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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเพื่อศึกษาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และแนวคิดการปรับตัว
ต่อสภาวะโลกร้อนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ผลการวิจัยพบว่า
จากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่ใช้เป็นหลักสูตรในการ
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่มีสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม พบว่า มีกลุ่ม
สาระฯการเรียนรู้ 3 กลุ่ มสาระฯหลั ก ที่มีมาตรฐานสาระฯวิชาที่มีการสอดแทรกประเด็นเนื้อหาด้าน
สิ่งแวดล้อมให้กับ นักเรียน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การศึกษาความรู้ ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และแนวคิดการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนของ
นักเรียน พบว่า
1) นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีความรู้ทางสิ่งแวดล้อมใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง มีความรู้ด้านนิเวศวิทยาอยู่ในระดับสูง แต่
มีความรู้ ด้านประเด็น ปั ญหาสิ่ งแวดล้ อมในระดับต่่า มีความตระหนัก ต่อสิ่ งแวดล้ อมภาพรวมอยู่ ใ น
ระดับสูง มีความเข้าใจและแนวคิดการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนโดยรวมของนักเรียนพบว่า อยู่ในระดับที่
สูงมาก
2) การเปรี ย บเที ย บความรู้ ความตระหนั ก ทางสิ่ ง แวดล้ อ มของนั กเรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พบว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) ที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ ความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม และแนวคิดการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน
ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) ความรู้ ความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม และแนวคิดการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน ของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่ใช้เป็นหลักสูตรในการ
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่มีสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม พบว่า มีกลุ่ม
สาระฯการเรียนรู้ 3 กลุ่ มสาระฯหลั ก ที่มีมาตรฐานสาระฯวิชาที่มีการสอดแทรกประเด็นเนื้อหาด้าน
สิ่งแวดล้อมให้กับ นักเรียน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี จากการวิเคราะห์สาระฯการเรียนรู้
ในหลักสูตร จะเห็นได้ว่าในการจัดการเรียนกรสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ไม่มีรายวิชาด้านสิ่งแวดล้อม
โดยตรง มีเพียงการสอดแทรกเนื้ อหาในสาระวิชาบางสาระวิชา ท่าให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่ง
เป็นกลุ่มเยาวชนที่ส่าคัญ ยังขาดความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาของสภาวะโลกร้อน การที่ไม่ได้มี
การก่ า หนดประเด็ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น รายวิ ช าเรี ย น ท่ า ให้ นั ก เรี ย นขาดความใส่ ใ จ ในเรื่ อ งของ
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สิ่งแวดล้อม มองเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไกลตัว ดังนั้น การที่จะปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้ ความ
ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องมีกิจกรรมหรือมีการกระตุ้นส่งเสริมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย Korean Year 3 Children’s Environmental Literacy: A prerequisite for a Korean
environmental education curriculum (Hye-Eun Chu ; 2007) ที่เสนอว่าการรับรู้และการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม ส่าหรับเด็กหรือนักเรียน ส่วนใหญ่มักจะถูกพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โดยเฉพาะในรายวิชา ด้านนิเวศวิทยา วิชาวิทยาศาสตร์ ดังนั้นในการพัฒนา ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของ
เด็กโดย ผู้ปกครองควรมีบทบาทในโปรแกรมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของเด็ก เพราะพฤติกรรมของพ่อ
แม่จะเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพฤติกรรมของเด็ก ดังนั้นการพัฒนาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้น
ตั้งแต่วัยเด็ก เป็นสิ่งที่ส่าคัญในการที่จะ ช่วยให้เด็กพัฒนาความรู้ที่เหมาะสมและทัศนคติเกี่ยวกับการ
รักษาสิ่งแวดล้อม จึงจะท่าให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแดล้อม และปัญหาสภาวะโลกร้อน ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานส่าคัญในการน่าไปสู่การปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตอบสนองต่อสภาวะโลกร้อนได้ดีใน
อนาคต
จากการทดสอบวัด ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พบว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ใน
เรื่องของนิเวศวิทยามากที่สุด รองลงมาคือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเป็นเนื้อหาสาระฯที่แทรก
อยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และรายวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึก ษา
ตอนปลาย แต่ในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสภาวะโลกร้อน นักเรียนมี
ความรู้ในระดับต่่าอาจเป็นเนื่องจากในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่มี
บทเรียนที่จ่าเพาะเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่เป็นการสอดแทรกอยู่ในสาระฯวิชาต่างๆ
นักเรียนเข้าใจถึงผลกระทบของสภาวะโลกรอนที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต การด่ารงชีวิตประจ่าวันและ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เป็นผลมาจากสภาวะโลกร้อน ในระดับสูงมาก ส่วนแนวคิดในการ
ปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ช่วยลดสภาวะโลกร้อน อยู่ในระดั บสูง และ
ความรู้ ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนของนักเรียน มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่ า งมี นั ย ส่ าคั ญทางสถิ ติ แสดงให้ เ ห็ น ว่า การจั ดการเรีย นการสอนและการจัด กิจ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ท่าให้เกิดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อม และสภาวะโลกร้อนของ
นักเรียนให้เพิ่มมากขึ้นได้ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้และการบูรณาการกิจกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ดั ง การศึ ก ษาวิ จั ย ในเรื่ อ งการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การตระหนั ก ถึ ง
สิ่งแวดล้อม: แนวทางการบูรณาการ ด้านพุทธิปัญญาและจิตปัญญา (Michael Littledyke ; 2008 :
1,13) การศึกษาวิทยาศาสตร์มีส่วนส่าคัญในการท่าความเข้าใจการพัฒนาจากแนวคิดที่เป็นรากฐานของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นน่าไปสู่พฤติกรรมที่เริ่มต้นกับสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการพัฒนานักเรียน
ให้มที ัศนคติในเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้พวกเขาให้ ทราบถึงวิกฤตทางเลือกด้านสิ่งแวดล้อม เป็น
สิ่งจ่าเป็นส่าหรับการดูแลสิ่งแวดล้อมและผู้น่าด้านความรับผิดชอบ ในอนาคตข้างหน้า
ข้อเสนอแนะ
1. ควรน่าผลการวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝัง
ให้เยาวชนตระหนักต่อการอนุรักษ์และการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน
2. ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของนักเรียนในระยะยาว หรือ
ประเมินพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ่าวันที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน

