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บทคัดยอ:  การวิจัยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพการจัดเนื้อหาส่ิงแวดลอมในหลักสูตร  การจัดการเรียนการ
สอน  การจัดกิจกรรมและปญหาการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ของมหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรในการศึกษาคือ  อาจารยผูสอนจํานวน 43  คน ของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน  11  แหง     
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือเอกสาร  คูมือหลักสูตรที่เกี่ยวกับเนื้อหาส่ิงแวดลอมและแบบสอบถาม  ทําการประมวลผลขอมูลโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ การแจกแจงหาคาความถี่  และหาคารอยละ  สถิติทดสอบ  t  
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการศึกษาพบวา    
1.  สภาพการจัดเนื้อหาส่ิงแวดลอมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  มีการกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกบั

จุดมุงหมายของการศึกษาทั่วไป   
2.  สภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอน  พบวา (1)วิธีการจัดทําแผนการสอนเนนใหนักศึกษามีความ

ตระหนักและมีทัศนคติที่ดีตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม  (2)  แหลงในการรวบรวมเนื้อหาคือหนังสือแบบเรียนและมีการใช
วิธีในการสอนโดยสอดแทรกความสัมพันธของเนื้อหาและปญหาส่ิงแวดลอม  (3) หลักในการเลือกกิจกรรมใหสอดคลอง
กับจุดประสงคของบทเรียน และวิธีการดําเนินกิจกรรมมีการบรรยายโดยใชส่ือประกอบการสอน  (4)  ส่ือการสอนมีการ
ผลิตขึ้นใชเอง (5)  การวัดและประเมินผลใชขอสอบแบบเลือกตอบ  (6) วิธีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอาจารย
ผูสอนมีการจัดทําแผนการเรียน  โครงการสอน  ตารางสอนเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

3.  สภาพการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมของอาจารยผูสอนในภาพรวมอยูในระดับการปฏิบัตินอย 
4.  ปญหาการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนในภาพรวมพบวามีปญหาอยูในระดับปานกลาง  
5.  เมื่อพิจารณาตัวแปรที่เกี่ยวกับขนาดของมหาวิทยาลัย คุณวุฒิและประสบการณของอาจารยผูสอนในภาพรวมไมมี

ผลใหเกิดความแตกตางเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมและปญหาการจัดการเรียนการสอน 
6.  ขอเสนอแนะอาจารยผูสอน  ตองการใหมีการประชุมอาจารยผูรวมสอนกอนเริ่มการสอน   การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนมีปญหาในเรื่องเวลา  มีจํานวนนักศึกษามากและสถานที่ไมเหมาะสม  ควรมีการอบรมในการใชส่ือที่ทันสมัย   การวัดผลและ
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ประเมินผลการเรียนการสอนขาดมาตรฐานในการใหคะแนน   การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยควรมีสถานที่   
ที่เหมาะสมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 

 
คําสําคัญ: สภาพการจัดเนื้อหาส่ิงแวดลอมในหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรม   ปญหาการจัดการเรียน
การสอนเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอม 
  
ABSTRACT: The objectives of this research are to study the status of the contents of the environment in the curriculum, 
learning, teaching and activities, and also the problematical status of learning and teaching about the environment in the General 
Education Center of private universities in Bangkok. 

The population in this research is 43 teachers from the 11 private universities in Bangkok.   The instruments for 
data collection were: a document, a syllabus of the environment and a questionnaire.   The data were analyzed by using 
the developed SPSS program; the statistics were analyzed by using frequency, percentage, t-test, and standard deviation. 
          The research findings were as follows:   

1. The status of the content of the environment in the syllabus about the environment has the objective to support 
the purposes of the general education.  

2. In the total, the status of teaching in the environment of the teachers shows that (1) the method of writing the 
lesson plans, that emphasize the students to have the realization and good attitude to preserve the environment. (2) The 
sources in collecting contents are books and textbooks and use the teaching method by inserting the relation of the 
contents and the problems of the environment.  (3) The principle in selecting the activities should relate to the objectives 
of lessons and the method of the activities has the lecture by using the teaching aids to support. (4) The teaching aids are 
produced to use by themselves.  (5) The measure and the evaluation for students  by using the multiple choice exam 
papers.  (6) The method of supporting of learning and teaching of the teachers is to write the lesson plan, the course outline and 
the schedule to accommodate in learning and teaching. 

3. In the total, the status of activities in the environment of teachers is at the level of a little practice. 
4. In the total , the problems of teaching of the teachers shows that there are problems at the medium level. 
5. In the total, when analyzing the factors about the sizes of universities, qualifications and the experiences of 

teachers, they don’t have the effects in the differences about the status of learning and teaching, the activities and the 
problems of learning and teaching. 

6. The advice from teachers is that they want to have a teachers’ conference where they co-teach before beginning 
to teach. The activities of learning and teaching have problems about the times and the large numbers of the students, and 
the place is not suitable for the activities. There should be training in the usage of modern teaching materials. The measure and 
the evaluation of learning and teaching lack the standard in giving the marks. The support of learning and teaching in the 
universities should have a place that is suitable for activities and also supports the budget in the activities. 
 
KEYWORDS :  The status of the content of the environment in the curriculum, learning, teaching, activities, has the 
problems of learning and teaching about the environment. 
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1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในประเทศไทยในปจจุบัน   เขาสูข้ันวิกฤติ
อยางที่ไมเคยเปนมากอนไมวาจะเปนปญหามลพิษปญหา
การหมดไปของทรัพยากร- ธรรมชาติและที่สําคัญวิกฤติ
ดานสิ่งแวดลอมสงผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษย
โดยตรง ไมวาจะเปนผลกระทบตอสุขภาพจากการใช
สารเคมีทางการเกษตร  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
และน้ํา ซ่ึงปญหาส่ิงแวดลอมและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย  
เปนผลมาจากการขาดแคลนการถายทอดความรูและการให
ความสําคัญแกคนในสังคมถึงความสําคัญของทรัพยากร- 
ธรรมชาติ   ซ่ึงหลักสูตรการศึกษาถูกกําหนดจากสวนกลาง
โดยไมเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนด
เนื้อหา  ทําใหชุมชนขาดการมีสวนรวมและความรูสึกถึง
ความเปนเจาของทรัพยากรธรรมในทองถิ่น  เนื้อหาวิชาที่
เรียนมุงตอบสนองการเจริญ –เติบโต ดานวัตถุมากกวาสราง
จิตสํานึกที่ถูกตอง   ทางแกไขและการปองกันที่สําคัญ
ที่สุดคือการหันกลับมาแกที่ตนตอของปญหานั้นคือการให
การศึกษาแกคนในสังคมอยางทั่วถึงและใหตระหนักถึง
ความเสียหายรายแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   

นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 9  ยังมี
วัตถุประสงคเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาวใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางรู เทาทันโลกดวยการ
พัฒนาคุณภาพคน  กระบวนการเรียนรูและพัฒนาพื้นฐาน
ความคิดอยางเปนวิทยาศาสตร ปฏิรูปการศึกษา สราง
ระบบคุมครองความมั่นคงทางสังคมรวมทั้งเสริมสราง
ความเขมแข็งและเครือขายชุมชน ใหเกิดการเชื่อมโยงการ
พัฒนาชนบทและเมื องรวมทั้ งมี การดู แลจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  การพัฒนา
ที่ ย่ังยืนจึงเนนที่จะตองเริ่มจากตนเองโดยการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมในบาน  ชุมชนและสังคมโดยการใหความรู
ความเขาใจ  การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม
เพื่อใหเกิดปญญาความรอบรู    

การศึกษาเปนตัวปจจัยแสดงคุณภาพประชากรตอการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม  การศึกษาที่เปนพลังมนุษยอีกปจจัย
หนึ่ง จึงเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม  ทั้ง

จากธรรมชาติไปสูความเสื่อมโทรมหรือจากความเสื่อม
โทรมสูธรรมชาติ  ฉะนั้นเพื่อใหผู เรียนไดเกิดความ
ตระหนักในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ สามารถทําไดดวยการจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมใหกับผูเรียนโดยการสอนนั้นตองให 1) 
ขอมูลความรูเบื้องตน 2) สอนใหเกิดความคิดรวบยอด  
3) การวิเคราะห 4) การนําไปใช  5) เจตคติ เมื่อขอมูล
ความรูถูกใชจึงแสดงพฤติกรรมออกมา  จะเห็นไดวา
ความตระหนักในการอนุ รั กษ ส่ิ งแวดล อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นไดจากการสอน  
การใหขอมูลความรูที่ถูกตองและการฝกใหผูเรียนไดรวม
ตัดสินใจเพื่อแกปญหาส่ิงแวดลอมใหกับชุมชนและสังคม 

สถาบันการศึกษาเอกชนเปนสถาบันหนึ่งที่ผลิต
คนเขาสูสังคม  มีสวนรับผิดชอบในการสรางประชาชน
ใหมีความสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  ความ
สํานึกรับผิดชอบของประชาชนสวนหนึ่งนาจะเปนผล
มาจากการจัดการ เรี ยนการสอนของอาจารย ใน
สถาบันการศึกษา   ซ่ึ งการใหการศึกษา เกี่ ยวกับ
ส่ิงแวดลอมเปนมาตรการที่สําคัญย่ิงแตการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมยังคงหางไกลจากเปาหมายที่ตองการคือการ
เกิดจริยธรรม  ความตระหนักและแกไขพฤติกรรมใน
การใชทรัพยากรธรรมชาติ และการปลอยสารพิษสู
ส่ิงแวดลอมใหนอยลง  

จากเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ทําการ
วิจัยเพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมของ
มหาวิทยาลัยเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดเนื้อหาส่ิงแวดลอมใน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
ทางดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยเอกชน 

2.3 เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมของมหาวิทยาลัยเอกชน 

2.4  เพื่อศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน
วิชาทางดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยเอกชน 
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3.  สมมุติฐานการวิจัย 
3.1 สภาพการจัดเนื้อหาส่ิงแวดลอมในหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
ก รุ ง เ ทพมห านครแตกต า ง กั น ต า ม ขน า ดขอ ง
มหาวิทยาลัย 

3.2 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาทางดาน
ส่ิงแวดลอมของมหาวิทยาลัยเอกชนแตกตางกันตาม
คุณวุฒิของผู สอน  ประสบการณและขนาดของ
มหาวิทยาลัย 

3.3  สภาพการจัดกิจกรรมและสภาพปญหาของการ
จัดการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของ
มหาวิทยาลัยแตกตางกันตามขนาดของมหาวิทยาลัย   

 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด  11 แหงที่มีการจัดการ
เรียนการสอนวิชาส่ิงแวดลอมในหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป  โดยเลือกศึกษาเฉพาะอาจารยผูสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเทานั้นมีจํานวน   43  คน   ซ่ึง
ประกอบดวยมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้  

มหาวิทยาลัยขนาดใหญ คือ มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

มหาวิทยาลัยขนาดกลาง  คือ  มหาวิทยาลัยสยาม  
มหาวิทยาลัยเกษม-บัณฑิต    มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก  คือ  มหาวิทยาลัยเซ็นต
จอหน  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  มหาวิทยาลัยเกริก 

ตัวแปรที่ศึกษา  ไดแกสภาพในการจัดการเรียน
การสอนวิชาส่ิงแวดลอมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยเอกชนเขตกรุงเทพมหานครในดานตางๆ
ดังนี้   

ตัวแปรอิสระ ไดแกประสบการณในการสอน วุฒิ
การศึกษาของอาจารยและขนาดของมหาวิทยาลัย                           

ตัวแปรตาม ไดแกสภาพการจัดการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมและสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน 

 
 

5.  การวิเคราะหขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือเอกสารคูมือ

ห ลั ก สู ต ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ อ ก ช น ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครโดยรวบรวมขอมูลเปนเชิงพรรณนาและ
เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) การประมวลผลขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงหาคาความถี่และหาคา
รอยละ สถิติทดสอบ t วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

 
6.  สรุปผลการวิจัย         

พบวา 
6.1 สภาพการจัดเนื้อหาส่ิงแวดลอมในหลักสูตรที่

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม มีการกําหนดวัตถุประสงคเพื่อให
สอดคลองกับจุดมุงหมายของการศึกษาทั่วไป   

6.2 สภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
ผูสอน  พบวา (1)วิธีการจัดทําแผนการสอนเนนให
นักศึกษามีความตระหนักและมีทัศนคติที่ดีตอการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม  (2)  แหลงในการรวบรวมเนื้อหา
คือหนังสือแบบเรียนและมีการใชวิธีในการสอนโดย
สอดแทรกความสัมพันธของ เนื้ อหาและปญหา
ส่ิงแวดลอม  (3) หลักในการเลือกกิจกรรมใหสอดคลอง
กับจุดประสงคของบทเรียน และวิธีการดําเนินกิจกรรม
มีการบรรยายโดยใชส่ือประกอบการสอน  (4)  ส่ือการ
สอนมีการผลิตขึ้นใชเอง (5)  การวัดและประเมินผลใช
ขอสอบแบบเลือกตอบ  (6) วิธีการสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนอาจารยผูสอนมีการจัดทําแผนการเรียน  
โครงการสอน  ตารางสอนเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอน 

6.3 สภาพการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมของอาจารย
ผูสอนในภาพรวมอยูในระดับการปฏิบัตินอย 

6.4 ปญหาการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอน
ในภาพรวมพบวามีปญหาอยูในระดับปานกลาง  

6.5 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่ เกี่ ยวกับขนาดของ
มหาวิทยาลัย คุณวุฒิและประสบการณของอาจารย
ผูสอนในภาพรวมไมมีผลใหเกิดความแตกตางเกี่ยวกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและ
ปญหาการจัดการเรียนการสอน 
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6.6 ขอเสนอแนะอาจารยผูสอน ตองการใหมีการ
ประชุมอาจารยผูรวมสอนกอนเริ่มการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีปญหาในเรื่องเวลา มีจํานวนนักศึกษา
มากและสถานที่ไมเหมาะสม ควรมีการอบรมในการใชส่ือที่
ทันสมัย   การวัดผลและประเมินผลการเรียน การสอนขาด
มาตรฐานในการใหคะแนน การสงเสริมการจัด การเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัยควรมีสถานที่ที่ เหมาะสมและ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
 
7.  เอกสารอางอิง  
[1] กชกร  อนุชา, 2539.  มูลนิธิโลกสีเขียวผูหญิงชนบท

กับส่ิงแวดลอม.  กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพร้ิน
ติ้ง. 

[1] เกรียงศักดิ์  เจริญวงคศักดิ์, 2539.  ศึกษติแหง
ศตวรรษที่  21 : แนวคิดปฏิรูปการศกึษาไทย.  
กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ  ส. เอเชีย  เพรส. 

[2] เกษม  จันทรแกว, 2540.  ส่ิงแวดลอมศึกษา.     
           กรุงเทพมหานคร   มหาวทิยาลัย- 
           เกษตรศาสตร. 
[3] คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. สํานักงาน, 2540 .

แผนพฒันาการศกึษาแหงชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ.
2540-2544).  กรุงเทพมหานคร : พฒันาหลักสูตร 
จํากัด. 

[4] คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
สํานักงาน, 2544.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบบัที ่9 (2545-2549). กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 

[5] วินัย  วีระวัฒนานนท, 2546.   ส่ิงแวดลอมศึกษา.   
          กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร. 
  
  
  
 
 
  
 
 

  
 
 


