง
ปะทะลงการหลุดเลือนของดินจึงเกิดข้ึนน้อย และยังเป็นการช่วยให้แม่นํ้าลําธารต่าง ๆไม่ต้ืนเขินอีก
ด้วยนอกจากน้ีป่าไม้จะเป็นเสมือนเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ จึงนับว่ามีประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์
ด้วยเช่นกัน 
 
สาเหตุสําคัญของวิกฤตการณ์ป่าไม้ในประเทศไทย 
 1. การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าตัวการของปัญหานี้คือนายทุนพ่อค้าไม้เจ้าของโรงเลื่อย
เจ้าของโรงงานแปรรูปไม้ผู้รับสัมปทานทําไม้และชาวบ้านทั่วไปซึ่งการตัดไม้เพ่ือเอาประโยชน์จากเน้ือ
ไม้ทั้งวิธีที่ถูกและผิดกฎหมายปริมาณป่าไม้ที่ถูกทําลายน้ีนับวันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ตามอัตราเพ่ิมของ
จํานวนประชากรย่ิงมีประชากรเพ่ิมขึ้นเท่าใดความต้องการในการใช้ไม้ก็เพ่ิมมากขึ้น เช่น ใช้ไม้ในการ
ปลูกสร้างบ้านเรือน เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการเกษตรกรรม เคร่ืองเรือน และถ่านในการหุงต้ม เป็นต้น  
 2. การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือเข้าครอบครองที่ดินเมื่อประชากรเพ่ิมสูงขึ้นความต้องการใช้
ที่ดินเพ่ือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินก็อยู่สูงขึ้น เป็นผลผลักดันให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกพ้ืนที่ป่า
ไม้แผ้วถางป่า หรือเผาป่าทําไร่เลื่อนลอยนอกจากน้ียังมีนายทุนที่ดินที่จ้างวานให้ราษฎรเข้าไปทําลาย
ป่าเพ่ือจับจองที่ดินไว้ขายต่อไป  
 3. การส่งเสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือการส่งออก เช่น มันสําปะหลัง ปอ 
เป็นต้น โดยไม่ส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้ง ๆ ที่พ้ืนที่ป่าบางแห่งไม่เหมาะสมที่จะ
นํามาใช้ในการเกษตร  
 4. การกําหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่ากระทําไม่ชัดเจนหรือไม่กระทําเลยในหลาย ๆ พ้ืนที่ทําให้
ราษฎรเกิดความสับสนทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ทําให้เกิดการพิพาทในเรื่องที่ดินทํากินและที่ดินป่า
ไม้อยู่ตลอดเวลา และมักเกิดการร้องเรียนต่อต้านในเรื่องกรรมสิทธ์ิที่ดิน  
 5. การจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐเช่นเขื่อนอ่างเก็บนํ้าเส้นทางคมนาคมการสร้างเขื่อน
ขวางลํานํ้าจะทําให้พ้ืนที่เก็บนํ้าหน้าเขื่อนที่อุดมสมบูรณ์ถูกตัดโค่นมาใช้ประโยชน์ ส่วนต้นไม้ขนาดเล็ก
หรือที่ทําการย้ายออกมาไม่ทันจะถูกนํ้าท่วมยืนต้นตาย เช่น การสร้างเขื่อนรัชประภา เพ่ือกั้นคลอง
พระแสงอันเป็นสาขาของแม่น้ําพุมดวง-ตาปี ทําให้นํ้าท่วมบริเวณป่าดงดิบซึ่งมีพันธ์ุไม้หนาแน่น
ประกอบด้วยสัตว์นานาชนิดนับแสนไร่ ต่อมาจึงเกิดปัญหาน้ําเน่าไหลลงลํานํ้าพุมดวง  
 6. ไฟไหม้ป่ามักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งซึ่งอากาศแห้งและร้อนจัดทั้งโดยธรรมชาติ และ
จากการกระทําของมะม่วงที่อาจลักลอบเผาป่าหรือเผลอจุดไฟทิ้งไว้ โดยเฉพาะในป่าไม้เป็นจํานวน
มาก  
 7. การทําเหมืองแร่ แหล่งแร่ที่พบในบริเวณที่มีป่าไม้ปกคลุมอยู่ มีความจําเป็นที่จะต้อง
เปิดหน้าดินก่อนจึงทําให้ป่าไม้ที่ขึ้นปกคลุมถูกทําลายลงเส้นทางขนย้ายแร่ในบางคร้ังต้องทําลายป่าไม้
ลงเป็นจาํนวนมากเพ่ือสร้างถนน หนทางการระเบิดหน้าดินเพ่ือให้ได้มาซึ่งแร่ธาตุส่งผลถึงการทําลาย
ป่า  
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การอนุรักษ์ปา่ไม้ 
 ป่าไม้ถูกทําลายไปจํานวนมากจึงทําให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลกรวมท้ัง
ความสมดุลในแง่อ่ืนด้วยดังน้ันการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้จึงต้องดําเนินการเร่งด่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน
และ   ประชาชนซึ่งมีแนวทางในการกําหนดแนวนโยบายด้านการจัดการป่าไม้ดังน้ี 
  1. นโยบายด้านการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ 
  2. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เก่ียวกับงานป้องกันรักษาป่าการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและสันทนาการ 
  3. นโยบายด้านการจัดการที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในท้องถิ่น 
  4. นโยบายด้านการพัฒนาป่าไม้เช่นการทําไม้และการเก็บหาของป่าการปลูก และ
การบํารุงป่าไม้การค้นคว้าวิจัย และด้านการอุตสาหกรรม 
  5. นโยบายการบริหารท่ัวไปจากนโยบายดังกล่าวข้างต้นเป็นแนวทางในการพัฒนา
และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ได้รับผลประโยชน์ทั้งทางด้านการอนุรักษ์และด้านเศรษฐกิจ
อย่างผสมผสาน ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติและมีทรัพยากรป่าไม้ไว้อย่างย่ังยืนต่อไปใน
อนาคต 
 

 
 

ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 

 สัตว์ป่า คือ สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บกสัตว์นํ้าสัตว์ปีกแมลง หรือแมงซึ่งโดยภาพธรรมชาติ
ย่อมเกิดและดํารงชีวิตอยู่ในป่าหรือในนํ้าและให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่าน้ันทุกชนิดด้วย
แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทาํต๋ัวรูปพรรณตามกฎหมาย ว่าด้วยสัตว์พาหนะ
แล้วและสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธ์ุของสัตว์พาหนะดังกล่าว ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันป่าไม้อัน
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เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าได้ถูกทําลายลงไปมากตลอดจนการไล่ล่าของมนุษย์จึงทําให้ปริมาณ
สัตว์ป่ามีจํานวนลดน้อยลงทุกปีจนบางชนิดสูญพันธ์ุบางชนิดก็ใกล้จะสูญพันธ์ุเพ่ือรักษาความสมดุล
ทางธรรมชาติจึงจําเป็นที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าไว้โดยเร่งด่วน 
 

 
 

การเลี้ยงสัตว์ป่าในลักษณะเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ช่วยลดการทําลายสัตว์ป่าได้ 
 

ประเภทของสัตว์ป่า 
 เพ่ือเป็นการปกป้องรักษาสัตว์ป่าให้มีชีวิตสืบต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลังจึงมีการออก
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดุลเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบันแบ่งสัตว์ป่าออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. สัตว์ป่าสงวนเป็นสัตว์ป่าที่หายากและปัจจุบันมีจํานวนน้อยมากบางชนิดสูญพันธ์ุไป
แล้วมีอยู่ 15 ชนิด คือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร แรด กระซู่ กูปรีหรือโคไพร ควายป่า ละองหรือละมั่ง 
สมันหรือเน้ือสมัน เลียงผา นกแต้วแล้วท้องดํา นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เก้งหม้อ และ
พะยูนหรือหมูน้ํา 
 2. สัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ทั้งที่ปกติไม่นิยมใช้เป็นอาหารและใช้เป็นอาหารทั้งที่ไม่ใช่
ล่าเพ่ือการกีฬาและล่าเพ่ือการกีฬาตามท่ีกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดไว้มากกว่า 200 
ชนิด เช่น ค่าง ชะนี อีเห็น ไก่ฟ้า เหย่ียว ช้างป่า แร้ง กระทิง กวาง หมีควาย อีเก้ง นกเป็ดนํ้า เป็นต้น 
 บทลงโทษทั้งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่า
คุ้มครอง ห้ามมิให้ผู้ใดทําการล่ามีไว้ในครอบครองค้าขายและนําเข้าหรือส่งออก หากผู้ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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นกกินลูกไม ้ กระทิง 
คุณคา่ของสัตว์ป่า 
 สัตว์ป่าอํานวยประโยชน์นานาประการให้แก่มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ 
มากมายอย่างไรก็ตามประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นไปในทางอ้อมมากกว่าทางตรงจึงทําให้มองไม่ค่อยเห็น
คุณค่าของสัตว์ป่าเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ป่าไม้น้ํา และแร่ธาตุ เป็นต้น
ตัวอย่างคุณค่าของสัตว์ป่าเป็นต้นว่า 
 1. ด้านเศรษฐกิจประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่มนุษย์ได้จากสัตว์ป่าก็ได้แก่ การค้าสัตว์ป่า 
หรือซากของสัตว์ป่าโดยเฉพาะหนังเสือป่าในปีหน่ึง ๆ ทํารายได้ให้กับประเทศและมีเงินหมุนเวียน
ภายในประเทศจํานวนไม่น้อย คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจจะรวมถึงรายได้ต่าง ๆ จากการท่องเที่ยวใน
การชมสัตว์ด้วย 
 2. การเป็นอาหารมนุษย์ได้ใช้เนื้อของสัตว์ป่าเป็นอาหารเป็นเวลาช้านานแล้วซึ่งสัตว์ป่า
หลายชนิดก็ได้พัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นเลี้ยงไปสัตว์ป่าหลายชนิดตามธรรมชาติคนก็ยังนิยมใช้เน้ือ
เป็นอาหารอยู่เช่นหมูป่าเก้งกวางกระจงกระทิงนกเขาเปล้านกเป็ดนํ้าตะกวดแย้เป็นต้นอวัยวะของสัตว์
ป่าบางอย่างเช่นนอแรดกะโหลกเลียงผาเขากวางอ่อนเลือดและกระเพาะค่างดีของหมีดีงูเห่าก็ยังมีผู้
นิยมดัดแปลงเป็นอาหาร หรือใช้เป็นเคร่ืองยาสมุนไพรอีกด้วย 
 
 

  

หมูป่า ตะกวด 
 

 3. เครื่องใช้เคร่ืองประดับนอกจากเนื้อของสัตว์ป่าและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ป่าจะใช้เป็น
อาหารและยาแล้วอวัยวะบางอย่างของสัตว์ป่าก็ยังใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อีกมากมายเช่นหนังใช้ทํา
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กระเป๋า รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม งาช้างใช้เป็นเครื่องประดับกระดูก เขาสัตว์ใช้ทําด้ามมีดด้ามเครื่องมือ 
หรือแกะสลักต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. การนันทนาการและด้านจิตใจนับเป็นคุณค่าอันย่ิงใหญ่ของสัตว์ป่าแต่ไม่สามารถ
ประเมินเป็นตัวเงินได้โดยง่ายการท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าในสวนสัตว์อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์ุสัตว์
ป่า และแหล่งสัตว์ป่าอ่ืนๆ นับเป็นเรื่องนันทนาการท้ังสิ้นเช่นเดียวกับการสงสารสัตว์ป่าที่ถูกทรมาน
กักขัง หรืออ่ืนใดก็ตามทีสัตว์อยู่อย่างไม่ผาสุกก็เป็นเรื่องจิตใจ รวมตลอดทั้งการท่องเที่ยวป่าเห็นสัตว์
ป่าหรือไม่เห็นสัตว์ป่า ซึ่งควรประดับความงามตามธรรมชาติเป็นทั้งนันทนาการและด้านจิตใจทั้งสิ้น 
 5. ด้านวิทยาศาสตร์การศึกษา และการแพทย์สัตว์ป่านับมีคุณค่าใหญ่หลวงที่ทําให้
นักวิทยาศาสตร์นักการศึกษาและแพทย์ประสบผลสําเร็จในด้านการค้นคว้าทดลองต่าง ๆ โดยข้ันแรก
เขาทดลองกับสัตว์ป่าเสียก่อน เช่น ทดลองกับหนู กระแต ลิง จากน้ันจึงนําไปใช้กับคนการค้นคว้า
ทดลองเหล่าน้ี หากไม่มีสัตว์ป่าเป็นเคร่ืองทดลองก่อนแล้วก็อาจจะมีผลสะท้อนถึงคนอย่างมาก 
 6. เป็นตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ สัตว์ป่านับได้ว่าเป็นตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงสัตว์ด้วยกันเองทําให้ผลกระทบต่อคนบรรเทาเบาบางลงไปไม่มากก็น้อยเช่นค้างคาวกินแมลง
นกฮูกและงูสิงกินหนูต่าง ๆนกกินตัวหนอนที่ทําลายพืชเศรษฐกิจเป็นต้นซึ่งหากไม่มีสัตว์ป่าต่าง ๆ
ดังกล่าวแล้วคนอาจจะต้องเสียเงินทองจํานวนมากกว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันที่จะต้องกําจัดศัตรูทั้งทางตรง
และทางอ้อมเหล่าน้ี 
 7. คุณค่าของสัตว์ป่าต่อทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆคนส่วนใหญ่มองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อย่างชัดเจนโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้เป็นต้นว่าป่าไม้ทําให้สัตว์ป่า
มีที่อยู่อาศัยเป็นอาหาร และเป็นที่หลบภัยป่าไม้ทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ป้องกันการกัดเซาะของน้ําลมป่า
ไม้ช่วยทําให้มีนํ้าไหลตลอดปีนํ้าใสสะอาดปราศจากตะกอนป่าไม้ช่วยทําให้ฝนตกบรรเทากระแสลม
พายุป่าไม้ทําให้อากาศไม่ร้อนไม่หนาวป่าไม้เป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุและป่าไม้ทําให้มนุษย์ได้ใช้สอยขาด
ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ก็อยู่ไม่ได้ทํานองเดียวกันกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆที่คนจะมองเห็น
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งน้ียกเว้นสัตว์ป่ามักจะมองเห็นเฉพาะต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 
เท่าน้ันแต่ในข้อเท็จจริงแล้วสัตว์ป่าก็มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ไม่น้อยเช่นเดียวกันอย่างเช่น
ทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าก็มีส่วนช่วยหลายอย่างเช่น 
  7.1 สัตว์ป่าช่วยทําลายศัตรูป่าไม้ต้นไม้ในป่าจะมีศัตรูตามธรรมชาติเสมอ ๆ เช่น โรค
และแมลง เป็นต้น แต่ศัตรูเหล่าน้ีจะไม่ระบาดโดยเฉพาะแมลงหากมีตัวทําลายสัตว์ป่าหลายชนิดเป็น
ตัวกําจัดแมลง นอกจากที่กล่าวไปแล้วก็มีเช่น นกหัวขวาน นกไต่ไม้จะกินแมลงและตัวหนอนตามลํา
ต้น นกกินแมลงนกจับแมลงจะกินแมลงที่มาทําลายใบดอก และผลตุ่นหนูผีจะกินหนอนท่ีมากินราก
และลําต้นใต้ดิน หากปราศจากสัตว์เหล่าน้ีแล้วต้นไม้จะได้รับความเสียหายและอาจจะตายในที่สุด 
  7.2 สัตว์ป่าช่วยผสมเกสรดอกไม้ต้นไม้ผสมเกสรได้น้ัน อาศัยปัจจัยหลายอย่างช่วย
เช่น ลม และแมลง สําหรับสัตว์ป่าบางชนิดก็เป็นตัวที่ช่วยผสมเกสรด้วย เช่น นกกินปลี นกปลีกล้วย 
และค้างคาวกินนํ้าหวานดอกไม้ เป็นต้น สัตว์ป่าเหล่าน้ีจะช่วยผสมเกสรดอกไม้ในขณะที่กินนํ้าหวาน
ดอกไมจ้ากดอกหน่ึงไปยังอีกดอกหนึ่ง หรือจากต้นหน่ึงไปยังอีกต้นหน่ึง ทํานองเดียวกับลมและแมลง
ดังกล่าวแล้ว 
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  7.3 สัตว์ป่าช่วยในการกระจายเมล็ดพันธ์ุไม้ สัตว์ป่าบางชนิด เช่น นกขุนทอง นก
เงือก ค้างคาวบางชนิด ลิงค่าง ชะนี กวาง เก้ง กระทิง วัวแดง เป็นต้น จะกินผลไม้เป็นอาหารแล้วคาย
หรือถ่ายเมล็ดออกมาตามท่ีต่าง ๆ เมล็ดไม้บางชนิดไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ ในการผ่านกระเพาะ
ของสัตว์เหล่าน้ี ก็เท่ากับสัตว์ป่าช่วยในการกระจายเมล็ดพันธ์ุไม้ไปในที่ต่าง ๆ ที่สัตว์ท่องเที่ยวไปแล้ว
คายหรือถ่ายเมล็ดไม้ออกมา 
  7.4 สัตว์ป่าช่วยทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มูลของสัตว์เกือบทุกชนิดใช้เป็นปุ๋ยได้
อย่างดีเท่ากับเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินในขณะเดียวกันเมื่อสัตว์ป่าตายลงซากของสัตว์ป่าก็จะ
กลายเป็นปุ๋ยเช่นเดียวกันทุกวันน้ีเกิดปัญหาการดัดแปลงมูลของสัตว์ป่าบางชนิดเช่น มูลของค้างคาว
ซึ่งมีอยู่มากมายตามถํ้าต่าง ๆ ให้ใช้อย่างถูกต้องก็จะทําให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทุกวันน้ีแม้ว่าจะใช้มูล
ค้างคาวเป็นปุ๋ยอยู่บ้างก็อยู่เฉพาะวงจํากัดในปัจจุบัน วงการป่าไม้เองก็ต้องใช้ปุ๋ยในสวนป่าเหมือนกัน 
ท้ังน้ีเน่ืองจากการทํางานสัตว์ป่าออกไปเกือบหมดป่าน่ันเอง 
 

 
วัวแดง 

 
ปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่า 
         ในปัจจบัุนสัตว์ป่ามีจํานวนลดน้อยลงมากชนิดที่สมยัก่อนมีอยู่ชุกชุมก็ไม่ค่อยได้พบเห็นอีกบาง
ชนิดก็ถึงกับสูญพันธ์ุไปเลยปัญหานี้สาเหตุมาจาก 
 1. ถูกทําลายโดยการล่าโดยตรงไม่ว่าจะล่าเพ่ืออาหารหรือเพ่ือการกีฬาหรือเพ่ืออาชีพ 
 2. การสูญพันธ์ุหรือลดน้อยลงไปตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเองถ้าหากไม่สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับความเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมได้ หรือจากสาเหตุภัยธรรมชาติต่าง ๆเช่นนํ้าท่วมไฟป่า 
 3. การนําสัตว์ป่าต่างถิ่น (Exotic aminal) เข้าไปในระบบนิเวศสัตว์ป่าประจําถิ่นทําให้
เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศความสมดุลของสัตว์ป่าประจําถิ่นจนอาจเกิดการสูญพันธ์ุ 
 4. การทําลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าซึ่งก็ได้แก่การที่ป่าไม้ถูกทําลายด้วยวิธีการต่าง ๆ
ไม่ว่าจะโดยถากถางและเผาเพ่ือทําการเกษตรกิจกรรมการพัฒนา เช่นการตัดถนนผ่านเขตป่าการ
สร้างเข่ือนฯลฯทําให้สัตว์ป่าบางส่วนต้องอพยพไปอยู่ที่อ่ืนหรือไม่ก็เสียชีวิตขณะที่ถิ่นที่อยู่อาศัยถูก
ทําลาย 



237 

 

 

 5. การสูญเสียเน่ืองจากสารพิษตกค้างเมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเช่นยา
ปราบศัตรูพืชจะทําให้เกิดการสะสมพิษในร่างกายทําให้บางชนิดถึงกับสูญพันธ์ุได้ 
 
การอนุรักษ์สตัว์ป่า 
          สัตว์ป่ามีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมซึง่รวมถึงคนเราด้วยทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจึงต้องมี
วิธีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้สัตว์ป่าลดจํานวนหรือสูญพันธ์ุด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่าดังน้ี 
 1. กําหนดกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ป่าเป็นแหล่งอาหารที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่าอาทิเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขตเพาะพันธ์ุสัตว์ป่าฯลฯให้มีมาก
เพียงพอ 
 2. การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสําคัญในการอนุรักษ์สตัว์ป่าอย่าง
จริงจัง 
 3. การไม่ล่าสัตว์ป่าไม่ควรมีการล่าสัตว์ป่าทุกชนิดทั้งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะ
ปัจจุบันสัตว์ป่าทุกชนิดได้ลดจํานวนลงอย่างมากทําใหข้าดความสมดุลทางธรรมชาติ 
 4. การป้องกันไฟป่าไฟป่านอกจากจะทําใหป่้าไม้ถูกทําลายแล้วยังเป็นการทําลายแหลง่
อาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วย 
 5. การปลูกฝังการให้ความรัก และเมตตาต่อสัตว์อย่างถูกวิธีสัตว์ป่าทุกชนิดมีความรัก
ชีวิตเหมือนกับมนุษย์การฆ่าสตัว์ป่าการนําสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นการทรมานสัตว์ป่าซึ่งมักไม่มี
ชีวิตรอด 
 6. การเพาะพันธ์ุเพ่ิมสัตว์ป่าที่กําลังจะสูญพันธ์ุหรือมีจํานวนน้อยลงควรมีการเพาะพันธ์ุ
ขยายพันธ์ุให้มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็นการทดแทนและเร่งให้มีสัตว์ป่าเพ่ิมมากขึ้น 
 

 
 

สมันเป็นสัตว์ป่าที่สูญพันธ์ุแลว้ 
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ทรัพยากรแรธ่าตุ 
 แร่เป็นทรัพยากรที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมีความสําคัญและมีบทบาทที่สนองความ
ต้องการทางด้านปัจจัยต่าง ๆ ของประชากรทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน ความสําคัญและ
ประโยชน์ของแร่ธาตุที่จะนํามาใช้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาความเจริญทางเทคโนโลยีตลอดจนความ
ต้องการในการนําไปใช้ของมนุษย์ทรัพยากรแร่ธาตุที่มนุษย์เราใช้ส่วนใหญ่มาจากแผ่นดินซึ่งค่อย ๆ ลด
จํานวนลงทําให้มีการสํารวจค้นคว้าหาแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุใหม่ ๆ อยู่เสมอปัจจุบันได้มีการบุกเบิก
หาแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุในทะเลเช่นนํ้ามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 
 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และระยะเวลาทําให้ความสําคัญของแร่ธาตุ
เปลี่ยนแปลงไปจากชนิดหน่ึงไปใช้อีกชนิดหน่ึง เช่น จากการใช้ถา่นหินมาใช้น้ํามันปิโตรเลียม และก๊าซ
ธรรมชาติ จากการใช้เหล็กมาใช้อลูมิเนียมแทน 
 
ประเภทของแร่ 
 แร่เป็นทรัพยากรท่ีมนุษย์นํามาใช้ประโยชน์มากมายแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
           1. แร่โลหะเป็นแร่ที่มีความเหนียวเป็นตัวทนความร้อน และไฟฟ้าได้ดีหลอมตัวได้ และมี
ความทึบแสง ได้แก่ แร่ดีบุก เหล็ก แมงกานีส ทองแดง ตะกั่ว อลูมิเนียม แมกนีเซียม ทองคํา เงิน 
วุลแฟรม ฯลฯ 
 2. แร่อโลหะเป็นแร่ที่ไม่เป็นตัวนําความร้อนมีลักษณะโปร่งแสงเปราะแตกหักง่าย ได้แก่ 
ฟลูออไรท์ ฟอสเฟส หินทราย เกลือ กํามะถัน โปแตสเซียม แคลเซียม ดินขาวฯลฯ 
            3. แร่พลังงานหรือแร่เช้ือเพลิงเป็นแร่ที่สําคัญถูกนํามาใช้มากเกิดจากซากสิ่งมีชีวิตใน
อดีต ได้แก่ ถ่านหิน น้ํามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ 
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ประโยชน์ของแร่ 
 1. ประโยชน์ทางด้านความมั่นคง และมั่งคั่งของประเทศประเทศที่มีแร่ธาตุต่าง ๆ 
มากมายและสามารถนําไปใช้แปรรูปเป็นผลผลิตต่าง ๆ ที่ทําประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นด้านอาวุธด้าน
อุตสาหกรรม 
 2. ประโยชน์ด้านความเป็นอยู่ของมนุษย์นําแร่ธาตุต่าง ๆ มาสร้างข้ึนเป็นภาชนะใช้สอย
พาหนะที่ช่วยในการคมนาคมอาคารบ้านเรือนก๊าซหุงต้มพลังงานไฟฟ้า 
 3. ประโยชน์ด้านการสร้างงานแก่ประชาชนทําให้ประชาชนมีรายได้จากการขุดแร่ไป
จนถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภค 
 นอกจากน้ีแร่ธาตุชนิดต่าง ๆมีคุณสมบัติลักษณะต่างกันจึงมีประโยชน์แตกต่างกันเช่นแร่
วุลแฟรมนํามาทําไส้หลอดไฟฟ้าใช้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองแก้ว แร่พลวงนํามาใช้ทําตัวพิมพ์หนังสือ ทําสี
แบตเตอร่ี รัตนชาติเป็นแร่ที่มีลักษณะสีสันสวยงามนํามาใช้ทําเคร่ืองประดับต่าง ๆ มากมาย 
 
ปัญหาทรัพยากรแร่ 
 1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณท่ีทําเหมืองแร่แล้วทําให้สภาพดินไม่อุดมสมบูรณ์สกปรก
พ้ืนที่ขรุขระมีหลุมบ่อมากมายจึงถูกปล่อยทิ้งใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ 
 2. ปัญหาการใช้แร่ธาตุบางประเภทเป็นจํานวนมาก เช่น แร่เหล็กถูกนํามาใช้มากและ
แพร่หลายที่สุด ถ่านหินนํ้ามันปิโตรเลียม ดีบุก ฯลฯ 
 3. ปัญหาการใช้แร่ไม่คุ้มค่าได้แก่พวกแร่ที่ใช้แล้วยังเหลืออยู่ยังสามารถนํากลับไปใช้อีก 
เช่น เหล็ก ส่วนแร่ที่นําไปใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่านหิน นํ้ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เราจึงต้องใช้
อย่างคุ้มค่า และประหยัด 
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การทําเหมืองแร่ 
 

การอนุรักษ์แรธ่าตุ 
 ดังได้กล่าวมาแล้วถึงทรัพยากรแร่ธาตุในปัจจุบันซึ่งกําลังประสบปัญหาหากไม่มีการ
ป้องกันแก้ไขดังน้ันการอนุรักษ์แร่ธาตุจึงเป็นมาตรการสําคัญที่จะช่วยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การใช้แร่ธาตุอย่างประหยัดในการทําเหมืองแร่บางอย่างน้ันบางทีทรัพยากรแร่ธาตุที่
ได้มาอาจมีหลายชนิดดังน้ันจึงควรจะพยายามใช้ให้คุ้มค่าทุกชนิดอย่างประหยัดและลดการสูญเปล่า 
 2. การสํารวจแหล่งแร่ควรมีการเร่งรัดการสํารวจทรัพยากรแร่ธาตุให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 3. การใช้แร่ชนิดอ่ืนทดแทนพยายามหาแร่ธาตุอ่ืน ๆ มาใช้ทดแทนแร่ที่ใช้กันมากอาทิ
การใช้อลูมิเนียมแทนเหล็ก 
 4. นําแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีกเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ควรมีการนําแร่ที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้อีก อาทิ ภาชนะเคร่ืองใช้ที่เป็นอลูมิเนียมบางอย่างที่หมดสภาพการใช้แล้ว สามารถนํา
กลับมาหลอมใช้ใหม่ได้อีก 
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ใบความรู้ท่ี 4  
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม 
 1. ความหมายของจริยธรรม 
  นักวิชาการการศึกษา นักจิตวิทยาหลายท่านให้ความหมายจริยธรรมไว้มากมาย ซึ่ง
จะกล่าวพอสังเขปดังน้ี 
  ประภาศรี สีหอําไพ (2540: 17) ได้ให้ความหมายว่า จริยธรรม หมายถึง หลักความ
ประพฤติที่อบรมกิริยา และปลูกฝังลักษณะนิสัยให้ผู้ประพฤติอยู่ในครรลองและศีลธรรมและคุณค่า
ของจริยธรรมน้ัน ช้ีให้เห็นถึงความเจริญงอกงามในชีวิตอย่างมีระบบแบบแผน ตามวัฒนธรรมของ
บุคคลที่มีลักษณะจิตใจที่ดีงาม 
  โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2541: 123) ได้ให้ความหมายว่า จริยธรรม มีความหมาย 2 
นัย คือ นัยที่หน่ึง จริยธรรมเป็นหลักการและเหตุผลที่พิจารณาเก่ียวกับการกระทํา การพิจาณาตัดสิน
และการตัดสินใจซึ่งเป็นความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจกันมาด้ังเดิม นัยที่สองจริยธรรมเป็นพฤติกรรม
หรือการกระทํา เป็นการตัดสินใจ การพิจารณาตัดสินเป็นคุณธรรมทางจริยธรรมที่มีพ้ืนฐานอยู่บนการ
กระทํา และเจตคติที่สามารถสังเกตเห็นได้ ซึ่งความหมายน้ีเป็นความหมายในแนวคิดใหม่ 
  ทิศนา แขมมณี (2545: 53) กล่าวว่า จริยธรรมเป็นการแสดงออกของการประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม สะท้อนให้เห็นถึงการมีคุณธรรมภายใน 
  ชอบ เอ่ียมประสงค์ (2544: 32) ให้ความหมายว่า จริยธรรม หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามท้ังหลายทั้งปวงที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมจนทําให้เกิดความสุข ความพึง
พอใจ และความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย 
  เพียเจต์ (Piaget, 1962: 122) กล่าวถึงความหมายว่า จริยธรรม หมายถึง ลักษณะ
ประสบการณ์ของมนุษย์และหน้าที่เก่ียวกับกฎเกณฑ์ในการให้ความร่วมมือเก่ียวกับการจัดเตรียมทาง
สังคมในเร่ือง ความสนใจ และอนามัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปของการกระทําและ
สิทธิ 
  โคลเบอร์ก (Kohlberg, 1979: 29-53) กล่าวว่า จริยธรรม คือ ความรู้สึกผิดชอบช่ัว
ดีเป็นเกณฑ์และมาตรฐานและความประพฤติในสังคม บุคคลจะพัฒนาขึ้นจนกระทั่งมีพฤติกรรมของ
ตนเอง และผลของการกระทําน้ันจะเป็นเคร่ืองตัดสินว่าการกระทําน้ันผิดหรือถูก โดยแต่ละระดับของ
พัฒนาการทางจริยธรรมจะมีเกณฑ์ในการตัดสินของสังคมน้ันๆ 
  จากความหมายของจริยธรรมดังกล่าวสรุปว่า จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ
หรือการกระทําทั้งทางกาย วาจา และใจที่ดีงาม อันเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานของความประพฤติอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคมเพ่ือให้เกิด
สันติสุขในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ความสําคัญของจริยธรรม 
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  พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2530: 12-13) กล่าวถึงความสําคัญของจริยธรรม
ว่า 
  2.1 จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานการแสดงออกของการกระทําที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และผู้อ่ืน ทั้งคุณธรรมที่เป็นบ่อเกิดซึ่งเป็นแก่นของค่านิยม 
  2.2 จริยธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามควรปลูกฝังและดํารงรักษา 
  2.3 จริยธรรมน้ันผูกพันอยู่กับความสุข คือจริยธรรมเป็นเหตุ 
  2.4 จริยธรรมเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการดําเนินกิจกรรมทุกอย่าง จึงควรสร้างสม
จริยธรรมเพ่ือนํามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี และความเต็มสมบูรณ์ในชีวิต 
  2.5 จริยธรรมเป็นสิ่งผูกพันอยู่กับคนดีและความดี และจริยธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ในความ
ควบคุมของตัวเรา 
  2.6 จริยธรรมเก่ียวพันกับความเคยชินของการประพฤติดี ตรงกันข้ามกับกิเลสซึ่ง
เป็นความเคยชินกับการประพฤติช่ัว 
  2.7 จริยธรรมก่อให้เกิดจริยธรรมอ่ืนๆ คือเมื่อฝึกจริยธรรมหน่ึงก็จะเกิดจริยธรรม
ด้านอ่ืนๆ ไปด้วย 
  จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า จริยธรรมมีความสําคัญต่อพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ 
และเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้เป็นไปในทางที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันใน
โลกและสังคมอย่างมีความสุข 
 3. ลักษณะของจริยธรรม 
  นักจิตวิทยาและนักวิชาการหลายท่านได้จําแนกลักษณะของจริยธรรมไว้ดังน้ี 
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 4-5) แบ่งลักษณะของจริยธรรมออกเป็น 4 ด้าน คือ 
  3.1 ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้ว่าสังคมน้ันถือว่าการกระทําชนิดใดดี 
ควรกระทํา และการกระทําชนิดใดเลว ควรงดเว้น ลักษณะพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสมและไม่
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ปริมาณความรู้เชิงจริยธรรมหรือความรู้เก่ียวกับค่านิยมทางสังคมน้ีขึ้นอยู่
กับอายุ ระดับการศึกษา และพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลน้ัน ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ทางสังคม
และศาสนา ส่วนใหญ่เด็กจะเริ่มเรียนรู้ต้ังแต่เกิด 
  3.2 ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกับลักษณะหรือ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่างๆ ว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบลักษณะน้ันเพียงใด ทศันคติด้านจริยธรรมของ
บุคคลส่วนมากจะสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมน้ันๆ หรืออาจกล่าวว่า ค่านิยมเชิงจริยธรรมของ
สังคมจะเป็นตัวกําหนดทัศนคติเชิงจริยธรรมของสมาชิกในสังคม แต่ก็เป็นไปได้ที่ทัศนคติเชิงจริยธรรม
ของสมาชิกในสังคมอาจแตกต่างกันไปจากของสังคมได้ เพราะทัศนคติความหมายรวมความรู้และ
ความรู้สึกไว้ด้วยกัน ดังน้ันทัศนคติเชิงจริยธรรมจึงอาจใช้ทํานายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคลได้
แม่นยํากว่าจริยธรรมเชิงความรู้ 
  3.3 เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลใช้เหตุในการเลือกจะกระทําหรือไม่
กระทําพฤติกรรมทางจริยธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เหตุผลที่กล่าวน้ีจะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจที่อยู่
เบ้ืองหลังการกระทําของบุคคล การศึกษาจริยธรรมของบุคคลในเชิงเหตุผลนี้จะทําให้ทราบว่าคนที่มี
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จริยธรรมใดระดับแตกต่างกัน อาจมีการกระทําที่คล้ายกันได้เสมอ และบุคคลที่มีพฤตกรรมจริยธรรม
แตกต่างกันอาจมีระดับจริยธรรมแตกต่างกันได้ 
  3.4 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมชมชอบ
หรืองดเว้นการแสดงพฤติกรรมที่สังคมไม่ชมชอบ หรือเว้นการแสดงพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับ 
นอกจากน้ี ยังได้แบ่งลักษณะของลักษณะของจริยธรรมดังกล่าวออกเป็น 2 ด้าน คือ 
   3.4.1 ด้านเน้ือหาของจริยธรรมคือสิ่งที่แต่ละสังคมหรือหมู่เหล่าอบรมสั่งสอน
ลูกหลานของตนเองว่าทําสิ่งน้ันดี ทําสิ่งน้ันไม่ดี ซึ่งจะปรากฏในรูปของการให้ความรู้เก่ียวกับ
พฤติกรรมที่ทําแล้วผู้ทําจะได้รับการสรรเสริญและพัฒนาจากสังคมและพฤติกรรมที่ทําแล้วจะถูก
สังคมลงโทษเป็นเน้ือหาความรู้ทางศาสนาทางกฎหมายและระเบียบประเพณีหมู่เหล่า อาจอยู่ในรูป
ค่านิยมของสังคมหรือทัศนคติของบุคคลและรูปของบุคลิกภาพที่เก่ียวกับคุณลักษณะและประทุษ
กรรมต่างๆ เช่น ความเอ้ือเฟ้ือ ความก้าวร้าว สันโดษ เป็นต้น ด้านเน้ือหาทางสังคมน้ี แต่ละสังคมอาจ
แตกต่างกันได้มาก สิ่งที่สังคมหน่ึงอาจไม่สนับสนุน เพราะเห็นเป็นสิ่งไม่จําเป็นหรือน่ารังเกียจ 
   3.4.2 ด้านโครงสร้างของจริยธรรม ได้มีการสร้างหลักหรือจัดต้ังจริยธรรมเป็น
ประเภทต่างๆ หลักหรือประเภทที่ใช้จะแสดงถึงความเจริญทางจริยธรรมเป็นข้ันไป ต้ังแต่ขั้นตํ่าสุดไป
จนถึงขั้นสูงสุด การพิจารณาจริยธรรมทางด้านโครงสร้างน้ียึดเหตุจูงใจในการเลือกกระทําเป็นสําคัญ 
และเกิดจากการพิจารณาว่า การรู้การคิดของมนุษย์น้ันมีโครงสร้างเช่นกัน ดังน้ันจริยธรรมด้านน้ีจึงมี
โครงสร้างด้วย 
  พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2530: 5) ได้แบ่งลักษณะจริยธรรมออกเป็น 2 
ประเภท คือ จริยธรรมภายใน เป็นจริยธรรมที่เก่ียวกับความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของบุคคลซึ่งเป็น
รากฐานที่ทําให้เกิดจริยธรรมภายนอก และจริยธรรมภายนอก เป็นจริยธรรมที่บุคคลแสดงออกมาเป็น
กระบวนการกระทําภายนอกที่เราสังเกตเห็นได้ เช่น การเอาใจใส่ในการทํางาน ความมีระเบียบวินัย 
แต่จริยธรรมที่แท้จริงน้ันจะต้องมีความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ในเง่ือนไขภายนอก เช่น ทํางานเพ่ือผลของ
งานไม่ใช่เพ่ือเงิน เป็นต้น 
  สาโรช บัวศรี (2522: 8) กล่าวว่าจริยธรรมมีลักษณะที่สําคัญ 2 อย่าง คือ ศีลธรรม 
หมายถึง สิ่งที่ควรงดเว้น สิ่งไม่ควรปฏิบัติ และคุณธรรม หมายถึง สิ่งที่เราควรปฏิบัติ 
  สุธรรม์ จันทน์หอม (2537: 35) ได้แบ่งลักษณะของจริยธรรมออกเป็น 3 ด้าน คือ 
  1. องค์ประกอบด้านความรู้ ได้แก่ ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม 
สามารถตัดสินแยกความถูกความคิดได้ด้วยความคิด 
  2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก ได้แก่ ความพึงพอใจ ศรัทธา เลื่อมใส เกิด
ความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมน้ันมาเป็นแนวปฏิบัติ  
  3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการแสดงออก ได้แก่ พฤติกรรมที่บุคคลตัดสินใจที่
กระทําถูกหรือผิดในสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ กัน 
 สรุปว่าจริยธรรมเป็นความประพฤติหรือการกระทําของมนุษย์ที่แสดงออกทางกาย วาจา 
และใจที่ดีงาม ความประพฤตินั้นเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมท้ังมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานของความ
ประพฤติเพ่ือควบคุมให้เป็นไปในแนวทางที่ดี อันเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อ
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สังคมเพ่ือให้เกิดสันติสุขในสังคม โดยนักวิชาการมีความเห็นสอดคล้องกันเก่ียวกับองค์ประกอบของ
จริยธรรมทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออก สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ประกอบด้วยพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
 
ทฤษฎีจริยธรรม 
 1.  ทฤษฎีจริยธรรมของโคห์ลเบร์กลอเรนซ์ โคห์ลเบอร์ (Kohlberg) นักจิตวิทยาชาว
อเมริกันที่ค้นคว้าเกี่ยวกับพัฒนาการทางจิตวิทยา โดยเช่ือทฤษฎีของเพียเจท์ ที่ว่าพัฒนาการทาง
จริยธรรมจะพัฒนาการทางพุทธิปัญญา และให้ออกมาในรูปแบบของการตัดสินเชิงจริยธรรม เพราะ
แสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจที่อยู่เบ้ืองหลังการกระทําต่างๆของบุคคลในการที่จะเลือกกระทําหรือไม่
กระทําพฤติกรรมชนิดใดชนิดหน่ึงและการพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์น้ันไม่พัฒนาถึงจุด
สมบูรณ์เพียงอายุ 10 ปี แต่มนุษย์ในสภาพปกติจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมหลายขั้นตอน จากอายุ 
11 ปี ถึง 25 ปี (Kohlberg, 1979: 39) และในการศึกษาค้นคว้าเร่ืองพัฒนาการทางจริยธรรมในตัว
เด็กและวัยรุ่น พบว่ามนุษย์เราไม่ว่าจะอยู่ในสังคมแบบไหน ประเทศใด ทวีปใดก็ตาม จะมีรูปแบบของ
พัฒนาการทางจริยธรรมตามลําดับเป็นขั้นตอนที่แน่นอนเหมือนๆ กัน 6 ขั้นตอน โดยแบ่งเป็น 3 
ระดับใหญ่ๆ (สุธรรม จันทน์หอม, 2537: 33) 
  ระดับที่ 1 ระดับก่อนเกณฑ์ พัฒนาการทางจริยธรรมในระดับน้ีพบในช่วงอายุ 2-10 ปี 
เด็กวัยน้ีจะพิจารณาสิ่งต่างๆ เก่ียวกับการถูกลงโทษหรือได้รับรางวัล ดังน้ันพัฒนาการทางจริยธรรม
ระดับก่อนเกณฑ์น้ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นหลบหลีกการถูกลงโทษ เด็กจะทําดีตามกฎเกณฑ์ของผู้มีอํานาจ
เหนือกว่า เพราะกลัวถูกลงโทษ เช่น กลัวถูกตี มิใช่กลัวความผิด เป็นต้น เด็กช่วงน้ีอายุ 2-7 ปี 
   ขั้นที่ 2 ขั้นอยากได้รางวัล ในขั้นน้ีเด็กจะทําดีตามกฎเกณฑ์เพราะเห็นว่าจะทํา
ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมข้ันน้ี ได้แก่ ลักษณะการแลกเปลี่ยน เช่น ฉัน
อยากทําอย่างน้ีให้เธอ เธอต้องหาอย่างน้ันตอบแทน เด็กช่วงน้ีอายุ 7-10 ปี เป็นต้น 
  ระดับที่ 2 ระดับตามกฎเกณฑ์ พัฒนาการทางจริยธรรมในระดับน้ี เด็กไม่ทําอะไร
เพ่ือหวังผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ หรือเพราะกลัวถูกลงโทษ แต่เด็กจะรู้รักษากฎเกณฑ์เพราะเห็นแก่
กลุ่มหรือความรับผิดชอบต่อสังคม เด็กไม่อยากทําผิดเพราะต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม เด็กพร้อม
ที่จะต้องทําตามบุคคลที่ตนรัก ยึดตัวบุคคลหรือกลุ่มเป็นเกณฑ์ พัฒนาการทางจริยธรรมในระดับน้ี
แบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 
   ขั้นที่ 3 ขั้นทําตามความเห็นชอบของผู้อ่ืนหรือข้ันอยากเป็นเด็กดี เด็กน่ารัก จะ
ทําดีเพ่ือให้บุคคลอ่ืนพอใจ เพราะต้องการการยอมรับจากกลุ่ม เด็กจึงปฏิบัติตามกฎของส่วนรวม ตามแบบ
ฉบับของสังคมอย่างไม่ได้โต้แย้งหรือสงสัย ต้องการท่ีจะเป็นเด็กดีของกลุ่ม เด็กช่วงน้ีอายุประมาณ 10-13 ปี 
   ขั้นที่ 4 ขั้นทําตามหน้าที่ ในขั้นน้ีกฎเกณฑ์บรรทัดฐานของสังคมเป็นสิ่งที่เด็กคิด
ว่ามีค่าย่ิง และคิดว่าตนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค่านิยมและรักษากฎหมายไว้เพ่ือประโยชน์ต่อกลุ่ม
สังคมที่เป็นสมาชิกอยู่ เด็กจะทําหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม เด็กช่วงน้ีอายุ 13-16 ปี 
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  ระดับที่ 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ ระดับน้ีบุคคลจะเข้าใจค่านิยม คุณค่าทางจริยธรรม 
หลักเกณฑ์ที่นําไปใช้ โดยพิจารณากับสภาพการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและเท่ียงธรรม การ
ที่พิจารณาถึงเรื่องความถูกต้อง ความดี ความช่ัว จะลึกซึ้งกว้างขวาง มีเหตุผล ไม่ยึดหลักเกณฑ์
ตายตัว ไม่ยึดถือตัวบุคคลหรือค่านิยมเฉพาะกลุ่มเหมือนระดับที่ 2 ในระดับเหนือกกว่า เกณฑ์นี้แบ่ง
พัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น 2 ขั้น คือ 
   ขั้นที่ 5 ขั้นน้ีมีการใช้เหตุผลและการเคารพตนเอง ในขั้นน้ีความถูกต้องเป็นเร่ือง
ที่ต้องพิจารณาถึงค่านิยมเฉพาะตัวบุคคล สิทธิเฉพาะตัวบุคคล สภาพการณ์และกฎเกณฑ์มีเหตุผล ซึ่ง
คนส่วนใหญ่ยอมรับ เคารพในวิธีลงความคิดเห็นแบบประชาธิปไตย ไม่ใช่ยึดกฎเกณฑ์ตายตัว เด็กช่วง
น้ีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 
   ขั้นที่ 6 ขั้นอุดมคติสากล ในขั้นน้ีความถูกต้องคือความสํานึกถึงคุณค่าของความ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่บุคคลน้ันพิจารณาเลือกแล้ว โดยคํานึงถึงเหตุอย่างกว้างขวาง รับฟังความ
คิดเห็นที่เป็นสากลของผู้ที่เจริญแล้ว มาพิจารณาไม่ใช่เฉพาะกลุ่มตนเอง ยึดถือปฏิบัติตามความ
ถูกต้องน้ันอย่างมั่นคงโดยไม่หว่ันไหวกับสิ่งใดๆ บุคคลที่พัฒนาถึงขั้นน้ีจะมีอุดมคติที่เป็นคุณธรรม
ประจําใจ มีความละอายต่อความช่ัว แม้นไม่มีใครเห็นก็จะไม่ทํา เพราะเช่ือว่าแม้รอดพ้นไม่ถูกลงโทษ 
แต่โทษคือความละอายใจ บุคคลในขั้นน้ีแม้มีโอกาสเปิดให้กระทําผิดก็จะเลือกไม่ทํา คุณธรรมข้ันน้ี
อธิบายได้ยาก เพราะเป็นลักษณะทางนามธรรม 
 2. ทฤษฎีจริยธรรมกระจ่างค่านิยม (Value Calification Theory) นําเสนอโดยแรทส์ 
ฮาร์มิน (Rats, 1978) โดยมีหลักสําคัญคือ การช่วยให้บุคคลเกิดความกระจ่างในจริยธรรมที่ตนนับถือ 
หรือมีความเช่ือว่าถูกต้องหรือควรจดจํา เป็นกระบวนการที่จะทําให้บุคคลเกิดความกระจ่างใน
จริยธรรมของตนเอง รู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสําคัญคือ การทําค่านิยม
ให้กระจ่างน้ัน คือกระบวนการที่บุคคลสามารถเลือกค่านิยมโดยอาศัยความรู้สึกและการวิเคราะห์ 
พฤติกรรมว่าจะเลือกแสดงพฤติกรรมอย่างใด เมื่ออยู่ในภาวะที่ต้องเลือกและช่วยในการกําหนดว่า 
การเลือกพฤติกรรมเช่นน้ันมีเหตุผลหรือไม่ ความกระจ่างของบุคคลมี 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
  1. บุคคลเลือกกระทําอย่างอิสระเสรีไม่มีการบังคับ 
  2. บุคคลเลือกทางเลือกหลายๆ ทาง 
  3. บุคคลเลือกจากการพิจารณาผลของทางเลือกแต่ละทางแล้ว 
  4. บุคคลมีความยินดี และภูมิใจในการเลือกกระทําสิ่งน้ัน 
  5. บุคคลยืนยันการตัดสินใจเลือกของตนอย่างเปิดเผย 
  6. บุคคลกระทําตามที่ตนตัดสินใจเลือก และชักชวนผู้อ่ืน เมื่อมีโอกาส 
  7. บุคคลกระทําพฤติกรรมน้ันเป็นประจํา แม้นว่าผู้อ่ืนจะไม่กระทําตาม 
 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Ethics) 
 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Ethics) เป็นหลักการปฏิบัติเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม
สําหรับมนุษย์ที่ยึดความดีงาม ความถูกต้องตามหลักคุณธรรม และความเมตตาที่พึงปฏิบัติต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกัน การท่ีมนุษย์พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมจึง
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ประกอบด้วยรากฐานความเช่ือมั่นในเชิงคุณธรรมท่ีมีความแตกต่างในระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไป 
 1. รากฐานของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  รากฐานของจริยธรรมส่ิงแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรม 3 ประการ ดังน้ี 
(Richmond, 2000: 17-20) 
  1.1 มนุษย์นิยม (Anthropocentric) เป็นคุณธรรมที่เช่ือว่ามนุษย์มีอํานาจเหนือ
สรรพสิ่งทั้งปวงในส่ิงแวดล้อม และสิ่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมทั้งพืชและสัตว์เป็นสิ่งที่อุบัติขึ้นเอง
ประโยชน์ของมนุษย์ มนุษย์จึงทรงไว้ซึ่งความชอบธรรมในการใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติได้โดยไม่มี
ข้อจํากัด 
  1.2 ชีวิตนิยม (Biocentric) เป็นคุณธรรมที่เช่ือว่า ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่อุบัติ
ขึ้นในโลกมีความชอบธรรมที่จะดํารงอยู่โดยเท่าเทียมกัน ไม่มีข้อยกเว้น มนุษย์จึงเป็นส่วนหน่ึงของ
ธรรมชาติที่เท่าเทียมกับสัตว์หรือแม้กับพืช มนุษย์ก็มิได้มีอํานาจอันชอบธรรมมากไปกว่ากัน มนุษย์จึง
ไม่พึงทําลายหรือกระทําที่กระทบการดํารงอยู่ของชีวิตอ่ืน 
  1.3 สัมพันธภาพนิยม (Egocentric) เป็นคุณธรรมที่เช่ือว่าสิ่งมีชีวิต (รวมท้ังมนุษย์) 
มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเก้ือกูลซึ่งกันและกัน การกระทําที่กระทบสิ่งหน่ึงย่อมมีผลกระทบกับสิ่ง
อ่ืนๆ ในธรรมชาติ มนุษย์จึงพึงอยู่อย่างเก้ือกูลต่อชีวิต และสรรพสิ่งที่อยู่โดยรอบ มนุษย์จึงไม่เพียงเป็น
ผู้ใช้ประโยชน์ต่อธรรมชาติ แต่พึงดํารงอยู่อย่างผสมผสานกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม หรือมีภาระที่จะ
รักษาการดํารงอยู่ของสิ่งที่อยู่โดยรอบด้วย 
 2. องค์ประกอบทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  องค์ประกอบทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่แสดงออกทางทัศนคติและการปฏิบัติต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงประกอบด้วยจริยธรรม 3 ประการ ดังน้ี 
  2.1 จริยธรรมเพ่ือการพัฒนา (Developmental Ethics) เป็นจริยธรรมท่ีอยู่บน
ความเช่ือที่ว่ามนุษย์เป็นนานธรรมชาติ โลกและทรัพยากรธรรมชาติมีไว้เพ่ือยังประโยชน์แก่มวลมนุษย์ 
มนุษย์จึงเป็นผู้มีสิทธ์ิที่จะนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ได้ตามท่ีต้องการจะใช้สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติ
จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อได้นํามาใช้เท่าน้ัน 
  2.2 จริยธรรมเพ่ือธรรมชาติ (Preservation Ethics) เป็นจริยธรรมที่มีความเช่ือและ
นับถือความจริงความงามในธรรมชาติทั้งหมดธรรมชาติจึงมีความชอบที่จะดํารงอยู่ และความงดงาม
ของธรรมชาติเหล่าน้ันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และเป็นคุณค่าแก่มนุษย์ มนุษย์จึงต้องรักษา
ธรรมชาติเหล่าน้ันไว้ 
  2.3 จริยธรรมเพ่ือการอนุรักษ์ (Conservation Ethics) เป็นจริยธรรมที่เช่ือว่ามนุษย์
พึงใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพ่ือการดํารงชีวิต แต่การพัฒนาสังคมมนุษย์โดยไม่ระมัดระวังจะส่งผล
เสียต่อชีวิตมนุษย์เอง เพราะมนุษย์หรือชีวิตอ่ืนๆ ย่อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มนุษย์จึงควรใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่จําเป็น และในขณะเดียวกันจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย 
 
 



247 

 

 

 3. การปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  ในการปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อมนอกจากการศึกษาที่จะทําให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบตัวมนุษย์ตามกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักการส่ิงแวดล้อมศึกษาแล้ว พึงปลูกฝังโดยให้เกิดความตระหนักและการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
หลักการดังน้ี 
  3.1 มนุษย์ต้องพ่ึงพาสิ่งแวดล้อม การดํารงชีวิตของมนุษย์จําเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่มี
อยู่ในสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นอากาศ น้ํา ดิน พืชพรรณ สัตว์ พลังงาน หรือแร่ธาตุ ที่ก่อให้เกิดชีวิต
การดํารงอยู่ของชีวิต และสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน ล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่หรือเกิดข้ึนตาม
กระบวนการทางธรรมชาติ จึงควรดํารงชีวิตที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อม หรือทําลาย
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การพัฒนาของมนุษย์ในทุกด้านจึงพึงระมัดระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพราะการทําลายสิ่งแวดล้อมก็เท่ากับทําลายชีวิตของมนุษย์เองด้วย 
  3.2 เป้าหมายของการมีชีวิต การพัฒนาในสังคมมนุษย์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ล้วนมีเป้าหมายเพ่ือชีวิตที่ยืนยาวและการมีความชีวิตที่เป็นความสุขอันเกิดจากการมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ การพัฒนาทางวัตถุตามกระแสโลกจึงไม่ใช่เป้าหมายการให้ความสุขที่
แท้จริงได้ การมีชีวิตที่ร่ํารวยด้วยเงินทองทรัพย์สมบัติ หรือมีการมีตําแหน่งหน้าที่ดีในสังคมก็อาจ
นํามาซึ่งความทุกข์ ความเดือดร้อน ทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ แต่การมีชีวิตที่รู้จักกิน รู้จักใช้ จะหา
ได้ทุกสถานะทางกการเงินและทุกสถานะทางการเงิน 
  3.3 การเก้ือกูลกันและกัน การรู้จักเก้ือกูลกันในหมู่มนุษย์และการเกื้อกูลกันกับ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ย่อมไม่ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ก็จะเกิดสันติสุข
ต่อมวลมนุษย์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และในที่สุดก็จะเป็นการพัฒนาท่ีไม่ส่งผล
กระทบต่อตัวมนุษย์เอง และทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างมนุษยชาติ 
  3.4 โลกใบเดียวกันปัจจัยต่างๆ ที่มนุษย์ใช้ในการดํารงชีวิตและใช้ในการพัฒนาทั้ง
มวลล้วนเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ทั้งน้ัน แร่ธาตุและพลังงานล้วนเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกของเรา
และจากพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์นี้เท่าน้ัน ดังน้ันทรัพยากรท่ีมนุษย์ใช้จึงมีอยู่อย่างจํากัดไม่อาจ
หามาเพ่ิมเติมได้มากกว่าที่เป็นอยู่ (แม้จะสามารถนําทรัพยากรมาจากโลกอ่ืนในจักรวาลได้แต่ก็ต้อง
สูญเสียทรัพยากรของโลกไปเช่นเดียวกัน) 
  3.5 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาในสาขาต่างๆ นอกจากจะต้องระมัดระวังไม่
ก่อให้เกิดการทําลายสิ่งแวดล้อม มนุษย์ยังต้องรู้จักการพฒันาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันด้วย มิฉะน้ัน
แล้วการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อมนุษย์แต่จะทําลายมนุษย์เอง 
  3.6 คุณค่าและความงดงามของธรรมชาติธรรมชาติมีคุณค่าและความงดงามใน
ตัวเอง ธรรมชาติมีการปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัย และก่อให้เกิดความสมดุลในตัวเอง พืชและสัตว์ล้วนมี
บทบาทในการดํารงอยู่ของสิ่งแวดล้อมด้วยภาระหน้าท่ีที่แตกต่างกันมาต้ังแต่มีสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ันอุบัติ
ขึ้นในโลก และยังคงทําหน้าที่เช่นน้ันเรื่อยมา 
  3.7 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติและชีวิต การศึกษาในภาพรวมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและชีวิตเป็นสิ่งที่
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มนุษย์จะต้องศึกษาทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือก่อให้เกิดความระมัดระวังในการดําเนินกิจกรรมที่
ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม การวิจัยเพ่ือเรียนรู้ธรรมชาติจะเป็นการค้นหาความจริงเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม
และก่อให้เกิดความรักความผูกพันต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมขึ้นได้ 
  3.8 กระบวนการเรียนการสอน การเรียนการสอนจะต้องให้ผู้เรียนมองเหน็คุณค่า
ของความรู้ที่จะนําไปใช้กับชีวิตและการพัฒนาทุกๆด้าน สร้างค่านิยมที่มองเห็นความจําเป็นในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริโภคและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน 
ถาวร สาระความรู้ต้องบูรณาการให้เห็นความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน ผู้สอนต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแบบอย่างในการมีความคิดที่เป็นระบบ มีเหตุผลและมีเมตตา
ต่อชีวิตอ่ืนๆ ด้วยมิใช่เป็นการสอนที่ได้แต่แนะนําผู้อ่ืนไปปฏิบัติเท่าน้ัน 
 4. การพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  การพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดล้อมนับเป็นกระบวนการศึกษาที่ต่อเน่ืองเริ่มต้นจาก
ครอบครัวโรงเรียนสถาบันศาสนาและสื่อมวลชนแบบต่างๆเช่นวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์สถาบัน
สื่อเหล่าน้ีจะทําหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมหรือถ่ายทอดแบบแผนพฤติกรรมที่ดีงามให้แก่สมาชิกของสังคม 
ดังน้ี 
  4.1 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กและเป็นสถาบัน
แรกที่ได้ให้การอบรมทางจิตใจแก่เด็กตลอดเวลาดังน้ันอารมณ์และอุปนิสัยส่วนตัวจึงเร่ิมมีมาจากบ้าน 
เด็กจะมีความคิดความรู้สึกอย่างไรนั้นส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กับการอบรมทางบ้านดังน้ันการปลูกฝังจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมในครอบครัวจึงทําได้โดยการให้การเลี้ยงดูอย่างสนใจใกล้ชิดให้ความรัก ความอบอุ่น 
แนะนําวิธีประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกที่ควรให้แก่สมาชิกผู้เยาว์คําสั่งสอนห้ามปรามและแบบแผนความ
ประพฤติของพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่จะมีอิทธิพลต่อเด็กในวัยแรกมากผู้ใหญ่จึงควรสั่งสอนอบรมและ
ปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าและความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฝึกให้เด็กเป็นคนรักความ
สวยงามและความเป็นระเบียบปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กเช่นทําความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่
อาศัยอยู่เสมอดูแลบริเวณบ้านและสนามหญ้าให้เป็นระเบียบสวยงามฝึกเด็กให้ทิ้งสิ่งของให้เป็นที่
ชักชวนให้ปลุกและดูแลรักษาต้นไม้ดอกไม้เมื่อเด็กเห็นแบบอย่างและได้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆ ก็จะเกิดความ
เคยชินติดเป็นนิสัยและกลายเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในที่สุด 
  4.2 สถาบันโรงเรียนนับเป็นสถาบันหน่ึงที่ทําหน้าที่ปลูกฝังจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม
ให้แก่สมาชิกโดยตรงมีวิธีการท่ีแตกต่างไปจากสถาบันครอบครัวมีเน้ือหาที่แทรกอยู่ในหลักสูตร
บทเรียนมีวิธีถ่ายทอดและประเมินผลอย่างเป็นระบบในการสอนจริยธรรมทั่วไปให้ได้ผลดีน้ัน ท่าน
พุทธทาสได้กล่าวไว้ว่าต้องสอนให้เกิดความเข้าใจอบรมให้เกิดความเช่ือความเลื่อมใสศรัทธามีตัวอย่าง
ให้เห็น (ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ, 2521: 21-22) จากหลักการเหล่าน้ีสามารถนํามาใช้ในการปลูกฝัง
จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีสอนให้เด็กรู้และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใน
ธรรมชาติความสําคัญของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อมนุษยชาติช้ีให้เห็นถึงสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ปัญหาจริงตลอดจนอธิบายให้เข้าใจถึงผลกระทบหรือผลสืบเน่ืองของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนแนะนําวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการช่วยกัน
สงวนรักษาระมัดระวังแนะนําการอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ช่วยเหลือเก้ือกูลระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์
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นอกจากน้ีการมีจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมน้ันยังทําให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนจากการปฏิบัติ
ตามระเบียบและเง่ือนไขต่างๆ ของทางโรงเรียน เช่น นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดต้องมี
ระเบียบวินัย และสิ่งสําคัญที่จะขาดเสียมิได้คือครูต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เช่น การ
รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามของโรงเรียน เห็นว่าในบริเวณไหน
สกปรกก็ชักชวนนักเรียนช่วยกันทําความสะอาดเสียให้เรียบร้อยเด็กส่วนมากเมื่อเห็นก็จะไม่กล้าทํา
สกปรกอีกเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดเป็นนิสัยและยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเมื่อจะทําสกปรกก็จะ
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีและจะไม่ทํา 
  4.3 สถาบันศาสนา นับเป็นสถาบันทางสังคมอีกสถาบันหน่ึงที่กําหนดแนวทางชีวิตที่ดี
และสั่งสอนศีลธรรมจรรยาให้ศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติตาม เพ่ือแต่ละคนจะได้มีชีวิตอย่างสงบสุข
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ศาสนาสอนให้บุคคลเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนและสัตว์อ่ืน สําหรับสังคมไทยพุทธจริยศาสตร์
เป็นแนวทางปฏิบัติที่มีผลต่อจริยธรรมของบุคคลในสังคมเป็นส่วนใหญ่ พระธรรมคําสั่งสอนบอกเราว่า
อะไรเป็นสิ่งที่ดีงามอะไรเป็นสิ่งที่ควรจะละเว้นหรือควรปฏิบัติการประพฤติชอบปฏิบัติชอบในทางแห่ง
พระพุทธศาสนาหมายถึงการดําเนินชีวิตอยู่ในทางสายกลาง หรือความพอดีที่ไม่สุดโต่งไปในทางใด
ทางหน่ึง ซึ่งหลักปฏิบัติข้อน้ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตมนุษย์ได้ทุกเร่ือง อีกทั้งยังสามารถนํามา
เป็นแนวทางในการปลูกฝังจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปในสังคมได้ การ
เอารัดเอาเปรียบและการมุ่งแข่งขัน ในอันที่จะบริโภคทรัพยากรอย่างไม่คิดคํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดแก่
ผู้อ่ืนและสังคม ไม่อาจถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ชอบ พุทธจริยศาสตร์มุ่งที่จะให้บุคคลอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข นอกเหนือไปจากความสงบสุขทางจิตใจของแต่ละคนการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้น้ัน 
บุคคลต้องเป็นผู้มีวินัยและคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืน ข้อบัญญัติในพระวินัยมีข้อความที่
พระพุทธองค์ทรงห้ามและตักเตือนให้พระภิกษุในการปฏิบัติบางประการท่ีจะมีผลกระทบต่อผู้อ่ืนและ
สิ่งแวดล้อม ดังเช่น ทรงห้ามมิให้พระภิกษุทิ้งอุจจาระปัสสาวะขยะหรือของที่เคยเป็นของตนออกไป
นอกฝาหรือนอกกําแพงที่อยู่อาศัย ตลอดจนห้ามทิ้งสิ่งของลงบนของเขียวสดคือต้นไม้ทุกชนิด (สุชีพ 
ปุญญานุภาพ, 2522: 164-198) ทั้งน้ีเพราะการกระทําดังกล่าวมิเพียงแต่อาจจะไปถูกต้องผู้อ่ืนเข้ายัง
เป็นการขาดความเป็นระเบียบทําความสกปรกให้บังเกิดข้ึนแก่พ้ืนที่ และเป็นการเผยแพร่เช้ือโรคอีก
ด้วย หลักจริยศาสตร์ในศาสนาทุกศาสนาจะมุ่งให้บุคคลมีแนวทางแห่งความประพฤติปฏิบัติตนที่
ถูกต้องเหมาะสมการสอนให้รู้จักการประมาณรู้จักความพอดีการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์สุขส่วนตนการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ความซื่อสัตย์ความมีวินัยหรือหลักการทางความ
ประพฤติที่ปรากฏอยู่ในคําสอนทางศาสนาล้วนสามารถที่จะนํามาเป็นแนวทางในการปลูกฝังจริยธรรม
ทางสิ่งแวดล้อมได้ทั้งสิ้นโดยที่ผู้สอนจะต้องสามารถเลือกหลักคําสอนและตัวอย่างจากความเป็นจริง
มากล่าวได้อย่างสอดคล้องต้องกันนอกจากนี้การจัดบริเวณโบสถ์วัดวาอารามหรือสถานที่สําคัญทาง
ศาสนาให้แลดูสวยงาม เป็นระเบียบร่มรื่นก็เป็นตัวอย่างให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้อีกแนวทางหน่ึงเช่นกัน 
  4.4 สถาบันสื่อมวลชนสําหรับสถาบันน้ีในปัจจุบันนับว่ามีอิทธิพลที่มีความสําคัญย่ิง
ต่อการปลูกฝังจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมมาก ทั้งน้ีเพราะสามารถ่ายทอดสื่อสารให้กบัผู้รับข่าวสารท่ีมี
วัยแตกต่างกันได้อย่างรวดเร็วและทําได้โดยไม่มีข้อจํากัดในด้านเวลาสื่อมวลชนสามารถปลูกฝัง
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จริยธรรมทางส่ิงแวดล้อมได้โดยตรงในลักษณะของบทความข้อคิดเห็นนวนิยายภาพล้อและบทกวีที่
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม หรือให้ตัวอย่างทางจริยธรรมในรูปของการเสนอข่าวและสารคดี เช่น ข่าวการ
พัฒนาสังคมและบ้านเมืองที่จัดเสนอเป็นประจําทางสถานีโทรทัศน์ซึ่งแท้จริงมีเป้าหมายเพ่ือเร่งรัดการ
ปฏิบัติงานของทางราชการแต่มีผลมาถึงการรักษาปรับปรุงสภาพแวดล้อมสารคดีที่เก่ียวกับชีวิตสัตว์
และเพ่ือนบ้านก็มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้รับชมรายการรักธรรมชาติรักเพ่ือนร่วมโลกมีจิตใจที่อ่อนโยน
และโอบอ้อมอารีไม่คิดทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เช่นกันนอกจากน้ีการปลูกฝังจริยธรรมทาง
สิ่งแวดล้อมอาจทําได้ทางอ้อมโดยการจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามพัฒนาใหม่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
เพ่ิมขึ้นในรูปแบบของสวนสาธารณะท่ีมีการปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามหรือการจัดสวยหย่อมสวน
ญี่ปุ่นตามสถานที่ราชการและสถานท่ีทั่วไปทั้งน้ีนอกจากต้นไม้จะช่วยดูดซับอากาศเสียได้แล้วยังทําให้
ผู้พบเห็นได้รับความร่ืนรมย์เกิดความซาบซึ้งกับธรรมชาติกลายเป็นผู้รักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในที่สุดการจัดต้ังชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการพัฒนาให้มีกิจกรรมทางด้าน
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนก็เป็นอีกวิธีการหน่ึงที่จะช่วยปลูกฝังจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมให้
เกิดขึ้นในตัวของเยาวชนดังน้ันจะเห็นได้ว่าการถ่ายทอดความรู้หรือการปลูกฝังจริยธรรมทาง
สิ่งแวดล้อมน้ีจะสําเร็จลงได้ก็ด้วยความร่วมมือของหลาย ๆ ฝ่ายมีวิธีการต่าง ๆ หลายรูปแบบทั้งการ
จัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสมและการประพฤติปฏิบัติของผู้ใหญ่ให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกผู้เยาว์กว่าเป็นต้นจริยธรรมกับตัวแปรทางสังคมทฤษฎีจริยธรรมแทบทุก
ทฤษฎีจะมีข้อความพาดพิงถึงประสบการณทางสังคมของบุคคลว่าเป็นต้นเหตุของการก่อต้ังและ
แลกเปลี่ยนจริยธรรมของบุคคลที่สําคัญอย่างย่ิงถ้าหากบุคคลได้รับประสบการณ์ทางสังคมท่ีคล้ายคลึง
กันเช่นอยู่ในกลุ่มคนฐานะเดียวกันหรือได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาคล้ายกัน บุคคลเหล่าน้ันก็อาจมี
จริยธรรมที่คล้ายคลึงกันได้ยิ่งไปกว่าน้ันคนที่ได้รับประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันแต่มีความสามารถที่จะ
รับรู้และเข้าใจประสบการณ์น้ันไม่เท่าเทียมกันผลกระทบที่เกิดจากประสบการณ์ทางสังคมอันเดียวกัน
ย่อมจะแตกต่างกันไปได้เช่นเด็กกับผู้ใหญ่ย่อมจะได้รับความกระทบกระเทือนที่แตกต่างกันเพศต่างกัน
หรือฐานะต่างกันอาจเป็นสาเหตุให้เขาเหล่าน้ันได้รับประสบการณ์ทางสังคมที่แตกต่างกันไปได้มากอัน
อาจจะมีผลต่อการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลเหล่าน้ันด้วยต่อไปนี้จะได้พิจารณาผลการวิจัยเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมกับจริยธรรมของบุคคลอายุและระดับการศึกษากับจริยธรรม
ของบุคคลในปัจจุบันสังคมท่ีเจริญและมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันมีการจัดการศึกษาภาคบังคับและการ
วิจัยส่วนใหญ่ก็ใช้นกัเรียนและนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่เก็บข้อมูลได้ง่ายที่สุดฉะนั้นผลการวิจัยส่วน
ใหญ่ในสังคมปัจจุบันจึงไม่สามารถจะแยกตัวแปรที่เป็นอายุออกจากตัวแปรที่เป็นระดับการศึกษาของ
บุคคลได้กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่อายุน้อยก็มีระดับการศึกษาต่ําและกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากก็มี
การศึกษาสูงตามไปด้วยปรากฏการณ์นี้ได้เกิดในโครงการวิจัยจริยธรรมของเยาวชนไทยด้วยเช่นกันใน
การประมวลผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับจริยธรรมจึงต้องนําระดับการศึกษาเข้า
มาพิจารณาไปพร้อมกันด้วยโคลเบิร์ก (Kohlberg, 1964: 392-405 อ้างอิงใน วินัย วีระวัฒนานนท์, 
2546: 28) ได้ประมวลผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพัฒนาการทางจริยธรรมไว้
อย่างครบถ้วนดังน้ีความรู้เชิงจริยธรรมนั้นได้มีผู้พบว่าความรู้และความเช่ือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทาง
จริยธรรมขั้นรากฐานของสังคมน้ันเด็กจะทราบอย่างครบถ้วนต้ังแต่อายุยังน้อยมีผู้พบต้ังแต่ ค.ศ. 
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1980 ว่าเด็กชาวอังกฤษมีความรู้เชิงจริยธรรมน้ีต้ังแต่เข้าเรียนช้ันเกรดหน่ึงส่วนการศึกษาความรู้เชิง
จริยธรรมของบุคคลท่ีมีอายุมากกว่าน้ีก็มิได้ช่วยให้เข้าใจทางด้านน้ีมากข้ึนแม้ว่าความรู้เชิงจริยธรรม
จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอยู่บ้างหากแต่ความรู้เชิงจริยธรรมในการวิจัยส่วนใหญ่แล้วไม่ทําให้
เข้าใจพัฒนาการทางจริยธรรมได้มากนักเป็นเพียงแต่สะท้อนให้เห็นระดับสติปัญญาภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมและความต้องการท่ีจะทําให้คนอ่ืนช่ืนชมตนของผู้ถูกศึกษาเท่าน้ัน ส่วนพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมน้ันการวิจัยต่างๆเกือบสิบเร่ืองได้ให้ผลที่สอดคล้องกันคือไม่พบว่าคนที่มีอายุมากจะมี
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการขโมยการโกงความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและการเห็นแก่ส่วนรวมแตกต่าง
จากคนท่ีมีอายุน้อยการท่ีเด็กเล็กๆ มีการทําตามกฎเกณฑ์ของสังคมเท่าเทียมกับเด็กโตและผู้ใหญ่น่ัน
ย่อมเป็นที่แสดงว่าลักษณะทางจริยธรรมของบุคคลเร่ิมคงที่ต้ังแต่อายุน้อยส่วนการศึกษาในระยะยาว
โดยติตามกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยจนมีอายุมากข้ึนแล้วเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคล
แต่ละคนในสมัยเด็กและเมื่อโตข้ึน แล้วการวิจัยชนิดนี้มีน้อยและไม่ปรากฏว่าพบความม่ันคงของ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคลต่างๆ ในช่วงอายุที่มีการวิจัยน้ันอาจกล่าวได้ว่าการศึกษาความรู้เชิง
จริยธรรมส่วนมากมีเน้ือหาที่แคบเกินไปและเป็นการวัดความรู้ขั้นพ้ืนฐานทางสังคมของบุคคลเท่าน้ัน
ถ้าหากมีการวัดความรู้เชิงจริยธรรมที่เก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางศาสนาหรือความรู้เก่ียวกับ
หลักสากลแล้วอาจพบความแตกต่างในคนต่างอายุกันก็ได้ส่วนการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและ
ไม่พบความแตกต่างในกลุ่มคนต่างอายุกันน้ันอาจเป็นเพราะพฤติกรรมเชิงจริยธรรมส่วนมากน้ันขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ที่บุคคลกําลังประสบอยู่มากกว่าจะขึ้นกับลักษณะนิสัยเชิงจริยธรรมของบุคคลแต่เพียง
อย่างเดียวซึ่งนอกเหนือจากน้ันบุคคลอาจมีพฤติกรรมที่เหมือนกันแต่มีเหตุผลในการเลือกกระทํา
แตกต่างกันได้เสมอเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กอาจแตกต่างจากเหตุผลเชิงจริยธรรมของวัยรุ่นและ
ของผู้ใหญ่ได้โดยเฉพาะเม่ือเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นสูงต้องใช้ความรู้เก่ียวกับหลักปฏิบัติของสากล
ด้วยโคลเบิร์ก (Kohlberg, 1964: 392-405 อ้างอิงใน วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546: 28) ได้ศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรมกับระดับอายุโดยแบ่งเหตุผลเชิงจริยธรรมออกเป็น 5 ขั้น 
ผู้วิจัยพบว่าเด็กอเมริกันอายุระหว่าง 7, 10, 13, และ 16 ปีนิยมใช้เหตุผลในขั้นที่สูงขึ้นตามอายุ
กล่าวคือเด็กอายุ 7 ปี แทบทุกคน (กว่าร้อยละ 90) ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่ 1 และ 2 เด็กอายุ 
10 ปีแม้จะยังใช้เหตุผลในขั้นที่ 1 และ 2 เสียเป็นส่วนมาก (กว่าร้อยละ 50) แต่มีอีกพวกหน่ึงที่ใช้
เหตุผลในขั้นที่ 3 และ 4 (ร้อยละ 35) ส่วนวัยรุ่นอายุ 13 ปี ใช้เหตุผลในขั้นที่ 3 และ 4 มาก (ร้อยละ 
50) และมีพวกท่ีใช้เหตุผลในขั้นที่ 1 และ 2 น้อยกว่า (ร้อยละ 20) ส่วนวัยรุ่นตอนปลายอายุ 16 ปีแม้
จะยังใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่ 3 และ 4 มาก (ร้อยละ 50) แต่ปรากฏว่ามีผู้ทีใช้เหตุผลในขั้นที่ 5 
และ 6 มากกว่า (ร้อยละ 23) ในกลุ่มเด็กที่อายุตํ่ากว่าทุกกลุ่มผลการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นเด่นชัดว่า
เหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลน้ันมีพัฒนาการตามอายุซึ่งพัฒนาการของจริยธรรมทางด้านน้ีโคลเบิร์กเช่ือว่า
เป็นผลของความพยายามของเด็กที่จะตีความหมายประสบการณ์ของตนในสังคมที่สลับซับซ้อนโดย
เด็กจะมีความสามารถในการนี้มากขึ้นเป็นลําดับทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบิร์กและการวัดเหตุผลเชิง
จริยธรรมจะได้กล่าวอย่างละเอียดต่อไปทั้งน้ีเพราะโครงการวิจัยจริยธรรมของเยาวชนไทยน้ีได้ศึกษา
พัฒนาการทางจริยธรรมโดยใช้รากฐานจากทฤษฎีและวิธีการวัดระดับจริยธรรมของโคลเบิร์กเป็น
สําคัญ แนวคิดทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมี 3 ประการดังน้ี 
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   4.4.1 จริยธรรมเพ่ือการพัฒนาเช่ือว่ามนุษย์เป็นนายธรรมชาติโลก และ
ทรัพยากรธรรมชาติมีไว้เพ่ือมวลประโยชน์แก่มนุษย์มนุษย์จึงมีสิทธิที่จะนําทรัพยากรมาใช้ตามท่ี
ต้องการได้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อนํามาใช้เท่าน้ัน 
   4.4.2 จริยธรรมเพ่ือธรรมชาติเช่ือว่าความเช่ือและนับถือความจริงความงามของ
ธรรมชาติธรรมชาติจึงมีความขอบที่จะดํารงอยู่และเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และคุณค่าแก่มนุษย์
มนุษย์จึงต้องรักษาธรรมชาติเหล่าน้ันไว้ 
   4.4.3 จริยธรรมเพ่ือการอนุรักษ์เช่ือว่ามนุษย์พึงใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพ่ือ
การดํารงชีวิตแต่การพัฒนาสังคมมนุษย์โดยไม่ระมัดระวังส่งผลเสียต่อธรรมชาติมนุษย์จึงควรใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่จําเป็นและจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยการพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมทําให้ทุกคนเกิดความตระหนักมีจิตสํานึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติด้วยความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะมนุษย์อยู่ด้วยการพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
เป้าหมายชีวิตอันยาวนานและมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกันสรรพสิ่งย่อมอยู่
ภายใต้โลกใบเดียวกันการพ่ึงพาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะเห็นคุณค่าของธรรมชาติและมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต โดยอาศัยครอบครัวโรงเรียน ศาสนา องค์กร และสื่อมวลชน
ช่วยกันถ่ายทอด 
 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสําหรับมนุษย์ที่ยึดความ
ดีงาม ความถูกต้องตามหลักคุณธรรม และความเมตตาที่พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีรากฐานของ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่บนพ้ืนฐานทั้งแนวคิดที่ให้ความสําคัญกับมนุษย์ แนวคิดที่ว่ามนุษย์เท่าเทียม
กับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ และแนวคิดของความสัมพันธ์ที่เกื้อกุลกัน แนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ใช้ในงานวิจัยน้ี
มีความเห็นสอดคล้องกับแนวคิดที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ดังกล่าว เพ่ือไม่ให้เกิดเกิดการเอารัดเอาเปรียบ
ผู้อ่ืน และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม สร้างเกิดสันติสขุต่อมวลมนุษย์และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด 
 
แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 
 1. แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของเมอร์ช๊าต (Merchant, 1990) เมอร์ช๊าตได้กล่าวว่า
การท่ีจะดูว่าบุคคลหรือผู้เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมศึกษา จะมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้น้ันต้องมีการ
สร้างหลักสูตรหรือกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมที่เน้นกระบวนการคิด และการลงมือปฏิบัติ
ภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อมซึ่ง การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถมีจริยธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ จริยธรรมแบบอีโก้เซนทริก (Egocentric ethics)
จริยธรรมแบบโฮโมเซนทริก (Homocentric ethics) จริยธรรมแบบอีโคเซนทริก (Ecocentric 
ethics) 
  1.1 จริยธรรมแบบอีโก้เซนทริก (Egocentric ethics) คนในจริยธรรมน้ีจะยึดเอา
ตนเองเป็นหลัก และมีปรัชญาความเช่ือว่าอะไรที่ดีต่อตัวเองจะดีต่อสังคมด้วยหรืออาจจะเรียกว่า เป็น
การยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง แนวคิดของคนกลุ่มน้ีเห็นว่าทุนนิยมเป็นสิ่งที่เหมาะสม ผลกระทบของ
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การกระทําของมนุษย์ต่อระบบนิเวศน์ไม่สําคัญเท่ากับความได้เปรียบทางธุรกิจ ที่เกิดข้ึนจากการ
พัฒนาเพ่ือตนเองและพวกพ้อง จึงสรุปได้ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมไม่เกี่ยวข้องกับระบบ
ธุรกิจของมนุษย์ “ประโยชน์ส่วนตนคือสิ่งที่ดีที่สุด” ดังน้ันจึงต้องมีการแข่งขันเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ตนคือสิ่งที่ดีที่สุด ตัวอย่างแนวคิดของคนที่มีจริยธรรม Egocentric ดูได้จากการที่เอกชนพัฒนาพ้ืนที่
ตามธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ของตนกับเป้าหมายขององค์กรของรัฐบาล และนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่
ต้องรักษาประโยชน์เพ่ือส่วนรวมไม่ตรงกัน คนในจริยธรรมน้ีคิดว่าสิ่งที่ดีต่อบุคคล(ตัวเอง) ย่อมดีต่อ
ส่วนรวมด้วย คนพวกน้ีจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามที่ตนเองสนใจ และเห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ไม่ได้ทําเน่ืองจากเห็นคุณค่าของสิงแวดล้อมอย่างแท้จริง ดังน้ันคนเหล่าน้ีจึงยอมรับระบบ
ทุนนิยม ซึ่งคิดว่าสิ่งที่ดีต่อตนเองคือสิ่งที่ดีที่สุด และยอมรับธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีการแข่งขัน 
  1.2 จริยธรรมแบบโฮโมเซนทริก (Homocentric ethics) คนในจริยธรรมนี้จะ
ถือเอาคนส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายหลักของสรรพสิ่ง ด้วยการถือเอาว่านโยบายต้องสะท้อนถึงประโยชน์
สูงสุดเพ่ือคนส่วนใหญ่ เน่ืองจากมนุษย์คือผู้ที่พระเจ้าส่งมาเพื่อคุ้มครองธรรมชาติบนโลกใบน้ี ดังน้ัน
มนุษย์จึงควรอนุรักษ์และปกป้องธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ของมวลมนุษย์ และปกป้องหายนะที่จะเกิด
กับมนุษย์อันเป็นการสร้างประโยชน์ความได้เปรียบและความผาสุก ดังน้ันจึงควรมีนโยบายในการ
สร้างความเป็นธรรมสูงสุดให้แก่สังคม คนทุกคนควรเช่ือมโยงความสุขของตนเองกับประโยชน์ของคน
ทั้งหมด ทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบผู้อ่ืนด้วย ไม่ใช่เพียงแต่รับผิดชอบตนเองเท่าน้ัน การกระทํา
ที่ถูกต้องก็ต่อเมื่อสิ่งน้ันก่อให้เกิดประโยชน์ และจะผิดเมื่อสิ่งน้ันทําให้เสียประโยชน์ต่อคนอ่ืน คนควร
จะได้รับการศึกษาเพ่ือเอาชนะแรงจูงใจที่ทําให้เกิดความเห็นแก่ตัวและส่งเสริมการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
ตามความเห็นของ Merchant (1990) หลักการสําคัญของแนวคิดน้ีคือ “จงรักเพื่อบ้านให้เหมือนรัก
ตัวเอง” จริยธรรมแบบ Egocentric เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างไม่จํากัด  และมนุษย์
สามารถใช้เคร่ืองจักรกล เทคโนโลยีธรรมชาติของตนเองได้ แต่คนในจริยธรรมแบบ  Homocentric 
ไม่ได้คิดอย่างน้ันแต่คิดว่ามนุษย์สามารถเข้าใจธรรมชาติ และสามารถใช้ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีที่
มนุษย์มีอยู่เพ่ือประโยชน์ของมวลมนุษย์ได้ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจํากัดเราจึง
ควรใช้มันอย่างชาญฉลาด น่ีคือที่มาของการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน  ดังน้ันการอนุรักษ์ทรัพยากรจึง
เกิดขึ้นจากฐานการคิดน้ี โดยคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติต้องถูกใช้อย่างชาญฉลาดเพ่ือก่อประโยชน์
สูงสุด  เพ่ือคนส่วนใหญ่และต้องใช้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้  บางครั้งเราต้องยอมเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมได้โดยใช้ความรู้สึกด้านศีลธรรมเอาชนะความเห็นแก่ตัวและ
ทํางานร่วมกับคนอื่นอย่างจริงใจ อย่างไรก็ตามความรู้สึกเช่นน้ีเองไม่ได้จําเป็นจะต้องเพ่ิมเติมให้เมื่อ
เป็นเช่นน้ีจึงต้องเป็นบทบาทที่สําคัญของการศึกษาท่ีจะสร้างความตระหนักเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมคนใน
จริยธรรมแบบ Homocentric จะมพ้ืีนฐานการคิดว่าการตัดสินใจควรนําไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุด
เพ่ือคนส่วนใหญ่ใช้ได้นานท่ีสุด และการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและผลกระทบในระยะยาวไม่ได้
เป็นเร่ืองที่จะต้องรับผิดชอบพวกเขาจะยอมรับอย่างจริงจัง ก็ต่อเมื่อมันมีผลกระทบต่อประโยชน์ของ
พวกเขาและกระทบต่อความเป็นปกติสุขของสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย์เท่าน้ัน แนวคิดจริยธรรมแบบ 
Homocentric มีความโดดเด่นเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแนวคิดน้ี
มองคนแยกส่วนออกจากธรรมชาติ และเช่ือว่าด้วยความรู้-ความเข้าใจและเทคโนโลยีที่มนุษย์มี
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ความสามารถเข้าใจธรรมชาติและสามารถวิเคราะห์ธรรมชาติในเชิงปริมาณ และมองว่าธรรมชาติเป็น
วัตถุ มนุษย์สามารถจะจัดการกับธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ในการบริโภคของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีที่มี
อยู่ ถ้าสิ่งที่ว่าน้ันจะทําให้คนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ได้นานที่สุด 
  1.3 จริยธรรมแบบอีโคเซนทริก (Ecocentric ethics) แนวคิดจริยธรรมแบบนี้เกิด
จากการคิดแบบองค์รวมของสิ่งแวดล้อมในแง่บทบาทหน้าที่และคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ไม่ใช่ต่อ
มนุษย์เท่าน้ัน Merchant (1990) กล่าวว่า “สิ่งแวดล้อมมีคุณค่าในตัวเอง คุณค่าน้ันจะมีประโยชน์
สําหรับตัวเองไม่ใช่เพ่ือสิ่งอ่ืน เช่น ความสุขจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวของมันเอง เราไม่เคยต้องการ
ความสุขเพ่ือประโยชน์สําหรับสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งตรงกับเคร่ืองมือในการสร้างคุณค่า เช่น วันหยุด เป็นสิ่งที่ถูก
สร้างขึ้นเพ่ือใช้ทําให้เกิดความสุขแก่มนุษย์”แนวคิดของคนที่มี Ecocentric จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมด เช่น หิน แร่ธาตุ พืชและสัตว์ มีคุณค่าในตัวเอง การอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตทุก
ชนิดที่ เป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศที่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ในขณะที่แนวคิดแบบ 
Homocentric พยายามที่จะรวมเรื่องส่วนบุคคลกับสังคม ส่วนแนวคิดแบบ Ecocentric ก้าวไปไกล
กว่าน้ัน เพราะจะรวมเรื่องนํ้า คน พืช และสัตว์ หรือทุกอย่างที่อยู่บนพ้ืนพิภพน้ีเข้าด้วยกัน มนุษย์เป็น
เพียงสมาชิกในชุมนุมบนโลกใบน้ีเท่าน้ัน มนุษย์ไม่ควรเคารพและนับถือมนุษย์ด้วยกันเท่าน้ัน  แต่ควร
ที่จะเคารพโลกใบน้ีด้วย เมื่อพิจารณาเช่นน้ี ลีโอโพล (Leopold) จึงได้กล่าวว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างมีสิทธ์ิ
ที่จะรักษาความมั่นคง ความสวยงาม และอยู่ในชุมนุมของตน จะผิดพลาดมาก ถ้าแนวโน้มไม่ได้เป็น
ดังที่กล่าวมา” (Leopold ใน Merchant, 1990) 
   1.3.1 ความผูกพันของทุกสิ่ง หมายความว่า ระบบนิเวศน์ไม่สามารถแยกส่วน 
โดยท่ีไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรภายในระบบนิเวศน์ ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดของ 
Egocentric และ แนวคิดของ Homocentric ที่บุคคลถูกมองแยกออกจากระบบนิเวศน์ 
   1.3.2 องค์รวมสังคมสําคัญกว่าการแยกเป็นส่วนๆ ผลรวมของการผลิตที่เกิดขึ้น
จากหลายๆ ส่วน มีผลมากกว่าการนําผลแต่ละส่วนมารวมกัน เช่น การมององค์รวมของผลเสยีที่เกิด
จากการทิ้งนํ้าเสียจากอุตสาหกรรมลงแม่นํ้า ทําให้แบคทีเรียเพ่ิมจํานวนในแหล่งนํ้า อันอาจส่งผลทํา
ให้คนที่ใช้นํ้าป่วย และของเสียจากอุตสาหกรรม ยังกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาในห่วงโซ่อาหาร 
   1.3.3 มนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นหน่ึงเดียวกัน คนและธรรมชาติเป็นส่วนหน่ึง
ของส่ิงแวดล้อมทั้งหมด พูดง่ายๆ คือ บทบาทของมนุษย์ต้องเปลี่ยนจากการเอาชนะธรรมชาติมาเป็น
สมาชิกและพลเมืองของธรรมชาติ 
   จรรยาบรรณแบบ Ecocentric มีสิ่งสําคัญที่เด่นชัดอยู่ 2 ประการได้แก่ทุกสิ่ง
ทุกอย่างบนโลกน้ีมีความเช่ือมโยงกันทั้งหมดและมนุษย์ควรให้ความเคารพและมีความสัมพันธ์กับ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ จริยธรรมแบบ Ecocentric ถูกกําหนดขึ้นทา่มกลางสิ่งต่างๆ และมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1. ความหลากหลายของธรรมชาติมีคุณค่าในตัวเอง 
   2. พืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ควรได้รับการป้องกันรักษา ไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ของ
มนุษย์  แต่เพ่ือประโยชน์คุณค่าของพืชและสัตว์นั้น 
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   3. การลดมลภาวะสําคัญกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การแสวงหาวัตถุ
เพ่ือตนเองเป็นสิ่งที่ผิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ จะต้องนําไปสู่การสนองตอบความต้องการพ้ืนฐานเพ่ือ
ความคงอยู่ของสิ่งอ่ืนๆ ด้วย 
   4. ทรัพยากรไม่ได้หมายถึงทรัพยากรสําหรับมนุษย์เท่าน้ัน แต่หมายถึง
ทรัพยากรท่ีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ 
   5. มนุษย์ไม่ควรอยู่เหนือธรรมชาติ แต่อยู่กับธรรมชาติอย่างผสมผสานกลมกลืน 
   6. เทคโนโลยีทันสมัยที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องการผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง และอํานาจ
ของรัฐบาลไม่ใช่คําตอบในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  สิ่งที่ผู้วิจัยนํามาเสนอเป็นแนวคิดที่แบ่งโดยใช้จริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเกณฑ์  
จะเห็นได้ว่าจริยธรรม คือ แนวปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนในกลุ่มเดียวกัน เช่นเดียวกับ
จริยธรรมต่อวิชาชีพของแพทย์และจริยธรรมต่อวิชาชีพครูเป็นต้น ดังน้ันถ้าครูมีจริยธรรมต่อ
สิ่งแวดล้อมเช่นไร เขาก็จะสะท้อนจริยธรรมในการสอนส่ิงแวดล้อมออกมาเช่นน้ัน จริยธรรมจะทําให้
เราเข้าถึงการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในระบบการศึกษาปัจจุบันให้ดีย่ิงข้ึน วิกฤตการณ์
สิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญอยู่ขณะน้ี ถ้าพิจารณาถึงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการศึกษาน่าจะเป็น
ผลมาจากหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของ
จริยธรรมแบบ Egocentric และ Homocentric เป็นหลัก เน่ืองจากทั้งสองจริยธรรมน้ีสนับสนุนให้
คนแยกตัวออกจากส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้คนทําทุกอย่างเพ่ือตนเองและมวลมนุษย์เท่าน้ัน และละเลย
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ถ้าเราต้องการจะรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ให้คงอยู่ต่อไป การเรียน
การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาจะต้องให้ความสําคัญต่อวิธีการสอนให้คนเกิดจริยธรรมแบบ Ecocentric 
ให้มากข้ึน ผู้วิจัยเช่ือว่าถ้าคนมีจริยธรรมแบบ Ecocentric เขาจะเป็นพลเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 2. แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550: 50-67) 
ได้กล่าวถึงจริยธรรมนั้นต้องมีความสําคัญต่อพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ และเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้เป็นไปในทางท่ีดี สามารถอยู่ร่วมกันในโลกและสังคมอย่างมี
ความสุข ประกอบด้วยเกณฑ์พ้ืนฐานดังน้ี 
  2.1 จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานการแสดงออกของการกระทําที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และผู้อ่ืน ทั้งคุณธรรมที่เป็นบ่อเกิดซึ่งเป็นแก่นของค่านิยม 
  2.2 จริยธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามควรปลูกฝังและดํารงรักษา 
  2.3 จริยธรรมน้ันผูกพันอยู่กับความสุข คือจริยธรรมเป็นเหตุ 
  2.4 จริยธรรมเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการดําเนินกิจกรรมทุกอย่าง จึงควรสร้างสม
จริยธรรมเพ่ือนํามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี และความเต็มสมบูรณ์ในชีวิต 
  2.5 จริยธรรมเป็นสิ่งผูกพันอยู่กับคนดีและความดี และจริยธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ในความ
ควบคุมของตัวเรา 
  2.6 จริยธรรมเก่ียวพันกับความเคยชินของการประพฤติดี ตรงกันข้ามกับกิเลสซึ่ง
เป็นความเคยชินกับการประพฤติช่ัว 
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  2.7 จริยธรรมก่อให้เกิดจริยธรรมอ่ืนๆ คือเมื่อฝึกจริยธรรมหน่ึงแล้วก็เกิดจริยธรรม
ด้านอ่ืนๆ ไปด้วย 
  จากแนวคิดดังกล่าวการท่ีมนุษย์จะมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้น้ันต้องประกอบด้วย
จริยธรรม 6 ด้านด้วยกัน ดังน้ี 
  1) ความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์มีความกตัญญู
ต่อสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ตนเอง ไม่ว่าสิ่งน้ันจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ จะมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ความ
กตัญญู คือ การรู้คุณ กตเวที คือประกาศความรู้คุณน้ันด้วยการกระทําตอบแทนคุณ ผู้ที่มีความ
กตัญญู กตเวที ทางพระพุทธศาสนายกให้เป็นคนดีทางสังคม ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ความกตัญญูกตเวที 
เป็นเคร่ืองหมายของคนดี” เมื่อมนุษย์มีจิตสํานึกบุญคุณของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เนื่องจากธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมมีความจําเป็นอย่างมากต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะในชีวิตประจําวันของมนุษย์จะ
ขาดธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ได้ ความกตัญญูน้ีไม่ได้หมายเฉพาะมนุษย์กับมนุษย์เท่าน้ันรวมถึงทุกสิ่ง
ทุกอย่างด้วย เช่น สรรพสัตว์ พืช ถนนหนทาง ที่อยู่อาศัย ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทุกชนิดที่อํานวย
ประโยชน์สุข เมื่อกตัญญูแล้วต้องแสดงความกตัญญูน้ันให้ปรากฏด้วยความถนอมรักษาสิ่งเหล่าน้ัน 
เช่น เมื่อเห็นคุณค่าของต้นไม้แล้วก็ไม่ไปตัดทําลาย ช่วยกันปลูกและบํารุงรักษาป่าให้เป็นต้นนํ้าลําธาร 
ถ้าผู้ใดทําลายต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ส่ิงที่ให้คุณประโยชน์ต่อตนเองแล้ว พระพุทธองค์ตรัสว่า
เหมือนกับเป็นการประทุษร้ายมิตร ดังพุทธพจน์ที่ว่า “บุคคลน่ังหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่ควร
ทําลายแม้ใบและก่ิงของต้นไม่นั้น เพราะการประทุษร้ายมิตร เป็นความเลวทราม” จะเห็นได้ว่า 
ตลอดเวลา 45 พระพรรษา หลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์อยู่กับ
ธรรมชาติ เริ่มจากประสูติที่สวนลุมพินีวัน ตรัสรู้ใต้ต้นมหาโพธ์ิ ทรงแสดงปฐมนิเทศนาป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน วัดที่ประทับก็เป็นวัดป่า เช่น วัดเวฬุวัน (สวนไม่ไผ่) วัดเชตะวัน (สวนของนายเชต) วัด
อัมพวัน (สวนมะม่วง) วัดบุปผาราม (สวนดอกไม้) มีชีวิตอยู่กลางป่าพระองค์จึงประทับอยู่กับหมู่สัตว์ 
ดังน้ันทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีบุญคุณต่อกันและกัน ควรมีกตัญญกูตเวทีต่อทุกสรรพสิ่ง เพราะความกตัญญู
กตเวที สอนให้มนุษย์รู้จักอุปการคุณแล้วกระทําตอบแทน จากหลักคําสอนน้ีทําให้ทราบว่า ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมมีคุณต่อมนุษย์และสัตว์อย่างมาก ถ้าขาดสิ่งแวดล้อมที่ดี สวัสดิภาพในการดําเนินชีวิตก็ไม่มี 
ดังน้ันมนุษย์ต้องทําตนให้เป็นคนดีโดยการกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม 
  2) ความไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม พุทธศาสนาสอนไม่ให้มนุษย์เบียดเบียนกันและ
กัน ไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืน สัตว์อ่ืน ธรรมชาติ โลก แม้กระทั่งเบียดเบียนตัวเอง เพราะความ
เบียดเบียนเป็นการสร้างความเสียหาย ความเลวร้าย ความเสื่อม การทําลาย การล้างผลาญโลก ความ
เบียดเบียนอาจจะแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การเบียดชีวิตเป็นการเบียดเบียนข้ันหยาบ
ตํ่าสุด คือ การประทุษร้ายร่างกายและชีวิต มีการกระทําร้ายต่อผู้อ่ืน จนถึงข้ันทําให้ตาย ให้พลัดพราก 
ให้สูญเสีย ให้เสื่อมสลาย แม้การกระทําตนเองให้เสื่อมตํ่า หรือเลวร้าย หรือถึงตาย ก็เป็นการ
เบียดเบียนอย่างหยาบตํ่าเหมือนกัน เพราะเกิดพฤติกรรมที่ร้ายแรง ร้ายกาจ รุนแรง ขึ้นในโลก 
ประเด็นที่ 2 การเบียดเบียนท่าน เป็นการสร้างพฤติกรรมให้ผู้อ่ืนเกิดความพอกพูนในกามหรือย่ัวยุเร่ง
ความหลงผดิต่าง ๆ ประเด็นที่ 3 การเบียดเบียนตนเป็นสิ่งที่หยาบตํ่า แม้จะไม่เจตนาจะก่อให้เกิดใน
ผู้อ่ืน แต่ถ้าปล่อยหรือเสริมให้เกิดในตน ก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนตนได้ เมื่อไม่ได้สมใจจึงเกิดอาการ
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โทสะภายในจิต โกรธ อยากทําร้าย อยากทําลาย อยากแก้แค้น เป็นความอาฆาตพยาบาท เพราะเกิด
ความร้ายขึ้น  แม้แต่ในจิตใจของตนเอง ท่านก็ถือว่าไม่ดีแล้ว และ ประเด็นที่ 4 การเบียดเบียนโลก
เป็นการผลาญทรัพยากร ถือเป็นการเบียดเบียนโลกอย่างหยาบตํ่าเพราะเกิดการทําลาย อันเป็นผลให้
เกิดการขาดแคลนและขาดความสมดุลทางธรรมชาติขึ้นในโลก การกระทําความเสื่อมสลาย ตกตํ่า 
และทําร้ายต่าง ๆ ให้เกิดกับคนอื่น สัตว์อ่ืนหรือตนเอง ก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนโลกได้อีกส่วนหน่ึง 
เพราะทุกคน ทุกอย่าง ย่อมเป็นสมบัติของโลก คน สัตว์ และองค์ประกอบต่าง ๆ ในโลก ทุกคน
จะต้องร่วมกัน บํารุง รักษาไว้เป็นของกลางสําหรับทุกคน นอกจากน้ี เพราะตราบใดที่คนเรายังมีชีวิต
อยู่ ยังต้องอาศัยอยู่ ยังอาศัยโลกอยู่ ก็เปลืองพ้ืนที่ของโลกแล้ว ยังต้องกิน ยังต้องใช้วัสดุ โลกแม้น้อย
นิดก็ยังเรียกว่า ต้องใช้ หรือแม้จะไม่กิน ไม่ใช้อะไร ตนก็ยังต้องหายใจสูดเอาออกซิเจนเข้าไปใช้ทําให้
ต้องเปลืองอากาศ เปลืองแสงสังเคราะห์ร่างกาย หากมีแต่การรับไม่มีกิจการงานใดทําให้แก่โลก อยู่
อย่างเกียจคร้าน ไร้คุณค่า ไร้การงาน ไม่ขยันหมั่นเพียรในการสร้างค่าสร้างคุณแก่โลก ก็ยังนับว่าเป็น
การเบียดเบียนโลก ดังน้ันคนเราลดความเบียดเบียนโลก เบียดเบียนคน เบียดเบียนท่าน และ
เบียดเบียนชีวิตได้  การไม่เบียดเบียนชีวิตทั้งปวงก็เท่ากับเป็นการไม่เบียดเบียนโลก เป็นสิ่งที่ช่วยให้
โลกสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียนจะเป็นการช่วยให้ธรรมชาติมีความสมดุล ก็เป็นการ
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการไม่เบียดเบียนทําลายป่าไม้ แหล่งนํ้า สัตว์ป่า ไม่ทิ้งขยะ การ
เบียดเบียนพลังงานไฟฟ้า โดยการเปิดทิ้งไว้ ทํามาหากินโดยการโกงคนอ่ืน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม จริยธรรมจะช่วยยับยั้งป้องกันการเบียดเบียนกันและกัน 
  3) ความละอายและเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดี เมื่อมนุษย์ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนแล้วย่อม
กําหนดรู้ว่าทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว และทําจิตใจตนเองให้บริสุทธ์ิ บุคคลควรทําสิ่งที่ดีงามเพ่ือตนเองและ
เพ่ือสังคม พึงละความช่ัวหรือบาปทั้งหลายอันเป็นความไม่ดี เมื่อละอายต่อสิ่งไม่ดี ย่อมเป็นสิ่งที่ยับย้ัง
จิตใจ และพฤติกรรมในการทําช่ัว เพราะเกิดความเกรงกลัวว่าจะได้รับการลงโทษจากสังคม หรือการ
ลงโทษตามความเช่ือทางศาสนาในชาติน้ีและชาติต่อไป 
  4) การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกน้ีล้วนมีบุญคุณกับมนุษย์ มนุษย์
ไม่มีความเบียดเบียน ควรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือ การไม่ทําลาย ไม่ล้างผลาญ และปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมและกลมกลืนโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน เน่ืองจากการมีมิตรต่อบุคคลอ่ืน อัน
ได้แก่ คิดเอาเองแต่ฝ่ายเดียว ยอมเสียน้อยโดยหวังจะเอาให้มาก ตัวมีภัยจึงมาช่วยทํากิจของเพ่ือน 
คบเพ่ือนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ ต่อหน้าสรรเสริญ ลับหลังนินทา คอยเป็นเพ่ือนด่ืมนํ้าเมา เที่ยว
กลางคืน เล่นการพนัน เน่ืองจากการเป็นมิตรที่ดีน้ันจําเป็นต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมที่ว่าน่ารัก คือ 
มีความเมตตา ใส่ใจเขาและประโยชน์สุขของเขา เข้าถึงใจ สร้างความรู้สึกสนิมสนมเป็นกันเอง น่า
เคารพ คือ เป็นผู้หนักแน่น ถือหลักการเป็นสําคัญ และมีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทําให้เกิด
ความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงพิงได้และปลอดภัย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง 
และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่าง ไม่ชักนําในทางเสื่อมเสีย อัน
เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและสมควร ในเวลาที่เพ่ือนประมาทช่วยกันรักษาเพ่ือน ทั้งร่างกายและ
ทรัพย์สิน ยามเพ่ือนมีภัยเป็นที่พ่ึงพิงได้ รักษาความลับ ไม่หนีตอนเพ่ือนมีภัย คอยห้ามปรามเมื่อเพ่ือน
หลงผิด คอยให้กําลังใจเมื่อเพ่ือนทําความดี แนะนําเพ่ือนในเรื่องดีงาม มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน 
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เขาติเตียนเพ่ือนช่วยยับย้ังแก้ให้ เขาสรรเสริญเพ่ือนช่วยเสริมสนับสนุน เผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของ พูดจามี
น้ําใจ ช่วยเหลือเก้ือกูล ซื่อสัตย์จริงใจ หากจะกล่าวถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างอ่ืน ได้แก่ การ
ไม่ตัดไม้ทําลายป่า การรักษาแหล่งนํ้า การไม่ทิ้งขยะ เป็นต้น เมื่อทําได้เช่นน้ีย่อมทําให้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดี 
  5) ความเมตตากรุณาต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติต้อง
อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ และเห็นความเป็นเอกภาพของไตรลักษณ์ในทุกสิ่งที่ไม่มียกเว้นไม่ว่าจะ
เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต และเห็นกระบวนการอิงอาศัยที่อยู่ภายใต้ทฤษฎีของปฏิจจสมุปบาท อันทํา
ให้มีการเกิดขึ้นและมีอยู่ของกันและกัน มนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถฝึกตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองไปสู่ความ
เป็นสัตว์ประเสริฐ มีความรู้ มีสติปัญญาดี สามารถทําในสิ่งที่สัตว์อ่ืนทําไม่ได้ มนุษย์ควรแบ่งปันความ
รักให้แก่สรรพสัตว์ ผู้ที่มีเมตตาธรรมจะเกิดภาวะจิตที่อยากจะช่วย อยากจะแก้ไขให้สัตว์และมนุษย์
ผู้อ่ืนน้ันได้พ้นจากการถูกบีบคั้น ภาวะจิตที่เกิดขึ้นตามน้ันเรียกว่าความกรุณา คือ ความปรารถนาดี
อยากให้สัตว์อ่ืนมีความสุขด้วย พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุมีความรักความเมตาต่อสรรพสัตว์ 
นอกจากจะห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์โดยตรงแล้ว การทําร้ายสัตว์ให้ได้รับการทรมานถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์
ทางอ้อม ทรงห้ามไม่ให้พระภิกษุนําเอานํ้าที่มีสัตว์มีชีวิตอาศัยอยู่มาด่ืมหรือนํามารดหญ้าหรือดิน 
ดังน้ันความเมตากรุณาจึงเป็นความรักที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายควรให้มีขึ้นในตนเอง ถ้าสังคมมีความ
เมตตาต่อกัน ไม่เบียดเบียน ไม่ข่มเหงต่อกัน จะทําให้สังคมมีความเจริญ มนุษย์และสัตว์เดียรัจฉานจะ
อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น ธรรมชาติก็จะเกิดความสมดุล โดยพระพุทธศาสนาสอนว่า ถ้าโลกมีความ
เมตตากรุณาต่อกันและกัน โลกก็คงจะอยู่ และมีความสมดุลเพราะทุกชีวิตย่อมรักตัวเอง เรารักชีวิต
ของเราฉันใด เขาย่อมรักชีวิตของเขาฉันน้ัน โดยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์ของการเจริญเมตตา
ว่า “ในหมู่มนุษย์ นรชนใด เบียดเบียนสัตว์อ่ืน นรชนน้ันย่อมเสื่อมจากความสุขในโลกทั้งสอง คือ โลก
นี้และโลกหน้า นรชนใดมีจิตประกอบด้วยเมตตานุเคราะห์ทั้งปวง นรชนน้ันย่อมได้ประสบบุญเป็นอัน
มาก” เป็นการสอนให้มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนกันแล้วจะได้รับ
ผลตอบแทนคือบุญกุศล น่ันคือประสบความสงบสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและอนาคต พระพุทธเจ้า
ทรงเห็นความสําคัญของเมตตาเป็นอย่างย่ิง พระองค์จึงยกให้เป็นศีลข้อแรก เพราะความเมตตาน้ันจะ
ช่วยประคับประคองให้โลกมีความมั่นคง และร่มเย็น ดังคําพระพุทธพจน์ว่า “โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา 
แปลว่า เมตตาธรรมค้ําจุนโลก”  โลกท่ีวุ่นวายเดือดร้อนต้องใช้เมตตาธรรมเป็นเคร่ืองเยียวยาด้วยให้
ความรักความเอ้ืออาทรต่อกัน(พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2550: 10-11) 
  6) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบเป็นความมุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความพยายาม ความละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้บรรลุผลตามความมุ่ง
หมาย โดยรู้จักหน้าที่ที่ตนจะต้องกระทําหรือปฏิบัติ และยอมรับของผลการกระทําน้ันทั้งด้านผลดีและ
ผลเสีย พร้อมทั้งปรับปรุงวิธีปฏิบัติให้ดีขึ้น โดยมีลักษณะที่ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและกําหนดการ
วางแผนไว้อย่างมีมานะอดทน และต้องใจเพ่ือให้คุณภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายทั้งงานส่วนตัว 
งานในหน้าที่ตลอดจนงานของหมู่คณะ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของหมู่คณะ ตลอดจน
คํามั่นสัญญาและข้อตกลงต่างๆ สิทธิหน้าที่ของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิหน้าที่ของผู้อ่ืน รักษาทรัพย์
สมบัติทั้งของตนเอง ผู้อ่ืน และของส่วนรวม และไม่นําสมบัติของส่วนรวมมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
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ตลอดจนคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ยอมรับการกระทําของตนเองทั้งด้านผิดและชอบ 
กล้าเผชิญกับปัญหาและพยายามหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยความต้ังใจ โดยเฉพาะการ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
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ใบความรู้ท่ี 5  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
สาระสําคัญ 
 มนุษย์นําทรัพยากรมาคัดแปลงให้เกิดประโยชน์แต่ทรัพยากรธรรมชาติก็มีข้อจํากัดใน
ด้านการเพ่ิมจํานวนให้ทันต่อความต้องการของมนุษย์ที่ นับวันจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการนําทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
          การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation) หมายถึง การใช้สิ่งแวดล้อม
อย่างมีเหตุผลเพ่ืออํานวยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปแก่มนุษย์ โดยมีแนวความคิดที่จะอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอยู่ 6 ประการคือ 
 1. ต้องมีความรู้ในการที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะให้ผลแก่มนุษย์ทั้งที่เป็น
ประโยชน์และโทษและคํานึงถึงเรื่องความสูญเปล่าในการจะนําทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ 
 2. รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จําเป็นและหายากด้วยความระมัดระวัง ตระหนักเสมอว่า
การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจะเป็นการไม่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ฉะน้ันต้องทําให้อยู่ในสภาพ
เพ่ิมพูนทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ 
 3. รักษาทรัพยากรท่ีทดแทนได้ให้มีสภาพเพ่ิมพูนเท่ากับอัตราที่ต้องการใช้เป็นอย่างน้อย 
 4. ประมาณอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรได้พิจารณาความต้องการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติเป็นสําคัญ 
 5. ปรับปรุงวิธีการใหม่ ๆ ในการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพยายาม
ค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ ทดแทนการใช้ทรัพยากรจากแหล่งธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของ
ประชากร 
 6. ให้การศึกษาแก่ประชาชนเพ่ือเข้าใจถึงความสําคัญในการรักษาสมดุลธรรมชาตซิึ่งมี
ผลต่อการทําให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดีโดยปรับความรู้ที่จะเผยแพร่ให้เหมาะแก่วัย คุณวุฒิ บุคคล 
สถานที่หรือท้องถิ่นทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจในหลักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอันจะเป็นหนทางนําไปสู่อนาคตที่คาดหวังว่ามนุษย์จะได้อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ 
 
หลักการและวิธีการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  คือการใ ช้สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดและใช้ให้เกิดประโยชน์หลักการและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติมีดังน้ี 
 1. การถนอมรักษาคือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพท้ัง
ปริมาณและคุณภาพเอาไว้ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กรณีแร่เหล็ก
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แทนที่จะนํามาใช้โดยตรงก็นําไปผสมกับแร่ธาตุอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นเหล็กกล้า ซึ่งนอกจากจะลดปริมาณ
การใช้เน้ือเหล็กให้น้อยลงแล้วยังช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานออกไปอีกด้วย เป็นต้น 
 2. การบูรณะฟ้ืนฟูคือ การทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับคืนมาใช้
ประโยชน์ได้เหมือนเดิม เช่น ดินที่นํามาใช้เพ่ือการเพราะปลูกพืชชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานาน
จะทําให้คุณภาพของดินเสื่อมลง การบูรณะฟ้ืนฟูจะทําได้โดยการใส่ปุ๋ยปลูกพืชคลุมดินหรือพักหน้าดิน
ไว้สักช่วงระยะหน่ึง  
 3. การนํากลับมาใช้ใหม่หรือที่เรียกว่า รีไซเคิลนอกจากการถนอมรักษาและการบูรณะ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้วการนําทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ไปแล้ว
กลับมาใช้ใหม่ถือเป็นการอนุรักษ์อีกวิธีหน่ึง ซึ่งการอนุรักษ์ชนิดน้ีจะทําได้ดีกับทรัพยากรนํ้า และแร่
ธาตุบางชนิด เช่น การนําเศษกระดาษ พลาสติก อลูมิเนียม สังกะสี ตะกั่ว ทองแดงและเหล็กที่ทิ้งแล้ว
กลับมาหลอมหรือเปลี่ยนสภาพ ให้นํากลับมาใช้ได้อีก เป็นต้น 
 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดจะไม่
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้มาก เช่น น้ําที่ไหลลงมาตามลํานํ้าถ้าหากสร้างเขื่อนขวางก้ันลํานํ้าเพ่ือ
ยกระดับของน้ําให้เขื่อนสูงขึ้นแล้วนําพลังงานน้ํามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใช้งานอีกวิธีหน่ึง 
 5. การนําสิ่งอ่ืนมาใช้ทดแทนการนําสิ่งอ่ืนมาใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบางชนิดอาจทําได้ เช่น การนําก๊าซธรรมชาติมาใช้ทดแทนน้ํามันเช้ือเพลิงในรถยนต์การใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนพลังงานไฟฟ้า ทําให้ประหยัดค่านํ้ามันเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
เป็นต้น 
 6. การสํารวจแหล่งทรัพยากรเพ่ิมเติมเป็นการค้นหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การใช้เครื่องตรวจสอบรังสีในการสํารวจแร่
ยูเรเนียม การใช้ระบบคลื่นแผ่นดินไหวเทียมเพ่ือสํารวจหานํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 
 7. การประดิษฐ์ของเทียมขึ้นใช้ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทํา
ให้มนุษย์สามารถผลิตของเทียมขึ้นใช้แทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ยางเทียมไหมเทียม เป็นต้น
ความสามารถดังกล่าวจึงช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดให้น้อย 
 
แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะได้ผลย่ังยืนข้อมูลนั้นตลอดจนต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย
ควบคุมแนวทางในการอนุรักษ์อย่างย่ังยืนมี 3 แนวทางดังน้ี 
 1.การให้การศึกษาคือการสอนให้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการอนุรักษ์มีจริยธรรมเกิดสํานัก
และร่วมในการอนุรักษ์ 
 2. การใช้เทคโนโลยีในการนําทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 3. การใช้กฎหมายควบคุมเป็นวิธีการสุดท้ายในการดําเนินการ 
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การอนุรักษ์บรรยากาศมหาสมุทรและระบบนิเวศบก 
 การใช้ทรัพยากรเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ ไม่ว่าเป็นทรัพยากรป่าไม้ การเกษตร 
การประมง แร่ธาตุ หิน ฯลฯ จะมีของเสียเกิดขึ้นของเสียอาจจะอยู่ในรูปของของแข็ง (ขยะมูลฝอย 
กากสารพิษอันตราย) ของเหลว (นํ้าเสียนํ้ามันและไขมัน) ก๊าซ (ฝุ่นละออง ก๊าซพิษ หมอกควัน ละออง
สารพิษ) มลพิษทางฟิสิกส์ (เสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน)ของเสียและมลพิษเหล่าน้ีย่อม
หมุนเวียนอยู่ทั้งบนบก มหาสมุทร และบรรยากาศเฉกเช่นเดียวกับวัฏจักรของนํ้า ของเสียและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นฝุ่นละออง แก๊สพิษ หมอกควัน ละอองสารพิษ และ CFCs จะลอยปนเป้ือนใน
บรรยากาศ ส่วนมากแล้วจะเป็นก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases) ของเสียที่เป็นขยะมูลฝอย
กากสารพิษ และน้ําเสีย จะไหลลงสู่ลํานํ้าสุดท้ายลงสู่ทะเลและมหาสมุทรอาจจะทําให้สิ่งมีชีวิตในนํ้า
บางชนิดสูญพันธ์ุไปจากแหล่งนํ้าได้การอนุรักษ์ระบบนิเวศบกท่ีเป็นแหล่งปัญหามีความสําคัญย่ิง
เน่ืองจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่สามารถตอบสนองต่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ได้ การจัดการควบคุมการอนุรักษ์หรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของระบบบนบก
จึงควรต้องประยุกต์วิธีการอนุรักษ์เข้ามาช่วยจัดการ โดยเฉพาะการแบ่งเขตพ้ืนที่ผิวโลกเพ่ือที่จะได้
ทราบว่าพ้ืนที่ผิวโลกส่วนใดที่ควรสงวนเก็บกักเอาไว้ พ้ืนที่ส่วนใดที่มีศักยภาพในการฟ้ืนฟู พ้ืนที่ส่วนใด
ที่เห็นควรจะต้องมีการฟ้ืนฟูรักษา/ซ่อมแซมให้มีศักยภาพดีขึ้น 
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ใบงานที่ 1 
เรื่อง การสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา  

 
1. สิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นก่ีประเภท  อะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ให้นิสิตยกตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมมา 1 เรื่อง อธิบายสภาพปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทาง 

การแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ให้นสิิตเขียนเรียงความ เร่ือง ความสาํคญัและคณุคา่ของสิ่งแวดล้อม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ให้นิสิตออกแบบแผนผัง (Mind map) เรื่อง สิ่งแวดลอ้มที่ฉันรัก พรอ้มสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ใบงานที่ 2 
เรื่อง ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดลอ้ม  

 
1. นิสิตคิดว่ามนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีความสมัพันธ์กันอย่างไรบ้างต่อการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ระบบนิเวศคืออะไร และมคีุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ให้นิสิตเขียนเรียงความ เร่ือง พระคณุของสิ่งแวดล้อม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ให้นิสิตออกแบบแผนผัง (Mind map) เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน พรอ้มสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ใบงานที่ 3 
เรื่อง การสร้างจิตสํานึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
1. ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง และมีคณุค่าต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ให้นิสิตยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติมา 1 ชนิด วิเคราะห์ความสําคัญและบอกวิธีการสร้าง

จิตสํานึกในการอนุรักษ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ให้นสิิตเขียนเรียงความ เร่ือง การสรา้งจิตสํานึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ให้นิสิตออกแบบแผนผัง (Mind map) เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของไทย พร้อมสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ใบงานที่ 4 
เรื่อง องคค์วามรู้เก่ียวกับจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม 

 
1. จริยธรรมสิง่แวดล้อมหมายถึงอะไรและทําไมมนุษย์ต้องมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ให้นิสิตเสนอแนะวิธีการสร้างจริยธรรมสิ่งแวดล้อมตามความเข้าใจของนิสิตเองโดยการยกตัวอย่าง

สิ่งแวดล้อมมา 1 ชนิด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ให้นิสิตบอกวิธีการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมตามหัวข้อต่อไปนี้ 
   3.1 การพัฒนาจริยธรรมสิง่แวดล้อมด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3.2 การพัฒนาจริยธรรมสิง่แวดล้อมด้านการเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3.3 การพัฒนาจริยธรรมสิง่แวดล้อมด้านการไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   3.4 การพัฒนาจริยธรรมสิง่แวดล้อมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   3.5 การพัฒนาจริยธรรมสิง่แวดล้อมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ให้นิสิตออกแบบแผนผัง (Mind map) เรื่อง การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบงานที่ 5 
เรื่อง การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 

 
1. การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมหมายถึงและมีความสําคัญอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ให้นิสิตยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมมา 1 ชนิด บอกวิธีการในการอนุรักษ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ให้นสิิตออกแบบแผนผัง (Mind map) เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของฉัน พร้อมสรุป 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
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แบบบันทึกวิเคราะห์เอกสาร 
 
คําชี้แจง 
 แบบบันทึกข้อมูลน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  แบบบันทึกมีรายละเอียดดังน้ี 
1. ประเภทเอกสาร 

  [   ] หนังสือ    [   ] วารสาร    [   ] วิทยานิพนธ์ 
  [   ] รายงานการวิจัย    [   ] เว็บไซต์    [   ] อ่ืนๆ 

2. ช่ือเอกสาร ......................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
3. ช่ือผู้แต่ง ............................................................................................................................................ 
4. ปีที่พิมพ์ ............................................................................................................................................. 
5. สถานที่พิมพ์ ...................................................................................................................................... 
6. สาระสําคัญ 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
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ประเด็นการสนทนาการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 
คําชี้แจง 
  แบบสัมภาษณ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการสนทนากับนิสิตเก่ียวกับ
ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 
 1. การจัดการเรียนการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 2. สิ่งแวดล้อมมีความสําคัญอย่างไร 
 3. ทําไมเราต้องเรียนเร่ืองสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 4. การเรียนสิ่งแวดล้อมในความคิดของนิสิตต้องจัดการเรียนการสอนอย่างไร 
 5. จริยธรรมคืออะไร 
 6. ในสังคมปัจจุบันเราพบปัญหาทางจริยธรรมอย่างไรบ้าง 
 7. การสอนสิ่งแวดล้อมต้องสร้างจิตสํานึกทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 
 8. นิสิตคิดว่ากิจกรรมใดบ้างที่พัฒนาผู้เรียนมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 9. ผู้เรียนที่มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมควรมีลักษณะอย่างไร 
 10. จากข้อข้างต้นนิสิตคิดว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนมีจริยธรรม  
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แบบสัมภาษณ์รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาจริยธรรมสิง่แวดลอ้ม 
 
คําชี้แจง 
  แบบสัมภาษณ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ
เก่ียวกับความคิดเห็นต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับปริญญาตรี ดังน้ี 
 1. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนได้นําปรัชญาทางการศึกษาใดมา
ประยุกต์ใช้ และมีแนวทางการนําปรัชญาทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาอย่างไร 
 2. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนได้ใช้รูปแบบ วิธีสอน เทคนิคการ
สอนอย่างไร 
 3. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนสามารถนําวิธีการทางการสอน
สิ่งแวดล้อม มาใช้อย่างไรบ้าง และควรเน้นในขั้นตอนใดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
สิ่งแวดล้อม และกระบวนการที่ทําให้เกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 4. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนใช้สื่อนวัตกรรมอะไรบ้าง และ
นํามาใช้อย่างไร 
 5. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนได้จัดให้มีการวัดและประเมินผล
อย่างไร 
 6. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนได้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ใดบ้าง และ
ได้นํามาใช้อย่างไรที่จะนํามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
 7. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สอนควรมีบทบาทอย่างไร 
 8. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 
 9. ท่านมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้ผู้เรียนมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
 10. กิจกรรมการเรียนการสอน (รูปแบบการสอน) แบบใดบ้างที่ทําให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  
 
คําชี้แจง 
 แบบประเมินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยขอให้ผู้เช่ียวชาญทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง
ระดับคะแนนดังน้ี 
 ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1. ลักษณะผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีจากการได้ทํากิจกรรมกับสิง่ที่เรียนรู้ 
2. ผู้เรียนที่ชอบใช้เวลาคิดกับตัวเอง เวลาได้รับรู้ข้อมูลอะไรใหม่ๆ  
3. ผู้เรียนที่ชอบหัวข้อเรียนที่เป็นข้อเท็จจริง นํามาทดลอง ปฏิบัติได้

จริง 
4. ผู้เรียนที่ชอบเรียนหัวข้อที่เป็นแนวความคิด นวัตกรรม 
5. ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีจากรูปภาพ 
6. ผู้เรียนที่ชอบฟังอาจารย์พูด หรือชอบอ่านตํารา 
7. ผู้เรียนที่ชอบลักษณะการเรียนแบบเป็นขั้นเป็นตอน 
8. ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีด้วยการเข้าใจภาพรวมของเรื่องที่เรียนก่อน 
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้รับความรู้ทางด้านจริยธรรม

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน
ได้ 

 
ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูเ้รื่อง สิ่งแวดล้อมศกึษา 
 
คําชี้แจง 
 แบบประเมินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยขอให้ผู้เช่ียวชาญทําเครื่องหมาย 
 ลงในช่องระดับคะแนนดังน้ี 
 ระดับ 5 หมายถงึ มีความเหมาะสมมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1. มโนทัศน์ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
4. สื่อการเรียนรู้ 
5. การวัดและการประเมินผล 
6. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 
ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 
คําชี้แจง 
 แบบประเมินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้เช่ียวชาญทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับคะแนน 
ดังน้ี 
 ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1. การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    
2. การเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม   
3. การไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม   
4. การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   
5. การกตัญญกูตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม   

 
ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินรปูแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 
คําชี้แจง 
 แบบประเมินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้เช่ียวชาญทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับคะแนน ดังน้ี 
 ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1. สภาพบริบททางการศึกษา และแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ ประกอบด้วย 
    1.1 ทฤษฏีการเรียนรู้ 
    1.2 แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ 
    1.3 ทฤษฏีและแนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
    1.4 แนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 
3. การกําหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ ประกอบด้วย เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
4. องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขของการนํารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย 
สาระความรู้ และการเรียนรู้หลักการตอบสนองของระบบสังคม และสิ่ง
สนับสนุน 
5. ความชัดเจนของข้ันตอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
6. ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเ รียนรู้ เ พ่ือพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
7. ขั้นตอนของรูปแบบฯ สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ตามวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
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ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ 
 

คําชี้แจง 1. แบบทดสอบมีทั้งหมด 60 ข้อ 60 คะแนน 
 2. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
 3. ให้นิสิตกาเครื่องหมาย X ข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว  
 

    ง.  สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวเรา 
 

     ง.  ด้านความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
 

    ง.  กิ่ง  เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ 

   ง.  การวิจัยเชิงกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

1.  ข้อใดกล่าวถึงความหมายของสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องที่สุด 
    ก. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เป็นตัวกําหนด 
    ข.  สรรพสิง่รอบๆตัวเราทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
    ค.  สรรพสิง่รอบๆตัวเราระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

2.  สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตมากที่สุดด้านใด 
     ก.  ด้านเศรษฐกิจ 
     ข.  ด้านสาธารณสุข 
     ค.  ด้านอุตสาหกรรม 

3.  บุคคลในขอ้ใดต่อไปนี้ที่จําเป็นต้องได้รับทักษะที่สําคญัสําหรับการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
    ก.  น็อต  เป็นไม่ชอบทํางาน 
    ข.  เหมย เป็นคนที่สายตาสั้น 
    ค.  ต้ัม  เป็นคนใจร้อน รบีเร่งทํางาน 

 
4.  แนวคิดในข้อใดที่นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา มคีวามเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในการจัดการ

เรียนการสอนสิ่งแวดล้อมเพ่ือการศึกษา  
   ก. การวิจัยปฏิบัติการ 
   ข. การวิจัยเชิงปริมาณ 
   ค.  การสืบเสาะหาความรู้ 
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    ง.  มนุษย์เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ 
 

    ง.  ขาดประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 
 

    ง. จิตชนก นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ 

5.  เพราะเหตุใดต้องมีการสร้างจริยธรรมที่ดี  ในการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 
    ก.  เพ่ือความม่ันคงภายในชาติ 
    ข.  เพ่ือการดํารงชีวิตที่เหมาะสมในปัจจบัุน 
    ค.  เพ่ือคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตของประชากร 
    ง.  สร้างค่านิยมที่ดีงามตามแนวคิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
 
6.  เพราะเหตุใดมนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิง่แวดล้อม  
    ก.  มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของสิ่งแวดล้อม  
    ข.  มนุษย์เกิดมาควบคู่กับสิ่งแวดล้อม 
    ค.  มนุษย์ต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
    ง.  มนุษย์ต้องพ่ึงพาสิ่งแวดล้อม 

7.  ข้อใดที่มนุษย์ประพฤติตนเหมือนคํากลา่วที่ว่า “สิ่งแวดล้อมมีความสมัพันธ์กับมนุษย์” 
    ก. มนุษย์เป็นผู้ทําลายธรรมชาติ 
    ข. มนุษย์ถกูควบคุมโดยธรรมชาติ 
    ค. มนุษย์ต้องปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ 

8.  สาเหตุใดทีท่ําให้กรุงเทพมหานคร มขียะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลมากมาย  
    ก.  มีคนมกัง่ายและไม่มวิีนัย 
    ข.  มีประชากรอาศัยจํานวนมาก 
    ค.  มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย 

9.  บุคคลในขอ้ใดมีพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุทําให้สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
    ก. วีระ นําทรัพยากรมาใช้อย่างไม่ประหยัด 
    ข. มัลลิกา การขาดความรอบคอบระมัดระวังในการใช้ทรัพยากร 
    ค. สุภา มีความเห็นแก่ตัวและความมักง่าย 
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      ง.  ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า อา 
 

      ง.  ข้าวโพด    มันสําปะหลัง 
 

      ง.  น้ําท่วมมากทุกปี 

10.  ท่านคิดว่าคําคมหรือสุภาษิตในข้อใด ต่อไปนี้ที่เหมาะแก่การใช้ชีวิตในสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
      ก.  ตัดไมข้่มนาม 
      ข.  น้ําพ่ึงเรือ เสือพ่ึงป่า 
      ค.  เข้าเมอืงตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม 
      ง.  ขี่ช้างจับต๊ักแตน 

11.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
      ก.  สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
      ข.  สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือบางส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น 
      ค.  สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เฉพาะส่วนที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์ 
      ง.  สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

12.  ข้อใดต่อไปนี้คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ 
      เพียงพอ 
      ก.  ดิน น้าํ อากาศ น้ํามัน 
      ข.  ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า น้ํามัน 
      ค.  ดิน แสงแดด น้ํา อากาศ 

13.  พืชอะไรที่ปลูกซ้ําๆหลายครั้งจะทําให้ดิน เสื่อมคุณภาพเร็ว  
      ก.  ยาสูบ   ฝ้าย 
      ข.  ถั่วเขียว   ฟักทอง    
      ค.  สัปปะรด   กล้วยหอม 

14.  ข้อใดคือสาเหตุที่ทําให้ดินเสื่อม น้ําเสยี อากาศเป็นพิษ และการเกดิภัยธรรมชาติ 
      รุนแรง  
      ก.  มนุษย์ใช้และกระทําต่อธรรมชาติอย่างไม่รู้คุณค่า 
      ข.  การทิง้ขยะมูลฝอยลงในแหล่งนํ้า 
      ค.  เกิดแผ่นดินไหวบ่อย ๆ 
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      ง.  ป่าไม้  ทะเล  ภูเขา  และแร่ธาตุ 
 

      ง.  4 - 1 - 3 – 2 
 

      ง.  รักษาสภาพแวดล้อมให้สมดุล 
 

      ง. สร้างอ่างเก็บนํ้า 
 

15.  ด้วยลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยมีลักษณะความหลากหลายทางทรัพยากร 
      ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยากทราบว่า ประเทศไทยมีความสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรใด 
      เป็นสําคญั 
      ก.  ป่าไม ้ น้ํา  
      ข.  ป่าไม ้ น้ํา  ดิน 
      ค.  ป่าไม ้ น้ํา  ดิน  และแร่ธาตุ 

16.  จงพิจารณาจากข้อ 1-4 แล้วเรียงลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน-หลัง เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง 
      ที่เกิดขึ้นในแหล่งนํ้า 
       1) สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในนํ้ามีชีวิตอยู่ไม่ได้ 
       2) จุลินทรีย์เพ่ิมปริมาณมากข้ึน 
       3) ก๊าซออกซิเจนในน้ําคลองมีปริมาณลดลง 
       4) สภาวะสมดุลธรรมชาติในระบบนิเวศเสียไป 
      ก.  1 - 2 - 3 – 4    
      ข.  2 - 3 - 1 - 4   
      ค.  3 - 2 - 4 - 1 

17.  การสงวนทรัพยากรป่าไม้ มีความมุ่งหมายในเร่ืองใดที่สําคัญที่ส 
      ก.  ให้ฝนตก 
      ข.  ป้องกันนํ้าท่วม 
      ค.  ให้สัตว์ป่าอยู่อาศัย 

18.  การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา วิธีใดควร กระทํามากที่สดุและได้ผลดีทีสุ่ด 
      ก. กําจัดพืชนํ้า 
      ข. รักษาป่าไม้ 
      ค. เจาะบ่อนํ้าบาดาล 
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      ง. จัดต้ังชมรมอนุรักษ์สตัว์ป่า   
 
20.  การที่ป่าไม้ถูกทําลายก่อให้เกิดผลเสียต่างๆมากมาย ผลเสียที่จัดว่าสําคัญและร้ายแรงที่สุดคือข้อใด 
      ก.  ขาดแคลนของป่า 
      ข.  ขาดแคลนไม้สําหรับทําเคร่ืองเรือน 
      ค.  เกิดความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
      ง.  ขาดแคลนแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ 
 

      ง. นําเศษขี้เลื่อยมาอัดเป็นแผ่น 
 

      ง.  ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 
 

      ง.  การเรง่นโยบายปกป้อง 
 

19.  วิธีการใดที่จัดว่าเป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่า ทั่วๆไปที่นับว่าได้ผล นําไปปฏิบัติได้ทันที 
      ก. การเพาะพันธ์ุเพ่ิม 
      ข. นํามาเลี้ยงไว้ดูเล่น 
      ค. จัดต้ังพิพิธภัณฑ์สัตว์ป่า 

21.  การกระทาํใดเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติคุ้มค่าที่สดุ 
      ก.ใช้พลาสติกแทนใบตอง 
      ข. ใช้เหล็กก่อสร้างแทนไม้ 
      ค.  ทํานาสลับกับทําไร่แตงโม 

22.  ถ้าป่าไม้อุดมสมบูรณ์จะเกิดประโยชน์ อย่างไร 
      ก.  ช่วยบรรเทาความรุนแรงของพายุ 
      ข.  ช่วยรกัษาสมดุลทางธรรมชาติ 
      ค.  ป้องกนัการพังทลายของดิน 

23.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายที่มีจุดมุ่งหมาย 
      เป็นไปตามข้อใด  
      ก.  การสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
      ข.  การแก้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
      ค.  การช่วยเหลือและพิทักษ ์



292 

 

 

 

 
27.  การกระทาํใดที่แสดงให้เห็นว่า เป็นการเห็นความสําคัญของการปลอดสิ่งปฏิกูล 
      ก.  ศรราม ทิ้งหมาตายลงในแม่นํ้า เจ้าพระยา 
      ข.  วัลลี กินไอศกรีมแลว้ทิ้งไม้ และกระดาษห่อไว้ข้างห้องเรียน 
      ค.  อาภรณ์ ช่วยอาสุวิทย์เผาทําลายกระป๋องยาฆ่าแมลงในสวน 
      ง.  พิมล ทิ้งขยะลงถังขยะ และร่วมมอืร่วมใจกับเพ่ือนบ้าน ฝังสารเคมีที่เหลือใช้ลงในดิน 
 
28.  ใครมีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มากทีสุ่ด  
      ก.  วิตรา ตัดไม้ 1 ต้น ปลูกคืนป่า 10 ต้น 
      ข.  ณฐันนท์ ใช้น้ําประปาซักผ้าและเอานํ้าเทท้ิงบนดิน 
      ค.  วันใหม่  ยิงนกตายเพ่ือเอาไข่ไปฟัก 
      ง.  ปรีชญา ขุดเอาแร่จากเหมือง แล้วนําดินมาถมแทนเพ่ือกลับสภาพเดิม 
 

24.  การปฏิบัติเช่นไรที่เป็นการทําให้บ้านเรือนลดการสร้างปัญหาขยะ แก่สิ่งแวดล้อม 
      ก.  แต่ละบ้านมีหลุมทิ้งขยะของตนเอง 
      ข.  ปฏิบัติตามข้อกฎหมายการทิ้งขยะอย่างเคร่งครัด 
      ค. ร่วมรณรงค์กับเจ้าที่เพ่ือประชาสัมพันธ์การทิ้ง และกําจัดขยะให้ถูกวิธี 
      ง.  ทิ้งขยะให้ถูกที่ ปรับปรุงวัสดุที่เหลือใช้ หรือใช้แลว้มาปรับปรุงใหม่ เพ่ือการใช้สอยอย่างคุ้มค่า 
 

25.  วิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพช่วยให้อากาศ บริสุทธ์ิได้ระยะยาว ควรเป็นวิธีใด 
      ก. ไม่ตัดไม้ทําลายป่า 
      ข.กําจัดพิษจากสารพิษโดยการฆ่าเช้ือ 
      ค. ช่วยกันปลูกต้นไม้ริมทางเท้า และเกาะกลางถนน 
      ง. ให้ความรู้เก่ียวกับอันตรายจากภาวะอากาศเสียแก่ประชาชนมากขึ้น 

26.  "การปลูกป่าเพ่ือทดแทนมีส่วนช่วยแก้ไข การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลก" คํากล่าวน้ี 
      ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใด 
      ก.  ถูก เพราะต้นไม้ทําให้อากาศชุ่มช้ืน 
      ข.  ถูก เพราะต้นไม้เป็นแหล่งกําเนิดต้นนํ้าลําธาร 
      ค.  ไม่ถูก เพราะต้นไม้ปลูกไปก็เท่าน้ัน หากคนส่วนมากยังไม่เห็นความสําคัญของต้นไม้ 
      ง.  ไม่ถูก เพราะการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของดวงอาทิตย์ ไม่ใช่ต้นไม้ 
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      ง.  แก้มลงิ 
 

      ง.  การนํากลับไปแก้ไข/ปรับปรุง 
 

      ง.  การเอาใจใส่สิ่งแวดลอ้ม 
 

      ง.  การเปลี่ยนแปลงทางจิตสํานึก 
 

      ง.  ปัญหาทรัพยากรร่อยหรอ 
 

29.  แนวคิดใดที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ก.  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
      ข.  ทฤษฏีใหม ่
      ค.  แกล้งดิน 

30.  กระบวนการใดสําคัญทีสุ่ด ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
      สิ่งแวดลอ้ม  
      ก.  วางแผน 
      ข.  ลงมือปฏิบัติ 
      ค.  ตรวจสอบความถูกต้อง 

31.  ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
      ก.  การรูจ้ักประมาณในการบริโภคหรือทางสายกลางในการใช้สอย  
      ข.  การมวิีนัยในการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 
      ค.  การรกัษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

32.  "การปฏิวัติสังคม" ตามแนวคิดหลักการจริยธรรมสิ่งแวดล้อมข้อใดต่อไปนี้ ถูกที่สุด  
      ก.  การเปลี่ยนแปลงวิถกีารดําเนินชีวิต 
      ข.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก 
      ค.  การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ 

33.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่างๆ มลีักษณะเช่ือมโยงกันเป็นลูกโซ ่
      ปัญหาใด  เป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
      ก.  ปัญหามลภาวะ 
      ข.  ปัญหาประชากร 
      ค.  ปัญหาเศรษฐกิจ 
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      ง.  การลดความขัดแย้งทางศาสนา 
 

      ง.  จริยธรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

      ง.  ทักษะและกระบวนการนิยม 
 
 
 
 

34.  เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดการศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
      ก.  เพ่ือสร้างค่านิยมที่ดีงาม 
      ข.  เพ่ือสร้างวินัยแห่งตนในการอนุรักษ์ 
      ค.  สั่งสอนแนวคิดจริยธรรมบูรณาการสิ่งแวดล้อม 
      ง.  ตักเตือนใจเราว่าวิถีทางที่กําลังดําเนินอยู่น้ันเป็นสิ่งที่ ผิด เป็นหนทางที่นําไปสู่การล่มสลายของ

สิ่งแวดล้อม 
 
35.  การนําความรู้จากการศึกษาจริยธรรม สิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาระดับโลกข้อใดได้ดีที่สุด  
      ก.  การทดลองสารเคมี 
      ข.  ความขัดแย้งทางการเมือง 
      ค.  การลดการสะสมอาวุธปรมาณู 

36.  การที่คนส่วนใหญใ่นประเทศไทย นับถือศาสนาพุทธ  ถ้าเปรียบเทยีบในทางจริยธรรม 
      สิ่งแวดลอ้มแล้ว  สอดคล้องกับ องค์ประกอบจริยธรรมสิ่งแวดล้อมในข้อใดต่อไปน้ี  
      ก.  จริยธรรมเพ่ือการพัฒนา 
      ข.  จริยธรรมเพ่ือธรรมชาติ 
      ค.  จริยธรรมเพ่ือการอนุรักษ์ 

37.  การที่ผู้คนตัดไม้ทําลายป่า อาจจะทําให้ส่งผลกระทบกับสิ่งอ่ืนๆ ในธรรมชาติท่านคิดว่า 
      สอดคล้องกับรากฐานจริยธรรมสิ่งแวดล้อมในข้อใด 
      ก.  ชีวิตนิยม 
      ข.  มนุษยนิยม 
      ค.  สัมพันธภาพนิยม 
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      ง.  แนวคดิจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 

      ง.  ทรัพยากรมากม ี
 
 

      ง.  ทรัพยากรมากมี 
 

      ง. สูญเสียสมดุลทางธรรมชาติ 
 
 
 

38.  การจัดโครงการปลูกป่าชายเลน เพ่ือการ เก้ือกูลกันกับสิ่งแวดล้อม ก็จะเกิดสันติ สุขต่อมวล 
      มนุษย์ไมก่่อให้เกิดการเอารัด เอาเปรียบสิ่งแวดล้อม  จากทําโครงการดังกล่าวเป็นกล่าวถึง 
      ประเด็นใดมากที่สุด 
      ก. รากฐานจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
      ข.  องค์ประกอบทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
      ค.  การปลูกฟังจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

39.  การนําแนวคิดจริยธรรมแบบอีโก้เซนทริก ไปใช้อาจจะทําให้เกิดผลอย่างไรต่อ 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ก.  ทรัพยากรมีพอต่อจํานวนประชากร 
      ข.  ทรัพยากรไม่พอกับประชากร 
      ค.  ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ 

40.  การนําแนวคิดจริยธรรมแบบโฮโม เซนทริกไปใช้อาจจะทําให้เกิดผล อย่างไรต่อ 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ก.  ทรัพยากรมีพอต่อจํานวนประชากร 
      ข.  ทรัพยากรไม่พอกับประชากร 
      ค.  ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ 

41.  การใช้ยากําจัดวัชพืช และยาฆ่าแมลงไม่ถูกวิธี ทําใหเ้กิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมในเรื่องใด 
      ก. ผลผลติตกตํ่า 
      ข. ศัตรูพืชด้ือยา 
      ค. ทําให้ดินเป็นกรด 
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      ง.  ยกย่องผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
 

      ง.  การนําไปเพ่ือการปลุกระดมแนวคดิ 
 

      ง.  ปรับทา่ที 
 

      ง.  ปัญญา 
 

      ง.  สมาปทาน 
 

42.  ค่านิยมใดในสังคมไทยปัจจุบันที่สร้าง ความกดดัน และความเครียดทางจิตใจให้กับคนในสังคม 
      มากที่สุด  
      ก.  ยกย่องผู้ที่มั่งค่ังรํ่ารวย 
      ข.  ยกย่องผู้ที่มีอํานาจวาสนา 
      ค.  ยกย่องผู้ที่ทํางานใช้แรงงาน 

43.  พฤติกรรมใดที่นําเอาหลักการจริยธรรมส่ิงแวดล้อมมาใช้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
      ก.  การนําไปสั่งสอน 
      ข.  การนําไปประพฤติปฏิบัติ 
      ค.  การนําไปเพ่ือการสร้างสรรค์ 

44.  ข้อใดเป็นการนําเอาแนววิถีพุทธมาเป็นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  
      ก.  กาเมสุมิจฉา 
      ข.  สมานตัตา 
      ค.  อุเบกขา 

45.  เพ่ือการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมควรปฏิบัติ  กับธรรมชาติตามข้อใด  
      ก.  ศลี 
      ข.  สติ 
      ค.  สมาธิ 

46.  ถ้าเปรียบธรรมชาติเสมือครอบครัวหน่ึงๆ ธรรมชาติกําลังทําหน้าที่ในการช่วยเหลือ 
      เพ่ือนมนุษย์  อยากทราบว่าถ้าเปรียบเทียบกับหลักธรรมในการอยู่รว่มกันในสังคม  
      ควรจะใช้หลักธรรมใดมากที่สุด  
      ก.  อริยสจั 4 
      ข.  พรหมวิหาร 4 
      ค.  ทิศ 6 
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      ง.  คณาธิปไตย 
 

      ง.  อหิงสา 
 

      ง.  การนําไปใช้ประโยชน์ 
 

      ง.  การรกัษาความดี 
 

47.  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์ตนเป็นที่หน่ึงขัดแย้งกับ 
      คําสอนจริยธรรมข้อใด 
      ก.  อีโก้เซนทริก 
      ข.  โฮโมเซนทริก 
      ค.  อัตตาธิปไตย 

48.  มนุษย์เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําใหท้รัพยากรธรรมชาติ 
      ไม่พอต่อความต้องการของมนุษย์  แสดง ให้เห็นว่ามนุษย์กําลังปฏิบัติขัดศีลธรรมข้อใด  
      ก.  เมตตา 
      ข.  กรณุา 
      ค.  อุเบกขา 

49.  จุดมุ่งหมายของพฤติกรรมที่มีต่อการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม คอืข้อใด 
      ก.  การปรับพฤติกรรมไม่ดีต่อธรรมชาติ 
      ข.  การเห็นใจธรรมชาติ 
      ค.  การซมึซับแนวคิดทีดี่งาม 

50.  พฤติกรรมใดที่เหมาะสมท่ีสุดในการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม      
      ก.  การสร้างจติสํานึกที่ดีงาม 
      ข.  การนึกถึงผลประโยชน์ 
      ค.  การมุง่สร้างวินัย 

51.  ข้อใด คือ ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
      ก.  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะใช้ได้ 
      ข.  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความฉลาดและใช้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้ 

เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่สุด 
      ค.  การเก็บทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมไว้ใช้ส่วนตัว 
      ง.  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จําเป็น 
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52.  ข้อใดกล่าวถึงการอนุรักษ์สิ่งของที่มาอยู่อย่างคุ้มค่า 
      ก.   เงาะเห็นรองเท้าของตนเองเก่าจึงนําไปทิ้ง 
      ข.  ละมุดมีเสื้อที่ใส่ไม่ได้จึงนําไปให้น้องใส่ 
      ค.  น้อยหน่าไปซื้อกางเกงยีนตัวใหม่ทั้งที่ตัวเก่าก็ยังไม่ได้ใช้ 
      ง.  เชอรีใช้แป้งตลับหลายๆย่ีห้อ 
 

      ง. การใช้ถังดักไขมันในร้านอาหาร 
 

      ง.  ปิยะรัตน์ขุดสระนํ้าหรือบ่อนํ้าบาดาล 
 

53.  การกระทําใดที่แสดงออกถึงลักษณะ ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
      ก. ใช้สีสเปรย์พ่นตัวอักษร 
      ข. ปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
      ค. กําจัดขยะโดยการนําเอาไปเผา 

54.  ใครไม่มสีว่นช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ก.  สมหมายใช้ใบตองห่อขนมขายแทนการใช้ถุงพลาสติก 
      ข.  มธุรสเลือกซื้อผงซักฟอกกล่องใหญ่แทนขนาดกล่องเล็กหลาย ๆ กล่อง 
      ค.  ภาพพิมพ์นํากระดาษที่ใช้ไปแค่หน้าเดียวกลับมาใช้ใหม ่
      ง.  วิวาห์ นํานํ้าซักผ้าไปเทปนกับนํ้าประปาโดยไม่ต้ังใจ 
 

55.  เราสามารถช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับนํ้าได้อย่างไร 
      ก.  นนทรีเปิดนํ้าทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ใช้ 
      ข.  นรัตว์นํานํ้าที่ใช้เสร็จแล้วไปเทท้ิง 
      ค.  พรพรรณตัดไม้ทําลายป่า 

56.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในแนวคิดใหม่ ควรมีลักษณะอย่างไร 
      ก.  อนุรักษ์เพ่ือพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเศรษฐกิจ 
      ข.  อนุรักษ์เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
      ค.  อนุรักษ์เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน 
      ง.  อนุรักษเ์พ่ือพัฒนาให้ผสมกลมกลนืกับชีวิต และเพ่ือการใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน 
 
57.  ข้อเป็นแนวความคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
      ก.  การรกัษา สงวน ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
      ข.  การนําไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 
      ค.  การสร้างสรรค์การปลูกพืชแบบหลากหลาย 
      ง.  การจัดองค์ประกอบภายในระบบธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมหรอืระบบนิเวศ 
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58.  สนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลัก 
      วิชาซึ่งสามารถทําได้ ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นแนวคิด   
      ในการอนุรักษ์ด้านใด 
      ก.  การพัฒนาคุณภาพประชาชน 
      ข.  การพัฒนาด้านสังคม 
      ค.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
      ง.  การพัฒนาประชากร 
 

 

      ง.   หลักความม่ันคงต่อสรรพสิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59.  แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของใครที่สอดคล้องกบัคุณลักษณะพลเมืองที่ดี 
      ก.  วิภา ใช้เศษผ้าเย็บต่อกันเพ่ิมมูลค่า 
      ข.  ธีระ เอานํ้าซักผ้าไปใช้ประโยชน์  ทางเคมีอุตสาหกรรม 
      ค.  วิพล  ปลูกพืชเพ่ือการค้าขายและส่งออกภายในประเทศ 
      ง.  วิรัช  ปลูกต้นไม้และเอาใจใส่เหมือนเพ่ือนมนุษย์คนหน่ึง 

60.  จากวาทะที่ว่า “คนรักป่า ป่ารักคน”  ทําให้เห็นสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 
      ก.  หลักการไม่เบียดเบียน 
      ข.  หลักการวางตัวเป็นกลาง 
      ค.  หลักวิถีทางประชาธิปไตย 
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แบบประเมินจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

            4. ให้เลือกคําตอบเพียงข้อเดียวในแต่ละข้อคําถาม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  ชาวบ้านที่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่บริเวณใกล้ป่าสงวนมักจะเข้าไปทําไร่ในเขตป่าสงวน ถ้านิสิต

เป็นชาวบ้านเหล่าน้ันนิสิตจะเข้าไปทําไร่ในเขตป่าสงวนเช่นกันเน่ืองจาก................ 
 ก. ข้าพเจ้ามีฐานะยากจนหากไม่ทําเช่นน้ันข้าพเจ้าก็จะลําบาก 
 ข. ข้าพเจ้ามีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบจําเป็นต้องทําอย่างน้ัน 
 ค. ข้าพเจ้าไม่อยากตกเป็นภาระของสังคมจึงต้องทําเช่นน้ัน 
 ง. ข้าพเจ้าไม่อยากทําเช่นน้ันแต่ก็ไม่มีทางทาํมาหากิน 
 

2.  นายสมศรีเป็นนายทุนที่จะมาต้ังโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณป่าชุมชนประจําหมู่บ้านของข้าพเจ้า
โดยบอกกับชาวบ้านว่าชาวบ้านจะมีรายได้ทุกวันชาวบ้านส่วนหน่ึงเห็นด้วยส่วนหน่ึงคัดค้าน
สําหรับข้าพเจ้าจะร่วมคัดค้านเน่ืองจาก................ 

 ก. เป็นการทําลายป่าชุมชนและอาจสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
 ข. ชาวบ้านอาจได้รับมลพิษจากโรงงานได้ 
 ค. ญาติๆ ของข้าพเจ้าที่อยู่ใกล้เคียงมากกว่าคนอ่ืนคงได้รับอันตรายแน่นอน 
 ง. อย่างน้อยตัวข้าพเจ้าก็อาจมีสุขภาพที่ไม่ดีเพราะมลพิษจากโรงงาน 
 

3.  นายบุญนาเป็นนายทุนสัมปทานป่าไม้รายใหญใ่นพ้ืนทีป่่าไม้ชุมชนของข้าพเจ้าชาวบ้านรวมกลุ่ม
กันคัดค้านมาโดยตลอดหากข้าพเจ้าเป็นรัฐบาลจะยกเลิกการสัมปทานน้ันเสียเน่ืองจาก................... 

 ก. รัฐบาลจะได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้าน 
 ข. ชาวบ้านจะได้มีที่ทํามาหากินในป่าใกล้บ้าน 
 ค. นายกรัฐมนตรีจะได้เป็นที่รักของชาวบ้าน 
 ง. รัฐบาลควรยกเลิกการสัมปทานป่าไม้เพราะเป็นสิ่งที่บ่อนทําลายป่าไม้ 
 
4. บ้านของข้าพเจา้ต้ังอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาข้าพเจ้าจะต่อท่อระบายนํ้าทิ้งลงสู่ลําคลองเน่ืองจาก 
 ก. มันเป็นเรื่องสะดวกสําหรับข้าพเจ้าในการระบายนํ้าทิ้ง 
 ข. เพ่ือนบ้านใกล้เคียงของข้าพเจ้าก็ทํากันทั้งน้ัน 
 ค. ก่อนระบายนํ้าทิ้งข้าพเจ้ามีการควบคุมปริมาณนํ้าทิ้งอยู่ตลอดเวลา 
 ง. คนในชุมชนอ่ืนก็ระบายนํ้าทิ้งลงแม่น้ําเช่นกัน 

คําชี้แจง 
            1. คําถามทั้งมีทั้งหมด 30 ข้อ 
            2. สมมติว่าเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นเป็นนิสิตเอง นิสิตจะตัดสินใจอย่างไร 
            3. คําตอบแต่ละข้อไม่มีข้อใดถูกหรือผิดเพราะเป็นเหตุผลของแต่ละคนดังน้ันขอให้ท่านตอบ
ตามความคิดเห็นของท่านเอง 
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 ง. ข้าพเจ้าต้องทําเป็นตัวอย่างให้คนอ่ืนๆปฏิบัติตาม 
 
6. นายสมศักด์ิเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งซึง่ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าเวลากลางคืนเขามักสั่งให้

คนงานปล่อยนํ้าเสียลงสู่แม่น้าํหากข้าพเจ้าเป็นเขาจะไม่ทําเช่นน้ันเน่ืองจาก................... 
 ก. ข้าพเจ้าอาจถูกจับข้อหาปล่อยนํ้าเสียลงสู่แม่นํ้าได้ 
 ข. หากข้าพเจ้าทําลูกหลานทีจ่ะมาดูแลกิจการต่อก็จะทําตาม 
 ค. การกระทําเช่นน้ันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางกฎหมาย 
 ง. การกระทําเช่นน้ันเป็นการไม่รู้คุณค่าของนํ้า 
 

 ง. เป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้โลกรอ้น 
 

   ง. ประหยัดพลังงานช่วยชาติ 
 
 

5. นายบุญมีต้ังบ้านอยู่ริมคลองน้ําหน้าบ้านของเขามีถังขยะของเทศบาลต้ังอยู่เพ่ือรองรับขยะจาก
ชุมชนโดยทุกคนต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ 50 บาทแต่นายบุญมีนําขยะทิ้งลงคลองถ้าข้าพเจ้าเป็น
นายบุญมีจะไมท่ําเช่นน้ันเน่ืองจาก.................... 

 ก. แหล่งน้ําทุกแห่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนต้องดูแลช่วยกัน 
 ข. ถ้าเพ่ือนบ้านพบเห็นการทําเช่นน้ันอาจเกิดความรังเกียจข้าพเจ้าได้ 
 ค. เกรงว่านํ้าในลําคลอลงจะเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน 

7. โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหน่ึงได้ปล่อยก๊าชพิษออกจากโรงงานสู่บรรยากาศโดยไม่ผ่านกระบวนการ
คัดกรองมลพิษหากข้าพเจ้าเป็นเจ้าของโรงงานจะไม่ทําเช่นน้ันเน่ืองจาก.......... 

 ก. อาจถูกทางราชการสั่งปิดโรงงานได้ 
 ข. พนักงานหลายร้อยคนอาจเดือดร้อนหากปิดโรงงาน 
 ค. สังคมที่อยู่รอบโรงงานอาจได้รับอันตรายเพราะมลพิษ 

8. ข้าพเจ้าปรึกษากับเพ่ือนบ้านที่ทํางานในพ้ืนที่เดียวกันให้มาใช้รถคันเดียวกันและแชร์ค่านํ้ามันรถ
กันทุกคนตกลงตามที่ข้าพเจ้าเสนอและก็ได้ปฏิบัติมาเป็นเวลา 1 ปีเน่ืองจาก................. 

 ก. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดการไม่เห็นแกตั่วของข้าพเจ้า 
  ข. เพ่ือนบ้านทุกคนก็ยินดีที่จะปฏิบัติเช่นน้ี 
  ค. เป็นการช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศโลก 
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  ง. ไม่ช่วยกันประหยัดพลังงานและเพ่ิมความร้อนให้กับโลกสิ่งแวดล้อม 
 

 ง. เป็นการประหยัดการใช้พลังงานนํ้ามัน 
 

 ง. สังคมจะเดือดร้อนเพราะเกิดความสกปรกในเขตปกครอง 
 

  ง. ครูจะทําโทษหากรู้ว่าดินทําเช่นน้ัน 
 

 ง. ลูกหลานของข้าพเจ้าจะไม่มีสถานที่พักผอ่นที่ร่มรื่น 

9. นายชมพูเปิดแอร์ในอุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียสตลอดวันเน่ืองจากอากาศร้อนมากหากข้าพเจ้าเป็น
เขาจะไม่ทําเช่นน้ันเน่ืองจาก.................. 

 ก. เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของตนเองมากกว่าปกติเพราะปกติเขาเปิดที่ 25 องศาเซลเซียส 
 ข. ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้คนในครอบครัว 
 ค. ไม่ช่วยสังคมประหยัดพลังงานของชาติ 

10. นายขาวมีธุรกิจในต่างจังหวัดต้องเดินทางอยู่ตลอดดังน้ันเขาจะเช็คลมยางทุกคร้ังที่ออกเดินทาง
หากข้าพเจ้าเป็นเขาก็จะทําเช่นน้ันเหมือนกันเน่ืองจาก.............. 

 ก. เป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและไมเ่สี่ยงต่อการเกิดอันตรายให้แก่คนอ่ืน 
 ข. เป็นการป้องกันอันตรายให้กับตนเอง 
 ค. หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาครอบครัวก็จะลําบาก 

11. นายอุดมชอบนําขยะไปทิ้งตามป่าใกล้บ้านหากข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลจะแนะนําให้เขา
เลิกทําเช่นน้ันเน่ืองจาก................. 

 ก. เป็นการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม 
 ข. ขยะจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพ่ือนบ้านในละแวกน้ัน 
 ค. ข้าพเจ้าคิดว่ามันจะสร้างความสกปรกให้แก่ป่าซึ่งอยู่ใกล้บ้านข้าพเจ้า 

12. นายดินชอบทิ้งขยะในห้องเรียนเสมอจนทําให้เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดต่อว่าเสมอว่าเป็นคน
สร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหากข้าพเจ้าเป็นนายดินจะไม่ทําเช่นน้ันเน่ืองจาก................ 

 ก. นักเรียนทุกคนควรช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องเรียนของตนเอง 
 ข. การกระทําเช่นน้ันเป็นการไม่ละอายต่อสิ่งแวดล้อม 
 ค. ทําบ่อยๆเพ่ือนๆ ในห้องเรียนก็จะถูกทําโทษ 

13. ข้าพเจ้าเห็นคนกําลังตัดไม้ต้นใหญใ่กล้บ้านเพ่ือนํามาเผาถ่านข้าพเจ้าจะบอกให้เขาหยุดเน่ืองจาก.. 
 ก. การตัดไม้ทําลายป่าเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อม 
 ข. ข้าพเจ้ากลัวต้นไม้ล้มทับบ้านของข้าพเจ้า 
 ค. ชาวบ้านคนอ่ืนจะตําหนิเพราะเป็นต้นไม้เก่าแก่ 
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14. ปัจจุบันมกีารขุดต้นไม้จากป่ามาประดับในสวนสาธารณะและทีส่่วนบุคคลเป็นจํานวนมากสําหรับ
ตัวข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยเนื่องจาก................. 

 ก. ต้นไม้อาจตายได้ 
 ข. ข้าพเจ้าไม่ได้มีอาชีพน้ัน 
 ค. ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย 
 ง. เพ่ือนๆ ของข้าพเจ้าไม่มีใครเห็นด้วยเลย 
 

 ง. สามารถทําให้ฐานะครอบครัวดีขึ้นเพราะขายทั้งหมูและปลาได้พร้อมกัน 
 

 ง. การทําเช่นน้ันถือว่าเป็นการไม่อนุรักษ์ปลาและอาจทําให้แม่นํ้ามีสารพิษ 
 
17. ในนํ้ามีปลาในนามีข้าวคําน้ีเป็นความจริงที่กําลังไม่เป็นความจริงเน่ืองจากมนุษย์ได้ปล่อยสารพิษ

ต่างๆ ลงสู่แมน่้ําโดยเฉพาะชาวนาใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ิมผลผลิตในอนาคตปลาคงหายากมากในธรรมชาติ
เพราะตายด้วยสารเคมีต่อไปข้าพเจ้าจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวเน่ืองจาก............. 

 ก. ญาติพ่ีน้องของข้าพเจ้าคงลําบากหากปลาในท้องนาหายาก 
 ข. เป็นการเมตตาต่อสัตว์น้ําให้อยู่ในธรรมชาติต่อไป 
 ค. ชาวบ้านจะได้ปฏิบัติตามข้าพเจ้า 
 ง. ข้าพเจ้าอยากมีปลาไว้กินตลอดไป 
 
 

15. ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของฟาร์มสุกรซึ่งต้ังอยู่ริมคลองสาธารณะจะขุดบ่อนํ้าทิ้งจากฟาร์มพร้อมกับเลี้ยง
ปลาไว้ในบ่อน้ันโดยไม่ระบายนํ้าทิ้งลงคลองเน่ืองจาก........................... 

 ก. เป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนต้องอนุรักษ์แม่น้ําลําคลอง 
 ข. เป็นวิธีหลีกเลี่ยงการร้องเรียนของชาวบ้านเรื่องนํ้าเสีย 
 ค. เสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยแต่สร้างรายได้เพิ่มให้ข้าพเจ้า 

16. ในหมู่บ้านของข้าพเจ้ามีแม่น้ําซึ่งเป็นทีห่าปลาของคนในหมู่บ้านมีชาวบ้านบางคนชอบนําสารพิษ
และไฟฟ้าไปจับปลาเพราะมันสะดวกและง่ายข้าพเจ้าไม่เคยทําเช่นน้ันเน่ืองจาก............ 

 ก. ข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ในตระกูลต้องเป็นผู้นําในทางที่ถูกต้อง 
 ข. ข้าพเจ้ากลัวว่าคนอ่ืนจะมองข้าพเจ้าไม่ดี 
 ค. เป็นกฎกติการ่วมกันของชุมชนว่าจะไม่ทําเช่นน้ัน 
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 ง. เป็นการรักษาความสะอาดของถนน 
 

 ง. ชุมชนรอบบ้านจะไม่ได้รับกลิ่นเหม็นจากขยะ 
 

 ง. เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 ง. โรงพยาบาลต้องสะอาดและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน 
 

18. ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการตํารวจมีอาชีพรองเป็นเจ้าของรถบรรทุกดินตามหมู่บ้านข้าพเจ้าจะสั่ง
คนงานขับรถให้ระมัดระวังไม่ให้ดินและทรายร่วงบนถนน เน่ืองจาก............... 

 ก. เป็นการปฏิบัติตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก 
 ข. เกรงว่าจะถูกตํารวจทางหลวงปรับเงิน 
 ค. เพ่ือนพ้องที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นจะได้ไม่รําคาญตา 

19. ถังขยะที่บ้านของข้าพเจ้าสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้เป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์จึงจะเต็มแต่ข้าพเจ้า
จะนําขยะไปทิ้งในที่รองรับขยะของเทศบาลทุกๆ 3 วันเน่ืองจาก................. 

 ก. เกรงว่าถ้ารอให้ขยะเต็มถังจะทําให้มีนํ้าหนักมากและข้าพเจ้าจะยกไม่ไหว 
 ข. เป็นการช่วยกันรักษามลพิษจากขยะมูลฝอย 
 ค. ภายในบ้านของข้าพเจ้าจะได้สะอาดไม่มีกลิ่นรบกวนสมาชิกในบ้าน 

20. นายวิชัยมีนิสัยรักความสะอาดเป็นพิเศษยามใดก็ตามที่เขาเดินทางไปในที่ต่างๆพบเห็นขยะล้นถัง
ขยะเขาจะเก็บใส่ถังขยะทุกคร้ังหากข้าพเจ้าเป็นเขาก็จะทําเช่นน้ันเน่ืองจาก.............. 

 ก. คนอ่ืนจะได้ชมว่าข้าพเจ้าเป็นนักสิ่งแวดล้อม 
 ข. คนใกล้ตัวข้าพเจ้าจะได้นําไปเป็นแบบอย่างในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ค. ข้าพเจ้าจะทําเป็นตัวอย่างในการรักษาสิง่แวดล้อมให้กบัชุมชน 

21. ข้าพเจ้าเป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องช่วยกันรกัษา
ความสะอาดในโรงพยาบาลอย่างสมํ่าเสมอเน่ืองจาก.............. 

 ก. เป็นความรับผิดชอบด้านการรักษาความสะอาดให้กับผู้ป่วย 
 ข. โรงพยาบาลจะได้รับการชมเชยจากผู้ป่วยว่าสมกับเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับ 
 ค. พนักงานทุกคนจะได้มีจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม 
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  ง. การคัดแยกขยะเป็นการช่วยลดการกําจัดขยะ 
 

 ง. การปลูกป่าเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

 ง. เขาอยากให้คนในท้องถิ่นได้ลอดพ้นจากความแห้งแล้ง 
 
25. ในวันพ่อแห่งชาติชาวบ้านร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพ่ือถวายในหลวงข้าพเจ้าจะร่วม

กิจกรรมดังกลา่วเช่นกันเน่ืองจาก................. 
 ก. ได้ถวายความจงรักภักดีต่อในหลวงของปวงชน 
 ข. ชาวบ้านจะได้มีที่ร่มรื่นเพ่ือการพักผ่อน 
 ค. ข้าพเจ้าได้ร่วมกจิกรรมและให้ความร่วมมือกับเพ่ือนบ้าน 
 ง. เป็นการฟ้ืนฟูและพัฒนาป่าไม้ 
 
 
 
 

22. บริเวณท่ีทํางานของข้าพเจ้ามีถังขยะแยกประเภทขยะคือขยะเปียกขยะแห้งและขยะรีไซเคิลแต่
พนักงานหลายคนไม่สนใจคัดแยกขยะก่อนทิ้งข้าพเจ้าจึงเรียกประชุมอบรมพนักงานเก่ียวกับการ
คัดแยกขยะเน่ืองจาก……… 

 ก. ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าจึงต้องดูแลความเรียบร้อย 
 ข. เพ่ือให้พนักงานทุกคนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ค. เพ่ือประโยชน์ในการนําไปจัดการของทางเทศบาล 

23. ข้าพเจ้าจะชักชวนชาวบ้านให้ปลูกป่าในที่สาธารณะของหมู่บ้านเน่ืองจาก.............. 
 ก. หมู่บ้านจะได้มีป่าไว้ทํามาหากิน 
 ข. ข้าพเจ้าจะได้มีที่หาของป่ามาประกอบอาหาร 
 ค. ญาติๆ ของข้าพเจ้าจะได้อาศัยพ้ืนที่ป่าหาของป่าเลี้ยงชีวิต 

24. โฆษณาโทรทัศน์เร่ืองดาบตํารวจวิชัยสุรยุทธ์ปลูกต้นไม้เป็นล้านๆต้นเขาทําไปอย่างน้ันเน่ืองจาก.... 
 ก. เขาต้องการให้มีต้นไม้ไว้ใช้ประโยชน์กับตนเอง 
 ข. เขาอยากให้ลูกหลานของเขามีแหลง่ทรัพยากรในท้องถิ่นตนเอง   
 ค. เขาอยากให้ท้องถิ่นที่แห้งแล้งมีความชุ่มช่ืนขึ้นมา 
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 ง. การปลูกต้นไม้เป็นการทําความดีและกตัญญูกตเวทีต่อธรรมชาติ 
 

 ง. ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนครอบครัวที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
 

 ง. เป็นการช่วยเพื่อนร่วมงานท่ีลืมปิดไฟหรอืปิดนํ้าซึ่งอาจถูกตําหนิได้ 
 

 ง. ข้าพเจ้าอยากช่วยลดโลกร้อนเพราะจะช่วยประหยัดค่าแอร์ของข้าพเจ้า 
 

26. นายบุญมต้ัีงหน้าต้ังตาปลูกต้นไม้ในทีข่องตนเองและของคนอ่ืนโดยเฉพาะในพ้ืนที่สาธารณะว่าง
เปล่าโดยชาวบ้านมองว่าข้าพเจ้าเป็นคนบ้าหากข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านจะช่วยอธิบายให้ชาวบ้าน
เลิกต่อว่านายบุญมีเน่ืองจาก................. 

 ก. ในฐานะที่ขา้พเจ้าเป็นผู้นําชุมชนต้องช้ีแจงในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ข. เพ่ือชาวบ้านจะได้เข้าใจและร่วมปลูกต้นไม้ช่วยนายบุญมี 
 ค. นายบุญมีเป็นญาติที่น่านับถือและเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

27. ในหมู่บ้านมีการขุดลอกคลองที่ต้ืนเขินโดยชาวบ้านร่วมกันทําข้าพเจ้าจะร่วมกิจกรรมด้วย
เน่ืองจาก…………… 

 ก. เมื่อเพ่ือนบ้านทําข้าพเจ้าต้องทําตามเพ่ือประโยชน์ของคนในชุมชน 
 ข. ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่จําเป็นสําหรับชุมชน 
 ค. หากข้าพเจ้าน่ิงเฉยเพ่ือนบ้านก็จะหาว่าข้าพเจ้าไม่ให้ความร่วมมือ 

28. นายดําจะเดินปิดไฟและนํ้าในที่ทํางานทุกคร้ังก่อนกลบับ้านการกระทําของเขาเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง
เน่ืองจาก................. 

 ก. เป็นการประหยัดพลังงานไว้ใช้ในอนาคต 
 ข. เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้สถานที่ประกอบการพ 
 ค. ต้องการเป็นพนักงานดีเด่นประจําปีในฐานะผู้ประหยัดพลังงาน 

29. รัฐบาลได้มีนโยบายปลูกต้นไม้ตามสองข้างทางตลอดถนนในหมู่บ้านของข้าพเจ้าโดยให้ชาวบ้าน
ลงความเห็นว่าจะดําเนินการหรือไม่สําหรับข้าพเจ้าเห็นด้วยกับนโยบายน้ันเน่ืองจาก............ 

  ก. ต้นไม้สร้างความร่มรื่นให้เกิดขึ้นตลอดสองข้างทาง 
   ข. ต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษในอากาศ 
 ค. เพ่ือนบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยข้าพเจ้าจึงปฏิบัติตาม 
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 ง. ทุกคนควรช่วยกันประหยัดพลังงานทุกชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. นายเขียวชอบฟังเพลงจากวิทยุเทปและเปิดเพลงอย่างน้อยเฉลี่ยวันละ 2 ช่ัวโมงแต่ทุกคร้ังที่เขียว
หยุดฟังเขาจะปิดและถอดปลั๊กไฟทุกคร้ังหากข้าพเจ้าเป็นเขียวก็จะทําเช่นน้ันเน่ืองจาก............. 

 ก. กลัวไฟลัดวงจรแล้วไหม้บ้านตนเอง 
 ข. หากไฟไหมเ้พ่ือนบ้านรอบข้างก็จะได้รับอันตรายไปด้วย 
 ค. เป็นการประหยัดไฟช่วยสังคม 
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แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
เพื่อพัฒนาจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม   

 
คําชี้แจง 
 แบบประเมินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดลอ้ม โดยขอใหน้ิสิตทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับคะแนน ดังน้ี 
 ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถทําใหนิ้สิตได้พัฒนาจริยธรรม

สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้มีความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาสาระ

ของการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้ทํากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มี

ความหลากหลาย 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงปัญหา 

และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของ

สิ่งแวดล้อม 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้วิเคราะห์บทความ  ข่าว  และสาร

คดีต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุและผล

สืบเน่ืองจากความต่อเน่ืองและความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ได้รับความรู้ทางด้านจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน
ได้ 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
10. เน้ือหา และสถานที่ในการศึกษาภาคสนามที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้

เหมาะสมกับเร่ืองที่ศึกษา 
11. นิสิตมีความพอใจต่อบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 
12. นิสิตมีความสนใจในการต้ังคําถาม การอภิปรายร่วมกันในการ

ปฏิบัติกิจกรรม 
13. ระยะเวลามีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ

คร้ัง 
14. มีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
15. มีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
ตามสภาพจริง 

 
ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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