
 
 
 
 
 
 
 ในบทนี้ไดรวบรวมงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม     
ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาคนควาภายในขอบขายที่หลากหลายและในมุมมองที่ตางกัน งานวิจัยใน
ประเทศสวนใหญเปนการศึกษาในดานการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงเรียน  บทบาทของครูใน
การสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน  การ
ปฏิบัติและการสอนของครู กิจกรรมการสอนของครูจะมีสวนชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 
สรางความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 สวนงานวิจัยในตางประเทศสวนใหญเปนการศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา จิตพิสัยเก่ียวกับสิ่งแวดลอมหรือรูปแบบการสอนสิ่งแวดลอม
ศึกษา ครูคิดวาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องสําคัญแตยากที่จะนําไปใชใหประสบความสําเร็จในการ
ปฏิบัติจริง 
 

6.1  งานวิจัยในประเทศ 
 ดาวเรือง รัตนิน (2518) ไดวิจัยเก่ียวกับงานบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ผลการวิ จัยพบวา  โรงเรียน  3 แหงใน
กรุงเทพมหานครมีบริเวณคับแคบไมมีที่เลนและที่พักผอน  ไมสามารถขยายเนื้อที่ออกไปได
เพราะอยูติดกับวัด ถนนและหองแถว สวนการจัดบริเวณโรงเรียนพบวา ในตางจังหวัดมีการปลูก
ตนไม ไมดอกไมประดับมากกวาในกรุงเทพมหานคร 
 สุวิช  แกวเกษ (2518) ไดวิจัยเก่ียวกับ งานบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนประถมศึกษาสวนใหญไมมีหอประชุม 
หองสมุด และหองพยาบาล บางแหงมีแตจัดไวไมนาดูไมนาใช ยกเวนโรงเรียนใหญๆ ใกลแหลง
ชุมชนจัดหองดังกลาวไดเหมาะสม 
 พรรณเพ็ญ คเนจร ณ อยุธยา (2521) ไดทําการวิจัยเร่ืองการวิเคราะหการใชแบบอาคาร
เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา แสง
สวางในอาคารเรียน การถายเทอากาศ อาคารสะดวกตอการรักษาความสะอาดถูกสุขลักษณะ
คอนขางมาก 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 

บทที่ 6 
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 ประภาศรี สุฉันทบุตร (2522 : 58-61) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพส่ิงแวดลอมของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในทัศนะของนักศึกษาพบวา 

1.  สภาพแวดลอมในหองเรียน นักศึกษามีความสัมพันธอันดีกับอาจารยผูสอน มีการ
แขงขันกันในทางการเรียน 

2.  สภาพแวดลอมในกลุมเพ่ือน ความสัมพันธในกลุมเพ่ือนนักศึกษาดวยกันมีนอย 
3.  สภาพแวดลอมเก่ียวกับการบริหาร ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษานอย 

นักศึกษาไดรับความสะดวกในการจัดกิจกรรมเพื่อบริการในชุมชนนอย  และไดรับคําแนะนําใน
การศึกษา และเลือกวิชาเรียนจากมหาวิทยาลัยนอย 

4.  สภาพแวดลอมเก่ียวกับอาคารสถานที่ หองเรียนรอนอบอาว และแออัดมาก มีเสียง
รบกวนจากขางนอกเขามาในหองเรียนเสมอ จํานวนนักศึกษาท่ีมีมากเกินพอดีมีสวนทําใหการ
เรียนของนักศึกษาไมบรรลุผลตามที่ตองการ สําหรับบริการดานหองสมุด จัดไดดีและใชได
สะดวกและมีหนังสือพอเพียงที่ตองการศึกษาคนควา 

สิริเจษฏ รัตนจรณะ (2523 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความรู  และเจตคติของผูสอน
ระดับมัธยมตอนปลายสายสามัญในกรุงเทพมหานคร เก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษาพบวา 

1.  ผูสอนมีความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษา ในระดับปานกลาง โดยไดคะแนนเฉลี่ย 
15.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 27 คะแนน และมีความรูแตกตางกันคอนขางมากผูสอนที่สอนใน
หมวดวิทยาศาสตร มีความรูมากกวาผูสอนในหมวดวิชาสังคมศึกษา และหมวดวิชาอ่ืน และ
ผูสอนที่มีจํานวนปที่สอนระหวาง 1-5 ป มีความรูมากกวาผูที่สอนตั้งแต 10 ปขึ้นไป สวนผูสอน
เพศหญิง/ชาย และวุฒิการศึกษาสูงสุดน้ันมีความรูไมแตกตางกัน 

2.  ผูสอนมีเจตคติเก่ียวกับส่ิงแวดลอมศึกษา อยูในระดับ “เห็นดวย” (4.19) โดยได
คะแนนเฉลี่ย 117.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 140 คะแนน และเจตคติดังกลาวน้ีแตกตางกัน
คอนขางมาก ผูสอนหญิงมีคะแนนเจตคติมากกวาผูสอนชาย สวนผูสอนท่ีแตกตางกันในหมวด
วิชาที่สอนวุฒิการศึกษาสูงสุด และจํานวนปที่สอนน้ัน มีเจตคติไมแตกตางกัน 

3.  ผูสอนที่มีความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษาสูง จะมีคะแนน เจตคติตอส่ิงแวดลอม
ศึกษาสูงดวย 

ผกาทิพย เกษรากุล (2524 : 56-60) ไดศึกษาสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยศรีนคริน  
ทรวิโรฒในทัศนะของนิสิต พบวา 

1.  สภาพแวดลอมเก่ียวกับอาคารสถานที่ นิสิตสวนใหญเห็นวา หองเรียนสะอาดไม
แออัด มีการใชประโยชนของหองเรียนในการเรียนการสอนปานกลาง ที่นั่งพักผอน สถานที่เลน
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2.  สภาพแวดลอมในหองเรียน นิสิตสวนใหญเห็นวา อาจารยมีความเปนกันเองมาก  
อาจารยมีความตั้งใจในการสอน มีการเตรียมการสอน และมีความรูในเนื้อหาวิชาดี แตอาจารย
ยังเปดโอกาสใหนิสิตไดมีสวนรวมในการประเมินผลการสอนของอาจารยนอย  นิสิตมีความสนใจ 
และเอาใจใสในการเรียนระดับปานกลาง 

3.  สภาพแวดลอมในกลุมเพ่ือน นิสิตสวนใหญเห็นวา การเขารวมกิจกรรมและการ
พบปะสังสรรค ระหวางนิสิตตางคณะ และชั้นปมีนอย นิสิตสนใจการเขารวมในองคการหรือ
สโมสรนิสิตในระดับปานกลาง มีความอบอุนในกลุมเพ่ือนมาก 

วิลาศ  จันทรัตน (2524) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  ผลวิจัยพบวา โรงเรียนบริหารงานได
เขาเกณฑมาตรฐานมากกวาโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยูนอกเขตสุขาภิบาล โดยเหตุผลที่วา
โรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยูในเขตสุขาภิบาลนั้น ไดรับประโยชนในการดําเนินงานสุขภาพ
อนามัยในโรงเรียนจากชุมชนทั้งทางตรงและทางออม ประโยชนทางตรง คือ ไดรูปแบบปกครอง
สวนทองถิ่น กฎหมาย กําหนดใหสุขาภิบาลดําเนินงานโดยคณะกรรมการที่เลือกตั้งมาจาก
ประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งหนาที่หลักสําคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และการพัฒนาสุขภาพในโรงเรียนเขตสุขาภิบาลมักจะตั้งอยูในตัวอําเภอหรือตําบลใหญๆ ที่มี
ประชาชนอาศัยหนาแนน ประชากรสวนใหญมีรายไดคอนขางดี จึงมีโอกาสที่จะไดรับความ
ชวยเหลือดานการเงินหรือส่ิงของจากชุมชนมากกวาโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขตสุขาภิบาล 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2525) ไดศึกษาเกี่ยวกับ โครงการวิจัยและ
วางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ 2523 พบวา อาคารตางๆ ในแตละจังหวัดมีสภาพ
ทรุดโทรมอยูจํานวนหนึ่ง ซึ่งควรไดรับการซอมแซม หากไมไดรับการซอมแซมก็จะใชประโยชน
ไดไมเต็มที่ หรือถาใชก็อาจเปนอันตรายแกเด็ก การที่พบวาอาคารที่มีสภาพไมดีอยูมากถึง   
รอยละ 17 แสดงวา อาคารเหลาน้ีไมไดรับการดูแลหรือซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี
งบประมาณที่ไดเก่ียวกับอาคารก็มักจะเปนงบประมาณใหสรางอาคารมากกวาซอมแซมอาคาร
เกา 

นิธี สตะเวทิน (2526 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องบทบาทครูในการ เผยแพรขาวสารเรื่อง
การรักษาความสะอาด ศึกษากรณีอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค  พบวา ครูหญิงมีบทบาท
ในการเผยแพรขาวสารเรื่องการรักษาความสะอาดใหแกประชาชนในชนบทยากจนไมแตกตาง
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เพียงใจ ธัมมารักขิตานนท (2527 : 6-7) วิจัยเร่ืองบทบาทของชมรมทางสิ่งแวดลอมใน
มหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรความรูดานสิ่งแวดลอม  
ผลการวิจัยพบวา การศึกษาดานสิ่งแวดลอมเปนวิธีการหน่ึงที่จะชวยแกปญหาส่ิงแวดลอมให
บรรเทาลงได  ชมรมสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพมหานครโดยสวนรวมมีบทบาทใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรความรูดานส่ิงแวดลอมคอนขางมาก และชมรมมีอิสระในการกําหนด
นโยบายของการจัดกิจกรรมอยางเต็มที่  สมาชิกมีความคิดเห็นตอบทบาทของชมรม ในการจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพรความรูดานสิ่งแวดลอมกําลังทวีความรุนแรงขึ้น  และเห็นวารัฐบาลฝาย
เดียวไมสามารถแกปญหาและเผยแพรความรูดานส่ิงแวดลอมได การเผยแพรความรูเร่ือง
สิ่งแวดลอม และการมีสวนรวมในการแกปญหาควรเปนหนาที่ของชมรม 

ยานี ทิพยประภา (2527) ไดวิจัยเรื่องสภาพทั่วไปและ ปญหาในการจัดบริการสุขภาพใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา 
โรงเรียนประถมศึกษาสวนใหญยังจัดบริการสุขภาพในโรงเรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําที่
อนุกรรมการสุขศึกษาสายการศึกษา กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว 
 ปองจิต แจมจํารัส (2528 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคานิยมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของ
นักทองเที่ยวและประชาชนในทองถิ่น ผลการวิจัยพบวา มีคานิยมในการอนุรักษสภาพแวดลอม
ในระดับคอนขางสูง คาดวาทั้งสองกลุมจะมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาตอสภาพแวดลอมเปนสวน
ใหญ จากการวิเคราะหคานิยมของกลุมนักทองเที่ยว พบวานักทองเที่ยวที่มีครอบครัวแลว        
มีคานิยมในการอนุรักษสูงกวานักทองเท่ียวที่ยังเปนโสด  สวนปจจัยทางดานอาชีพ อายุ เพศ 
ระดับรายได จํานวนครั้งที่มาชะอํา และที่อยูปจจุบันดังกลาวทั้งหมดมิไดมีผลตอการผันแปรของ
คานิยมในการอนุรักษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการวิเคราะหคานิยมของกลุมประชากรใน
ทองถิ่น พบวา อาชีพรับราชการมีคานิยมในการอนุรักษต่ํากวาผูประกอบอาชีพอ่ืน  สวนปจจัย
อ่ืนๆ มิไดมีผลตอการผันแปรของคานิยมในการอนุรักษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ศรีปริญญา ธูปกระจาง (2529 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของพัฒนาการ
ในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในชนบท พบวา 

1.  พัฒนาการสวนใหญมีสวนรวมในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในชนบท
ระดับปานกลาง 

2.  ลักษณะการมีสวนรวมวางโครงการและรวมปฏิบัติมากกวาการมีสวนรวมบํารุงรักษา 
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3.  ระยะเวลาการปฏิบัติงานในชุมชน ระยะเวลาในการปฏิบัติในเขตพัฒนาตําบลปจจุบัน
ความคิดเห็นตอปญหาสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมในชนบทของพัฒนาการ 

4.  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิภาคเขตปฏิบัติงาน การติดตามขาวสารสิ่งแวดลอม ไม
มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในชนบทของ
พัฒนาการ 
 ธรรมนูญรัฐ ทวีกุล (2530 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ
สภาพแวดลอมสวนสาธารณะของประชาชน  ศึกษากรณีผูที่มาใชสวนสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการอนุรักษสภาพแวดลอม
สวนสาธารณะในเชิงบวก ปจจัยที่มีผลตอการอนุรักษสภาพแวดลอม ไดแก การศึกษา เพศ และ
ลักษณะการมาใชสวนสาธารณะ 
 นิตยา โปขันเงิน (2530 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการเผยแพรขาวสารอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมแกประชาชนของครู ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบวา  

1.  การเผยแพรขาวสารการอนุรักษทรัพยากรปาไมแกประชาชนของครู สวนใหญครูเคย
พูดคุยกับประชาชนเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรปาไมในรายละเอียดตางๆ คอนขางนอย คือ       
มีการเผยแพร 2-3 คร้ัง ในรอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2529-30 เมษายน 2530) 

2.  เม่ือทดสอบสมมติฐานทางการวิจัยแลวพบวา ระดับความ เชื่อม่ัน 95% การเผยแพร
ขาวสารการอนุรักษทรัพยากรปาไมแกประชาชนของครูไมแตกตางกันตามตัวแปรกลุมวิชาที่
สอน จํานวนปที่สอน การเปดรับสื่อมวลชน การเปดรับสื่อบุคคล ความรูเก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม 
 ลัดดา ศิลานอย (2530 : 66-67) ไดทําวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใน
วิชาสังคมศึกษา จากการสอนโดยใช กิจกรรมในแหลงชุมชน กับการสอนของ หนวย
ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง 30 คน กลุม
ควบคุม 30 คน กลุมทดลองใชการสอนโดยใชกิจกรรมในแหลงชุมชน กลุมควบคุมใชการสอน
ตามคูมือครู  พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมในแหลงชุมชนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติตอกิจกรรมที่ทําสูงกวานักเรียนที่เรียนตามคูมือการสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรม
สามัญศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2530) ไดทําการ
วิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาหมูบานในเขตชนบทยากจน  โดยนําเอา
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1.  ผลการเปรียบเทียบระหวางกอนเร่ิมโครงการและหลังเริ่มโครงการทั้งในดาน
สภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตนและดานผลผลิตตามวัตถุประสงค 8 ประการ ของโครงการ 
กศ.พช. ที่พบวา หลังเริ่มโครงการดีกวากอนเร่ิมโครงการควรจะไดดําเนินงานตอไป และขยาย
โรงเรียนในโครงการ กศ.พช. ใหเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งควรขยายตามวงเงินงบประมาณที่เพียงพอกับ
โรงเรียนสามารถจัดหาวัสดุ ครุภัณฑใหเพียงพอกับการดําเนินงาน 

2.  ผลการศึกษาสภาพการณหลังเริ่มโครงการในดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน 
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ที่พบวาสภาพการณตางๆ อยูในระดับดีและระดับปานกลาง
นั้น ชวยใหสามารถมองเห็นแนวทางที่จะปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ กศ.พช. ไดชัดเจนขึ้น
ในโอกาสตอไป 

3.  ควรมีผูรับผิดชอบในโครงการแตละระดับ และผูเก่ียวของจะไดศึกษารายงานการ
ประเมินผลโครงการ กศ.พช. ครั้งนี้อยางละเอียด เพ่ือนําขอมูล ปญหาอุปสรรคและขอเสนอท่ี
ปรากฎไปปรับปรุง 

4.  ผลประโยชนของผูบริโภคผลการประเมินผลโครงการ ไมวาจะเปนหนวยงานระดับสูง 
ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด หรือหนวยงานระดับลางที่มีสวนในการดําเนินโครงการโดยตรง
หรือผูที่เก่ียวของในทุกระดับ ควรจะไดศึกษาการรายงานผลอยางละเอียด เพ่ือจะไดนําไป
ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานโครงการ กศ.พช. หรือโครงการอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  
โดยเฉพาะโครงการตามแผนพัฒนาชนบทของรัฐบาลในโอกาสตอไป ขอเสนอสําหรับการ
ประเมินโครงการ กศ.พช. ปตอไป 

5.  เก่ียวกับเนื้อหาการประเมินผลผลิตในรูปผลกระทบตอชุมชน 
 6.  เก่ียวกับการออกแบบการประเมิน ไมมีการเปรียบเทียบระหวางระยะเวลากับกลุม
ควบคุม 
 7.  เก่ียวกับประชากรและกลุมตัวอยาง ในการประเมินที่ผานมาใชผูบริหารโรงเรียน 
ครูผูสอน ผูสนับสนุน ผูนําทองถิ่น และประชาชนเปนกลุมตัวอยาง ควรจะประเมินผูที่มีสวน
เก่ียวของอ่ืนๆดวย เชน นักเรียน ผูแทนจาก 6 กระทรวงหลัก เปนตน 
 8.  เก่ียวกับเคร่ืองมือที่ใช ไมไดถามเก่ียวกับสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอหลักสูตร 
 9.  เก่ียวกับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ควรจะใชการวิเคราะหหาสาเหตุ (Path 
Analysis) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiply Regression Analysis) การวิเคราะห
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 10.  เก่ียวกับทิศทางการประเมิน ถามองในระดับประเทศหรือระดับกรม จากการ
ประเมินพบวา ปญหาสวนใหญอยูในระดับทองถิ่น ควรสงเสริมใหผูรับผิดชอบในภูมิภาคประเมิน
โครงการของเขาเองจะดีที่สุด คือ ใหเขาทํางานไปแกปญหาไป สวนกลางนาจะเปนเพียงการ
ฝกอบรม  ตลอดจนการใชเคร่ืองมือเทคนิคเก่ียวกับการทํางานการศึกษารายกรณี (Case Study) 
หรือการศึกษาภาคสนาม (Field Study) หรือวิธีอ่ืนๆที่สงเสริมใหการประเมินผลเพื่อปรับปรุงได
ทันที 
 สมสกุล  บัณฑิตพุฒ (2531 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง บทบาทของครูที่มีตอการสงเสริม
การรักษาความสะอาดของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร พบวา 

1.  บทบาทของครูในการสงเสริมการรักษาความสะอาดของนักเรียนอยูในระดับปาน
กลางเม่ือพิจารณาเปนรายดาน มีบทบาทปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดานมีบทบาทปานกลาง
ในดานการประชาสัมพันธกับฝายตางๆ และมีบทบาทนอยในดานการจัดกิจกรรม 

2.  ครูเพศชายและเพศหญิงมีบทบาทรวมในการสงเสริมการรักษาความสะอาดของ
นักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  สวนครูที่มีสถานภาพสมรสและ
ประสบการณเปนครูตางกันมีบทบาทดังกลาวแตกตางกันอยางมีนัยลําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.  ครูประเมินบทบาทของตนเองในการสงเสริมการรักษาความสะอาดของนักเรียนสูง
กวาที่นักเรียนประเมินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งบทบาทรวมและบทบาทราย
ดาน 

4.  ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการรักษาความสะอาดของครูอยูในระดับปานกลาง 
 สุนทรี จีนธรรม (2531 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่ององคประกอบที่สัมพันธกับพฤติกรรมใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมของประชาชนในหมูบานโครงการปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  พบวา ประชาชนที่มีการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมตางกัน  โดยกลุมอายุมากมีพฤติกรรมการอนุรักษสูงกวากลุมประชากรที่มี
อายุต่ํากวา 
 สุนี หทัยอารียรักษ (2531 : บทคัดยอ) ไดศึกษา บทบาทของลูกเสือที่มีตอการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา 

1. ลูกเสือมีบทบาทในการรวมทํากิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทั้ง 22 กิจกรรม บทบาทในการมีสวนรวมกิจกรรมอยูในระดับคอนขางนอย   โดย
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2.  ลูกเสือมีความคาดหวังในการมีสวนรวมกิจกรรมการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทั้ง 22 กิจกรรม โดยคาดหวังในการมีสวนรวมกิจกรรมอยูในระดับคอนขางมากโดยมี
คาเฉล่ียระหวาง 4.03-3.52 เม่ือแบงกิจกรรมเปน 4 ดาน พบวาลูกเสือคาดหวังตอบทบาทการ
เขารวมกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งสวยงามตามธรรมชาติและสาธารณสมบัติมากกวาดานอ่ืนๆ 
ดานการอนุรักษอากาศ การอนุรักษน้ํา และการอนุรักษดิน มีความคาดหวังในการมีสวนรวม
นอยลงตามลําดับ  ความคาดหวังในบทบาทนี้แตกตางกัน โดยลูกเสือที่อยู ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1,2 และ3 มีบทบาทที่คาดหวังแตกตางกัน ซึ่งลูกเสือที่อยู ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 บทบาทท่ีคาดหวังมากกวาลูกเสือที่อยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ
ลูกเสือที่มีภูมิลําเนาอยูในบริเวณที่มีปญหาสิ่งแวดลอมมีบทบาท 
 เพ็ญศรี  ลียาวัฒนานุพงศ (2533 : 122) ไดศึกษาความคิดเห็นและความตองการ
เก่ียวกับการเรียนการสอนวิชาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนในกรุงเทพมหานคร ผลปรากฏวา นักเรยีนสวนใหญมีความตองการใหวัดผล 
และประเมินผลจากการมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน  การศึกษาจากของจริง 
การมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียนนอกชั้นเรียน แบบฝกหัด สมุด    จดงาน การสอบ
ขอเขียนในหองเรียน และการทํารายงาน ตามลําดับ 
 จากการศึกษางานวิจัยขางตน สรุปไดดังนี้ 

บุคลากร ซึ่งหมายถึง ครูสังคมศึกษา มีมโนทัศนสิ่งแวดลอมในระดับปานกลาง ผูมี
พ้ืนฐานการศึกษาสิ่งแวดลอมศึกษามีมโนทัศนสิ่งแวดลอมแตกตางจากผูไมมีพ้ืนฐาน แตผูมี
ประสบการณสอนแตกตางกัน มีมโนทัศนสิ่งแวดลอมไมแตกตางกัน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน : การสอนที่มุงเนนการใหความรู อาจไมนําไปสู
การปฏิบัติ แตการสอนแบบสหวิทยาการ ใหลงมือปฏิบัติ สัมผัสกับปญหา ศึกษานอกหองเรียน
และหาความรูจากส่ือมวลชน เปนวิธีการสอนที่เหมาะสม 
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สื่อ/อุปกรณประกอบการสอน : การใชสื่อมวลชนและการศึกษานอกหองเรียน  เปน
สื่อประกอบการสอนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของผูเรียน 

การวัดผลประเมินผล : ผูเรียนวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม สวนใหญตองการใหวัดผลและ
ประเมินผลจากการมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียนเปนหลัก ขณะที่หัวหนาหมวดวิชา และ
ครูผูสอน จะใชการวัดผลจากการตรวจสอบผลงานของผูเรียนเปนหลัก 

ศรวณีย วีณะคุปต (2533 : 113) วิจัยเรื่องบทบาทของตํารวจตระเวนชายแดนในการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม ผลการวิจัยพบวา ตํารวจตระเวนชายแดนที่มีอายุตางกัน จะมีบทบาทท่ี
เปนจริงในการอนุรักษทรัพยากรปาไมแตกตางกัน 
 ศิริพร ชีพประกิต (2533 : บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาคานิยมดานส่ิงแวดลอมโดยการ
ใชกระบวนการกระจางคานิยม สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต จํานวน 40 คน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบทดสอบวัดคานิยมดาน
สิ่งแวดลอม 6 ดาน คือ การเห็นคุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางประหยัด และคุมคาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การรวมกันพิทักษ
รักษาผลประโยชนของตนเองและสังคมยอมรับกลุมบุคคล กลุมชาติพันธุ หรือกลุมชนชั้นที่
แตกตางไปจากตนเอง ผลการวิจัยพบวา คานิยมดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษาหลังการใชชุด
ปฏิบัติการ โดยกระจางคานิยมสูงกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อรพันธุ  ประสิทธิรัตน (2533 : 21) ไดศึกษาสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับครูผูสอน พบวา  
พฤติกรรมของครูผูสอนมีผลอยางยิ่งตอการเรียนรูของผูเรียน ในเร่ืองนี้เปนที่ยอมรับกันทั่วไป  
กรมการฝกหัดครูไดเคยมีโครงการศึกษาสภาพแวดลอมในหองเรียน เปนโครงการรวมมือกัน
ระหวางประเทศที่เปนสมาชิกของ ไออีเอ ซึ่งเปนการศึกษาสภาพแวดลอมในหองเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสอนของครูกับนักเรียน  เม่ือศึกษาเสร็จสิ้นแลว ทําใหไดแบบสังเกตมาตรฐานที่จะ
นําไปใชตอไป จึงสรุปไดวาพฤติกรรมของครูในหองเรียนเปนเรื่องสําคัญและสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 อิทธิพร รุจะศิริ (2533 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรู
ทางสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับครูประถม ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองมีความรูทางสิ่งแวดลอม
ศึกษาสูงกกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการวิเคราะหความ
แตกตางของคะแนนทดสอบกอนศึกษาและหลังศึกษาจากการใชชุดฝกอบรมของกลุมทดลอง
ปรากฏวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัยนี้แสดงวาชุด
ฝกอบรมดวยตนเอง สามารถสรางเสริมความรูทางสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับครูประถมไดจริง 
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 กฤษณา บุญคุม (2534 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาผลการสอน โดยวิธีการสํารวจ
สิ่งแวดลอมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติตอ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนดวยการสํารวจสิ่งแวดลอม ผล
การศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสํารวจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละดานสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเกิดเจตคติตอส่ิงแวดลอมสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 มนทิพย เพชรรุง (2534 : 127-128) ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสิ่งแวดลอมศึกษาในวิชาสังคมศึกษา เร่ืองมลพิษทางนํ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ระหวางกลุมที่เรียนในหองเรียนและนอกหองเรียน โรงเรียนปากน้ําวิทยาคม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2533 จํานวน 60 คน แบงเปน 2 กลุม กลุมละ   30 
คน  ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมที่เรียนนอกหองเรียนสูงกวา 
 อนันต นามทองตัน (2534) ไดวิจัยเร่ืองบรรยากาศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา  ในบรรยากาศดาน
กายภาพทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ  มีระดับการปฏิบัติในเร่ืองการสราง
สิ่งที่เปนเอกลักษณของโรงเรียนเพื่อเปนศูนยรวมทางจิตใจเปนลําดับสูง บรรยากาศในดานการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการมีการใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดตกแตง และดูแลหองเรียน 
บรรยากาศดานการบริหารพบวา โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางมีระดับการปฏิบัติใน
เร่ืองการประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุขมาใหภูมิคุมกันโรคแกนักเรียนอยางทั่วถึงเปน
ลําดับสูง 
 จินตนา ศรีนุกูล (2535 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏวา ปริมาณขยะในครัวเรือนมีมากเปนอันดับหนึ่ง เกิดจากกิจกรรม
การปรุงอาหาร และรับประทานอาหาร มีขยะชนิดเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไมมากท่ีสุด  
วิธีการทิ้งขยะโดยใสถุงรวมกับขยะประเภทอ่ืนๆ กอนนําไปใสถังขยะหรือนําไปทิ้งซ่ึงเปนวิธีการ
ทิ้งขยะแบบไมแยกประเภท 
 ชอบ ชอบช่ืนชม (2535) ไดวิจัยเรื่องความรูและความตระหนักของอาสาพัฒนาชุมชนที่
มีตอปญหาส่ิงแวดลอมในชนบท ศึกษากรณี : จังหวัดจันทบุรี พบวา อายุ รายได และระดับ
การศึกษาเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตระหนักเก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอม 
 วิชุดา เสือดี (2535) ไดวิ จัยเร่ืองบทบาทของครูในเร่ืองการสงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เพ่ือศึกษา
บทบาทของครูในการสงเสริมการอนุรักษดานการเปนผูสรางความรู ความเขาใจการปองกัน
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 รัตนะ บัวสนธ (2535 : 372-374) ไดเสนอการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น  โดยทําการวิจัยเปนรายกรณีศึกษาชุมชนแหงหนึ่งในเขต
ภาคกลางตอนลาง ทั้งน้ีการวิจัยมีลักษณะเปนการวิจัยและพัฒนาที่ประยุกตใชวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมซึ่งมีระเบียบวิธีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพมีการเขาไปอยูรวมในชุมชน  
ผลการวิจัยพบวา 

1. ภายในชุมชนมีสิ่งที่แสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่น คือ การอนุรักษ และสรางปาไมของ
ชุมชน  ตลอดจนการใชประโยชนจากปาไม  ระหวางวัด โรงเรียน ชุมชน นั้นมีความสัมพันธที่ดี 
แตโรงเรียนกับชุมชนไมเคยวางแผนรวมกันเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนมากอน 

2. ผลจากการสนทนากลุมสมาชิก สามารถชวยกําหนดเน้ือหาที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น 
เสนอสอดคลองกับผลการวิจัยขอที่ 1 

3. นโยบายการควบคุมวิชาการจากหนวยงานบังคับบัญชาสวนกลางเปนอุปสรรคสําคัญ
ที่ทําใหการใชหลักสูตรติดขัด ความไมใสใจทางวิชาการอยางเพียงพอของผูบริหารมีแนวโนมทํา
ใหการใชหลักสูตรไปใชประสบผลแตกตางกัน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตาม
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไวในหลักสูตร 

4. ในดานตัวหลักสูตรนั้น มีสวนที่จะตองแกไข คือ เน้ือหาบางสวนที่เก่ียวกับบุคคล
สําคัญของชุมชน และการกําหนดเวลาเรียนตามเนื้อหาตางๆ ของหลักสูตรยังไมเหมาะสม  
สําหรับการประเมินดานผูปกครองของนักเรียนพบวา ผูปกครองใหการสนับสนุนการใชหลักสูตร 
 วินัย บํารุงกิจ (2535 : 77-95) ศึกษาเรื่อง ความรูความตระหนักตอภาวะมลพิษทาง
สิ่งแวดลอมของนักเรียนพลตํารวจ โรงเรียนตํารวจนครบาล พบวา นักเรียนพลตํารวจสวนใหญมี
ความตระหนักตอภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมในระดับสูงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90  กลุม
ตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน มีความตระหนักตอภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความตระหนัก
ตอภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมไมตางกัน  และกลุมตัวอยางที่มีการรับรูขาวสารแตกตางกันมี
ความตระหนักตอภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมไมตางกัน 
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 สุรินทร หลักแหลม (2534 : 93-96) ศึกษาเรื่องความรูความตระหนักและการมีสวนรวม
ในการแกปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมของสมาชิกสภาเขต (สข.) ในกรุงเทพมหานครพบวา 
สมาชิกสภาเขตมีความตระหนักเก่ียวกับมลพิษทางสิ่งแวดลอม สมาชิสภาเขตที่มีอายุแตกตาง
กัน มีความตระหนักไมแตกตางกัน และสมาชิกสภาเขตที่มีการศึกษาตางกัน มีความตระหนักไม
ตางกัน 
 มยุรี สิงหโทราช (2536) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางมโนภาพแหงตนและ
สภาพแวดลอมในโรงเรียนตามการรับรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม  พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันรับรู
สภาพแวดลอมในโรงเรียน ดานครู ดานการเรียนการสอน ดานการใหบริการนักเรียน และดาน
อาคารสถานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ฉลอม พลอยสังข (2537) ศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม มีมิติที่มุงประเมิน 4 ดาน ไดแก ประเมินดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน 
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ซึ่งในแตละดานไดนําเสนอ ขอมูลที่ตองการ (ความสอดคลอง
ของวัตถุประสงคโครงการกับหนวยงาน, ความเปนไปไดของวัตถุประสงคและเปาหมาย, ความ
คิดเห็นในดานสิ่งแวดลอม, ความพรอมในปจจัยเบื้องตน, ปญหาในการดําเนินโครงการ, 
สภาพแวดลอมของโรงเรียนหลังจากการดําเนินโครงการ, ความคิดเห็นในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอมของนักเรียน) แหลงขอมูล (เอกสาร, ผูบริหารโรงเรียน, ครู, ผูรับผิดชอบโครงการ) 
เคร่ืองมือที่ใช (แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประเมินคา,แบบตรวจสอบรายการ) การวิเคราะห
ขอมูล (คารอยละ, คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และเกณฑการตัดสินใจ (พิจารณา
คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น) 
 สุรีย พลูหอม (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต และคานิยมดานสิ่งแวดลอของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดย
การสอนตามแนวคิดการพัฒนาแบบย่ังยืนกับการสอนตามแผนของกรมวิชาการ  ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณของนักเรียนกลุมทดลอง ที่ไดรับการ
สอนโดยใชแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน และนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามแผนการ
สอนของกรมวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคานิยมดานสิ่งแวด
ลอของนักเรียน กลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 นําพล คารมปราชญ (2538) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียน      
ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ที่มีตอส่ิงแวดลอม 5 ดาน คือ ระบบนิเวศน
และทรัพยากรธรรมชาติ สถานการณสิ่งแวดลอมของประเทศไทย สถานการณสิ่งแวดลอมของ
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 รชฎ พันธพิทแพทย (2538 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมสําหรับนักวิชาการเกษตร กลุมตัวอยางที่ใชจํานวน 300 คน เคร่ืองมือเปน
แบบสอบถามและแบบวัดเจตคติ  ผลการสํารวจพบวา สิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับการเกษตรมี
เน้ือหา 5 ดาน คือ (1)  การควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม (2)  นโยบาย (3)  เทคโนโลยีทาง
การเกษตร (4)  ระบบนิเวศวิทยา (5)  ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน  ซึ่งนักวิชาการเกษตร
ยังมีเจตคติในทางลบตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับการเกษตรทั้ง 5 ดาน 
 อัชฌา สิงหแกวสืบ (2538 : 42) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในวิชาสังคมศึกษา จากการสอนโดยวิธีศึกษา
สํารวจสิ่งแวดลอมทองถิ่นกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนวิชาสังคม
ศึกษาดวย การสอนโดยวิธีศึกษาสํารวจสิ่งแวดลอมทองถิ่นกับนักเรียนที่เรียนดวยการสอนตาม
คูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีเจตคติตอส่ิงแวดลอมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ .05 
 เฉลิม พรหมคุณาภรณ (2539 : 103-109) ศึกษาเรื่อง ศึกษาส่ิงแวดลอมทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เขตการศึกษา 12 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนใน
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปการศึกษา 2538 จํานวน 944 คน พบวา นักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงในโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีความเห็นวา สภาพแวดลอม
ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน อยูในระดับดี เม่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของนักเรียนชาย กับนักเรียนหญิง พบวา มีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<.05) สวนนักเรียนที่อยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความเห็นไมแตกตางกันเม่ือ
ศึกษาปฏิสัมพันธของเพศและขนาดของโรงเรียนที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเรียนของนักเรียน 
พบวา นักเรียนที่มีเพศตางกันและอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) สวนดานพฤติกรรมของผูเรียน พบวา นักเรียนมีเพศตางกันมี
ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) 
 พิเศษ สมิตานนท (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความรูและการปฏิบัติตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยและสายการบินเจแปนแอรไลน 
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 รจรินธน พรหมศิริ (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและคานิยมดานสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดย
การสอนแบบการศึกษานอกสถานที่กับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครูของหนวย
ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา  ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏวา กลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  กลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมีคานิยมดานสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 เสนห คําสมหมาย (2539 : 106-107) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมรณรงคและรักษา
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนมัธยม เฉพาะกรณีโรงเรียนลําปางวิทยาคม อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ พบวา โรงเรียนขาดงบประมาณสนับสนุนบางอยาง  ขาดการจัดกิจกรรมระหวางครูกับ
นักเรียน ขาดการทํางานอยางตอเน่ืองในบางเรื่อง หากมีงบประมาณและการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง จะทําใหงานรณรงคและรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนดําเนินไปอยางดี 
 คณิต ธนูธรรมเจริญ (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอมในชุมชนกับการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูง เพ่ือศึกษากระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาโดย
ชุมชนเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนด้ังเดิมเปนการผลิตเพ่ือการยังชีพตามความเชื่อและภูมิ
รูของชุมชน ตอมาเม่ือชุมชนไดมีปฏิสัมพันธกับภายนอกมากขึ้น รูปแบบการผลิตของชุมชนได
เปลี่ยนแปลงไปเปนการผลิตในเชิงพาณิชยมากข้ึน 

2. กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาของชุมชนเปนการสรางพฤติกรรม คานิยม คุณธรรม 
จริยธรรม ตอทรัพยากร ดิน น้ํา ปาไม มี 2 รูปแบบ คือ 
 2.1  การเรียนรูที่เกิดจากภูมิรูด้ังเดิม ของชุมชนโดยสถาบันครอบครัว ทําหนาที่ใน
การถายทอดแกบุตร 
 2.2  การเรียนรูใหมๆ จากภายนอกชุมชน เจาหนาที่องคกรทําหนาที่ถายทอดแก
สมาชิก 

3. ชุมชนมีการจัดทรัพยากร ดิน น้ํา ปาไม ตามเกณฑความเชื่อและแบบแผนการผลิต
เพ่ือการยังชีพ  ความสัมพันธระหวางกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษากับการจัดการทรัพยากรดิน 
น้ํา ปาไม ของชุมชนมี 3 รูปแบบ คือ สัมพันธในระดับความคิด สัมพันธในระดับความเชื่อและ
สัมพันธในระดับปฏิบัติการ 
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 พิษณุ  เดชใด (2540 : 85) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอนแบบบูรณา
การท่ีใชเทคนิคการพัฒนาแบบยั่งยืน  ผลปรากฏวา  นักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบบูรณา
การที่ใชเทคนิคการพัฒนาแบบย่ังยืนกับนักเรียนที่เรียนดวยการสอนตามคูมือการสอนของหนวย
ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา มีเจตคติตอส่ิงแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
  วิภาเพ็ญ  เจียสกุล (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชนในเขตพื้นที่ชั้นกลาง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีวิธีการ
กําจัดขยะมูลฝอยที่พึงประสงครอยละ 44.0 โดยมีการท้ิงขยะแบบแยกประเภทเปนขยะแหงและ
ขยะเปยก รอยละ 39.5 ของทั้งหมด 
 อุดมศักด์ิ มุนิกานนท (2540 : 60-63) ไดประเมินโครงการเรื่อง การพัฒนาบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมโรงเรียนแมจันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2538-2539 โดยประเมิน
ความคิดเห็นกอนและหลังการดําเนินการพัฒนาตามทัศนะของครู ลูกจางประจํา และนักเรียนใน
โรงเรียน พบวา ครู ลูกจางประจํา และนักเรียนเห็นวา กอนการดําเนินงานมีการพัฒนาอยูใน
ระดับปานกลาง แตภายหลังดําเนินงานโครงการแลวมีการพัฒนาอยูในระดับมาก แตครูและ
ลูกจางประจําเห็นวา ในสวนที่เก่ียวกับการตกแตงพ้ืนที่โรงเรียนไดสวยงามอยูในระดับมากที่สุด  
สําหรับนักเรียนเห็นวา การจัดหองเรียนใหมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีแสงสวาง
เพียงพอ อากาศถายเทสะดวก ตกแตงสวยงาม และเอื้อตอการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากที่สุด 
 ณตวรรษ อินทะวงษ  (2541 : 191-192) ไดศึกษาเรื่องการดําเนินการมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบานดงนอย สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  พบวา การจัดกิจกรรมตามแผนงาน โครงการส่ิงแวดลอมทํา
ไดจํากัดเน่ืองจากขาดงบประมาณ การดําเนินงานขาดความตอเนื่อง กิจกรรมไมสอดคลองกัน
และซ้ําซอน ครูขาดประสบการณในการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง นักเรียนขาด
ความสนใจและรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาไมมีประสิทธิผลเนื่องจากขาดสื่อและ
อุปกรณการเรียนการสอน 
 ดลพร เผือกคง (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาคนควาเรื่องการรับรูและความตระหนักของ
ประชาชนในทองถิ่นตอผลกระทบสิ่งแวดลอม  จากโครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอน สุ
ราษฎรธานี  โดยใชแบบสอบถามกับประชาชนในทองถิ่นที่อาศัยอยูใกลบริเวณที่ตั้งโครงการ
ไฟฟา ผลการวิจัยพบวา ประชาชนในทองถิ่นมีการรับรูตอผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการ
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 องอาจ  เทียมกลาง (2541 : 56) ไดศึกษาเรื่องบทบาทของศึกษาธิการอําเภอในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม  ผลการวิจัยพบวา ศึกษาธิการอําเภอมีบทบาทที่ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม
ในทุกๆดานไมแตกตางกันเลย  กลาวคือ ศึกษาธิการอําเภอไมวาจะมีอายุเทาไร การศึกษาระดับ
ใด จบการศึกษาสาขาวิชาใด และมีประสบการณในการไดรับขาวสารดานส่ิงแวดลอมอยางไร  ก็
จะมีบทบาทในการอนุรักษสิ่งแวดลอมเหมือนๆกัน 
 ประพล  มิลินทจินดา (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาความตระหนักในปญหาส่ิงแวดลอมของ
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือศึกษาความตระหนักในปญหา
สิ่งแวดลอมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับสูง อายุ การศึกษา อาชีพ การรับรู
ขาวสาร และความรูความเขาใจในปญหาสิ่งแวดลอม มีผลตอความตระหนักอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สวนเพศ และสถานสมรส ระดับการศึกษา รายได และประสบการณในปญหาสิ่งแวดลอม 
ไมมีผลตอความตระหนัก ผลการทดสอบถดถอยพหุคูณ แสดงวา ความตระหนักในปญหา
สิ่งแวดลอม ขึ้นอยูกับความรูความเขาใจและการรับรูขาวสาร ที่คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ 
31.6 
 ณุตตรา แทนคํา (2543 : 124-125) ไดศึกษาเรื่อง การจัดส่ิงแวดลอมศึกษาในโรงเรียน
สิ่งแวดลอมศึกษาดีเดน ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ จากโรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน  ซึ่งไดรับรางวัลในระดับประเทศ โรงเรียนบาน
หนองขาม ไดรับรางวัลระดับเขตการศึกษา และโรงเรียนวัดดานสําโรง ซึ่งไดรับรางวัลในระดับ
จังหวัด ผลการวิจัยพบวา ทั้ง 3 โรงเรียน มีการจัดสภาพแวดลอมในบริเวณโรงเรียนใหรมร่ืน มีที่
รองรับขยะและมีกิจกรรมประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํา ผูบริหารใหความสําคัญในการจัด
กิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษา บุคลากรทุกคนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษา 
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมโดยเนนนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง โรงเรียนนําเสนอและเผยแพร
ผลงานทางสิ่งแวดลอมแกชุมชนเพ่ือเปนแบบอยาง ซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับประเทศ เปน
โรงเรียนที่มีปจจัยสนับสนุนใหโรงเรียนไดรับรางวัลส่ิงแวดลอมศึกษาดีเดนกวาอีก 2 โรงเรียน 
 ดุสิตา กระวานชิด (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของพระสงฆในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา พระสงฆมี
บทบาทในการอนุรักษสิ่งแวดลอมดานกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมในระดับปานกลาง  
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 ดํารงค ออนนวม (2543 : 88-89) ไดศึกษาเร่ือง การจัดสิ่งแวดลอมของโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา สภาพทั่วไปในการจัดเตรียมสถานที่ 
ทําความสะอาด ปลูกไมยืนตน และการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคยังมีนอย ขาดการจัดกิจกรรม
รณรงครักษาสิ่งแวดลอมกับหนวยงานอื่น การเรียนการสอนครูมีการบูรณาการกับรายวิชาอ่ืนๆ 
ขาดการประสานงานกับชุมชนในการดําเนินการจัดส่ิงแวดลอม ปญหาท่ีพบในการวิจัย ไดแก 
การจัดทําแผนงาน การดําเนินตามแผน การประชาสัมพันธ ขาดบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญและ
งบประมาณในการดําเนินงาน ชุมชนใหการสนับสนุนไมมากนัก 
 ลัดดา เอ่ียมสุขศรี  (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิเคราะหการประเมินโครงการ
ฝกอบรมอาสาสมัครดานสิ่งแวดลอม ในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
จังหวัดราชบุรี ผลการวิเคราะหสรุปไดวา 

1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม ควรจัดใหมีการฝกอบรม โครงการอาสาสมัคร
ดานสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม 

2. การประเมินปจจัยนําเขา ดานบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา มีความเหมาะสม
ระดับปานกลาง ยกเวนดานวัสดุ อุปกรณ มีความเหมาะสมนอย 

3. การประเมินกระบวนการ ดานบริหารจัดการโครงการ ขั้นตอน กิจกรรม การบริหาร 
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินโครงการ มีความเหมาะสมปานกลาง 

4. การประเมินผลผลิต พบวา อาสาสมัครดานสิ่งแวดลอมที่เขารับการฝกอบรม มี
ความรู ความเขาใจ อยูในระดับปานกลาง มีความตระหนักอยูในระดับสูง มีสวนรวมปฏิบัติขณะ
ฝกอบรมอยูในระดับปานกลาง และมีสวนรวมปฏิบัติหลังฝกอบรมอยูในระดับสูง 
 ธัญวัชญ ไตรรัตน (2544  : บทคัดยอ) ไดทําวิจัยในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรโดยใช
ภูมิปญญาเชนกัน ในกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แขนงงานเลือก เร่ือง
พืชสมุนไพรในชุมชนสระคูณ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและประเมินหลักสูตร กลุมตัวอยาง คือ 
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1. หลักสูตรที่ พัฒนาขึ้น  มี จุดมุงหมายสงเสริมใหนักเรียน  นําความรู ไปใช ใน
ชีวิตประจําวัน สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนโครงสรางของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนเน้ือหาหลักสูตรสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น สอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนและ
อาชีพของผูปกครอง แตเวลาไมเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ดานปจจัยเบื้องตน มีความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.  ดานกระบวนการมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนใหนักเรียนนําความรูไปใช 

ไปใชในชีวิตประจําวัน ปลูกฝงใหนักเรียนรัก และภูมิใจในทองถิ่นของตน 
 4. ดานผลผลิต นักเรียนมีความรูเก่ียวกับพืชสมุนไพรอยูในระดับมาก นักเรียนนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน เกิดความรักและหวงแหนในทองถิ่นของตน เห็นคุณคาของภูมิปญญา
ทองถิ่น มีทักษะในการใชเคร่ืองมือในการทํางาน ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ปรับปรุงการทํางาน
ของตนเองอยูเสมอ รูจักวางแผนและแกปญหาในการทํางาน เห็นคุณคาของการทํางาน 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ (2544 : 459-485) ใชระเบียบวิจัยเชิงบรรยาย ประเภท
การสํารวจ เพ่ือการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาที่อบรม ติดตามการประยุกตใช และ
เผยแพรความรูของผูที่ผานการอบรม และประเมินการใชพลังงานของโรงเรียนที่สงครูเขารับการ
อบรม การวิจัยครั้งน้ีใชกรอบความคิดในการวิจัย 2 สวน คือ กรอบความคิดในการวิเคราะห
ประเมินประสิทธิผลของการอบรมและกรอบความคิดในการอธิบายพฤติกรรมการประยุกตใชและ
เผยแพรความรูจากการฝกอบรม 
 
 

6.2   งานวิจัยในตางประเทศ 
 เบรน (Brain, 1968 : 2066-A) ไดศึกษาถึงอิทธิพลของขนาดชั้นเรียนวา มีผลตอความ
พึงพอใจและความรูของนักเรียนเพียงใด ผลการวิจัยพบวา 

1.  นักเรียนที่เรียนในหองเรียนที่มีขนาดปกติกับขนาดใหญกวาปกติ จะมีความพอใจใน
สิ่งแวดลอมพอๆกัน 

2.  ไมพบความสัมพันธที่แนนอนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสอง
กลุมที่ใชหองเรียนมีขนาดแตกตางกัน 
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เยตส (Yates, 1969 : 2084A) ไดศึกษาความยืดหยุนของการพัฒนาอาคารสถานที่ และ
การใชประโยชนจากอาคารสถานที่ของโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจับพบวา 

1.  โรงเรียนรูจักการใชประโยชนจากอาคารสถานที่อยางรวดเร็ว เชน รูจักจัดหองให
กวาง โดยแบงหองดวยกระดานดําหรือตูที่เคลื่อนยายไดงาย 

2.  เม่ือเปรียบเทียบกับป 1960 แลวจะเห็นวาโรงเรียนในป 1968 รูจักยืดหยุนใช
ประโยชนจากอาคารสถานที่มากขึ้น 

3.  บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษามีแนวโนมในการรูจักยืดหยุนใชประโยชนจาก
อาคารสถานที่มากกวาบุคลากรในโรงเรียนมัธยม 

4.  โรงเรียน 9 ใน 20 โรงเรียนที่ศึกษามีความยืดหยุนในการใชอาคารสถานที่สูงมาก 
รันส (Runes, 1971 : 32) กลาวถึงความตระหนักอยางจํากัดวา ความตระหนักเปนการ

กระทําที่เกิดจากความสํานึก 
กูด (Good, 1973 : 54) ไดใหความหมายวา ความตระหนัก หมายถึง ความรูสึกที่แสดง

ถึงการเกิดความรูของบุคคล หรือการที่บุคคลแสดงความรูสึกรับผิดชอบตอปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้น 

จอหนสัน (Johnston, 1974 : 4911A) ไดศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติของครูที่สอน
และไมสอนวิทยาศาสตร เร่ืองการสอนส่ิงแวดลอม พบวา ครูสวนใหญเห็นวา การสอนแบบ
อภิปรายในชั้นเปนการสอนท่ีดี และการออกไปศึกษาชุมชนจะชวยสงเสริมความรูของนักเรียน
เปนอยางดี 
 วินสตัน (Winston, 1974 : 3412-3413) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความตระหนักใน
ปญหาเก่ียวกับ  สิ่งแวดลอมกับความเปนหวงกังวลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  ผลการศึกษาพบวา
ความตระหนักในปญหากับความหวงกังวลของนักเรียน ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญสรุป
ไดวา  นักเรียนที่แสดงตนวามีความเปนหวงกังวลตอปญหาสิ่งแวดลอม ไมจําเปนตองมีความ
เขาใจปญหาสิ่งแวดลอม 
 ฮอสเลย (Hosley, 1975) ไดศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนที่ใชในการศึกษานอกสถานที่
หรือทัศนศึกษากับวิธีใชภาพนิ่งประกอบพรอมกับเครื่องบันทึกเสียงในการสอนสิ่งแวดลอม  ผล
ปรากฏวา นักเรียนที่เรียนดวยวิธีทั้งสองโดยเลือกเพียงวิธีเดียว ตางก็ไดคะแนนการสอบครั้งหลัง
สูงพอๆกัน  แตกลุมที่ใชวิธีทั้งสองประกอบกันจะได คะแนนเพ่ิมสูงขึ้นสูงสุดในการสอบครั้งหลัง 
คือ สูงกวาอีกสองกลุมที่ใชวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอยางเดียว 
 เบนน (Benn, 1976 : 4368) ไดวิจัยเปรียบเทียบสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยในอุดมคติ 
กับสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไดรับรูจากประสบการณจริงในทัศนะของนักศึกษาชั้น
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 เพค (Peck, 1976 : 4233A) ไดเปรียบเทียบการสอนวิชาส่ิงแวดลอม 3 ลักษณะ คือ 
สอนในหองเรียน สอนนอกหองเรียน และสอนทั้งในหองเรียนและสอนนอกหองเรียนประกอบกัน  
วามีความแตกตางกันในเรื่องของความรู และเจตคติอยางไร โดยทําการทดสอบกอนและหลัง
เรียน พบวา กลุมที่เรียนนอกหองเรียนไดคะแนนการสอบครั้งหลังมากกวากลุมอ่ืน กลุมที่เรียน
ทั้งในและนอกหองเรียน ไดคะแนนเพิ่มขึ้น แตไมมากเทากลุมที่เรียนนอกหองเรียน 
 ชวาบ (Schwaab, 1976 : 7735A-7738A) ไดศึกษาวิธีสอนเนื้อหาส่ิงแวดลอมศึกษา
แบบตางๆ ที่ใชสอนในวิชาส่ิงแวดลอมศึกษา โดยศึกษาจากครูและนักเรียนของมหาวิทยาลัยใน
รัฐอิลลินอยส พบวา ครูมีความเห็นวาวิธีการสอนที่นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม ไดปฏิบัติ
จริงเปนวิธีการสอนที่เหมาะสมมากกวาวิธีการสอนที่นักเรียนไมไดรวมปฏิบัติ แตครูมักใชวิธีการ
สอนที่ไดผลนอย วิธีสอนแบบพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เกม สถานการณจําลอง ครูมี
ความเห็นวาไดผลดีแตครูไมคอยใชสอนกัน นักวิชาการมีความเห็นวาควรใหความรูแกครูในเรื่อง
เหลาน้ี 
 โอลก (Oloke, 1980 : 4386-A) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและทัศนคติตอวิชา
นิเวศวิทยาของนักเรียนมัธยมศึกษาในไนจีเรีย ระหวางนักเรียนที่เรียน 2 กลุม กลุมควบคุมใช
การสอน ตามหลักสูตรของรัฐ สวนกลุมทดลองใชวิธีการประยุกตการสอนโดยใชการเรียนทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ผลจากการศึกษาของโอลก สรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
และทัศนคติที่ดีตอนิเวศวิทยาของกลุมทดลองดีกวากลุมควบคุม 
 เคอรริด (Currid, 1982 : 28-A) ไดศึกษาการวางแผนในมลรัฐเวอรจิเนียตะวันตก     
โดยทําการศึกษาวา ประชากรที่อาศัยในทองที่ตางๆ ที่เปนที่ตั้งของโรงเรียนจะมีอิทธิพลตอการ
วางแผนการศึกษาอยางไรหรือไม  ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรม เขต
ที่อยูอาศัยของคนรวม เขตที่อยูอาศัยของคนหลายเชื้อชาติและเขตชุมชน มีความสัมพันธตอการ
วางแผนต่ํา และการวางแผนที่ดีขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารโรงเรียนเปนสําคัญ 
 ฟอลค และบอลลิ่ง จอหน (Falk, John and Balling, John, 1982 : 22-28) วิจัยเร่ือง
สภาพแวดลอมในการศึกษาคนควานอกสถานที่ มีผลตอการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลง
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 ฟลิปส (Phillips, 1988 : 203) ศึกษาการประเมินผลดานพุทธพิสัยและจิตพิสัยจากการ
ทําสื่อการสอนของครูที่ทํางานใหกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมรัฐหลุยสเซียนา ซึ่งเปน
การศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมัธยมศึกษาระหวางการ
สอนแบบด้ังเดิมหรือใชตําราที่ปรับใชในทองถิ่น ศึกษากับนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมจํานวน 18 หองเรียนจากโรงเรียน 4 แหง ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจํานวน 
18 หองเรียนจากโรงเรียน 4 แหง ทําการทดลองโดยแบงกลุมควบคุม (ใชตํารา)  กับกลุมทดลอง 
(ใชตําราที่ปรับใชกับทองถิ่น) เปนเวลา 3 เดือน พบวา กลุมทดลองมีสัดสวนดานพุทธพิสัยและ
จิตพิสัยหลังทดลองสูงขึ้นกวากอนทดลอง การศึกษาเสนอแนะไดวาวิธีการใชกิจกรรมตาม
ทองถิ่นในการสอนวิชาสิ่งแวดลอมใหผลการเรียนที่สูงกวาการใชตํารา 
 ลอซซี (Lozzi, 1989 : 3-8) ไดทําการสังเคราะหงานดานจิตพิสัยที่เก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอมศึกษา  ผลการสังเคราะหงานวิจัยสรุปไดวา การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และกอใหเกิดเจตคติ และคานิยมทางบวกไดตอเม่ือ ใชการ
สอนอยางเฉพาะเจาะจงความรู เจตคติและคานิยมทางสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธไมชัดเจน  เจต
คติและคานิยมทางสิ่งแวดลอมเม่ือเกิดขึ้นแลวจะปรากฏอยูนาน การสรางเจตคติ และคานิยมทาง
สิ่งแวดลอมใหกับเด็กควรเร่ิมกอนวัยเรียน สื่อการสอนเปนนวัตกรรมสําคัญที่มีอิทธิพลอยางยิ่ง
ตอการพัฒนาเจตคติและคานิยมทางสิ่งแวดลอมของนักเรียน 
 ดอรเรียน (Dorian, 1992 : 459-A) ไดศึกษาเรื่อง หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา ศึกษาการรับรูและการสอนของครูในเมืองเฮอฟรอดเชียร เบริกเซียรและเอวอวน 
ในประเทศอังกฤษ  จุดมุงหมายในการศึกษาเพื่อ ตองการทราบขอบเขตของเนื้อหาส่ิงแวดลอม
ศึกษา ผลการวิจัยพบวา ครูมีความคิดวาส่ิงแวดลอมศึกษาเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยพัฒนาเด็กๆ ให
เกิดความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอม การแกไขปญหา อยางไรก็ตามครูสวนใหญเห็นวา เปนส่ิง
ที่ยากในการนําไปใชใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติจริงที่โรงเรียน  เพราะปฏิบัตินั้นมีความ
เก่ียวของกับองคประกอบทางจริยธรรม 
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 ลาสเซียร (Lasheir, 1993 : 1768) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา การ
นําไปใชและผลสําเร็จ  การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือออกแบบการพัฒนากลุมไปใช  เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณและยกระดับความรูความสามารถในการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 4 ดาน คือ 
การประเมินความตองการครู การมีสวนรวมในการวางแผนการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 
สัปดาห และการติดตามการประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  หลังจากสําเร็จสิ้น
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุมตัวอยาง ไดแก ครูประถมศึกษา จํานวน 25 คน จากรัฐ
ไอโอวา แคนซัส เนบราสกา ทําการรวมศึกษาท่ีเมืองลอเรนซ แคนซัส  เม่ือเดือนเมษายน ป 
1914 โดยอภิปรายปญหาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาใน 5 ประเด็น 
ดังนี้ 

1. การใหความสําคัญเก่ียวกับสิ่งแวดลอมทองถิ่น 
2. การแกปญหาสิ่งแวดลอมและการตัดสินใจ 
3. การบูรณาการสิ่งแวดลอมในหลักสูตร 
4. บทบาทนักวิชาการ และผูบริหารในดานส่ิงแวดลอมศึกษา 
5. การสรางขายงานนักวิชาการส่ิงแวดลอมศึกษา 
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