
Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(1), 2020 : 108 - 120 
ISSN 2651-0782 

 

ผูด้ าเนินการหลกั : สนธยา ภสู าเภา อีเมล ; Bangkaibeer@gmail.com 

การเรียนรู้สภาพทรพัยากรส่ิงแวดล้อมด้านชีวภาพในชุมชน 
 

สนธยา ภสู าเภา1, ประยูร วงศจ์นัทรา1, สุภารตัน์ อ่อนก้อน1 

 1 คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 

 
สนธยา ภูส าเภา, ประยูร วงศ์จนัทรา, สุภารตัน์ อ่อนกอ้น.  (2563).  การเรยีนรูส้ภาพทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้น
ชวีภาพในชมุชน. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(1), 2563 : 108 – 120. 
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และประสทิธิผลของคู่มอืเพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทียบความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดล้อมและจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้นชีวภาพในชุมชน 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตร ีช ัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 48 คน ซึ่งไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมอืที่ใชใ้นการ
วจิยั ไดแ้ก ่คูม่อืการเรยีนรู ้แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม และแบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม สถิติ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูคอื ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า 
คูม่อืการเรยีนรู ้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.54/82.29 ดชันีประสทิธิผลของคู่มอืการเรยีนรูม้คี่าเท่ากบั 0.6851 แสดง
ว่านิสิตมคีวามกา้วหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.51 นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู ้จิตอาสาสิง่แวดล้อม และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้รว่มกจิกรรมสงูกวา่กอ่นการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : การเรยีนรู ้ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มดา้นชวีภาพ ความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the knowledge of environmental of biological 
environment resources in the community to find the efficiency according to the criteria 80/80 and the 
effectiveness of the manual and to study and compare knowledge environmental ethics and environmental 
volunteer and environmental resource of biological in the community. The sample used in the study were 
48 undergraduate students in Year 1st,Enviromental Education program, Faculty of Environmant and 
Resouree Studies, Mahasarakham University being selected by purposive sampling. The tools include 
training manuals, knowledge tests environmental ethics test and the environmental volunteer test. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test. 
The results revealed that the manual was efficiency of 83.54/82.29. The effectiveness of the activity 
manual index was equal to 0.6851. The students had more knowledge and effect to increased student 
progress after using the training manual at 68.51 percent.After the training the experimental group 
students had an average score of knowledge, environmental ethical and environmental volunteer more 
than before training significantly level .05. 
 
Keywords :  learning, biological environment resources , knowledge, environmental ethics,  
   environmental volunteer  
 
 

 

 

 

 

 

 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(1), 2020 : 108 - 120 

110 

1. บทน า  
 ทรพัยากรรธรรมชาติในชุมชนเป็นทรพัยากร
ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในอาณาเขตของชุมชน 
โดยอ านวยประโยชน์แกค่นในชมุชนนัน้ๆ ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละชุมชน
อ า จ จ ะ มี ม า ก น้ อ ย แ ต ก ต่ า ง กั น  ขึ้ น อ ยู่ ก ั บ
สภาพแวดลอ้มในแต่ละชุมชน ทรพัยากรธรรมชาติมี
หลายประเภทดว้ยกนั เช่น ดนิ น ้า ป่า สตัว์ป่า ฯลฯ  
ชมุชนในแต่ละพื้นทีม่กีารใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่าง
ม าก ม าย แ ล ะ ข าด ก า ร ดู แ ล เ นื่ อ ง จ า กค ว า ม
รูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ รวมทัง้การขาดความรูใ้นเรื่องวฏั
จกัรความสมดุลของธรรมชาติอาจเป็นเพราะความ
ล ะ โ ม บ ข อ ง ม นุ ษ ย์  ดั ง นั ้ น ก า ร เ รี ย น รู้
ทรพัยากรธรรมชาติเป็นสิง่ที่ส าคญั เป็นต้นทุนหรือ
วตัถุดบิทีม่นุษย์น ามาใชเ้พื่อความสะดวกสบาย เพื่อ
ความเจรญิทางเศรษฐกจิ ซึ่งเป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหร ับประ เทศใดก็ตามที่อุ ดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรพัยากรธรรมชาต ิประเทศนัน้จะมคีวามร ่ารวยและ
มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ แต่เมื่อใดก็ตามที่
มนุษย์น าทรพัยากรธรรมชาติมาใชไ้ม่ถูกวธิีกท็ าให้
ทรพัยากรธรรมชาติบางชนิดหมดสิ้นไปจากโลกนี้ได ้
(ประยูร วงศจ์นัทรา,  2558 : 26) 
 เมือ่พิจารณาถึงปัญหาสิง่แวดล้อมในปัจจุบนั
นบัวา่จะทวคีวามรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะมลพิษ
สิง่แวดล้อมมีขอบข่ายกว้างขวางยิ่งขึ้นและมผีลต่อ
คณุภาพสิง่แวดล้อมและคุณภาพชวีติของมนุษย์ พืช 
และสตัว์มากขึ้น สาเหตุส าคญั คือ การขาดความรู้
ของประชาชน การละเลยไม่ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบ
กฎหมาย ตลอดถึงกฎหมายเองกไ็ม่มปีระสทิธิภาพ 
และนโยบายรฐัก็ไม่แน่นอนพอที่จะด าเนินการให้
ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี(ประยูร วงศ์จนัทรา, 2555 : 130) 
ปัญหาสิง่แวดลอ้ม เป็นปัญหาทีห่ลากหลายและส่งผล
กระทบในทุกๆเรื่อง ดงันัน้การจดัการสิง่แวดล้อมให้
บรรลุ เ ป้าหมาย ต้องพิจารณาองค์ประกอบที่
เกีย่วขอ้งในทุกๆ ดา้นรวมทัง้ต้องใชเ้ครื่องมอืหลาย
ชนิ ดด้วยกัน  เ พื่ อ ให้ เ กิด รูปแ บบการจัดกา ร
สิง่แวดล้อมที่เป็นระบบครบวงจรอันจะน าไปสู่การ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืโดยมทีรพัยากรธรรมชาติเป็นฐานของ
การพัฒนา และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มี

ประสิทธิภาพ ช่วยเกื้อหนุนการพัฒนา โดยเน้น
แนวคดิทีว่า่ทรพัยากรธรรมชาติเป็นส่วนรวมของคน
ทุกคน (ประยูร วงศจ์นัทรา, 2555 : 201) 
 ความหลากหลายทางชีวภาพเ ป็นความ
แตกต่างหลากหลายของสิง่มชีวีติทัง้หมดบนพื้นโลก 
และยังรวมถึงความแตกต่างทางพันธุกรรมหรือใน
ระดบัของยีน โครโมโซม และDNA ภายในสิง่มชีวีติ
แต่ละชนิด นอกจากนี้ความหลากหลายทางชวีภาพ
ยงัรวมถงึระบบนิเวศทีแ่ตกต่างหลากหลายทัว่โลกซึ่ง
ในแต่ระบบนิเวศนัน้สิง่มชีีวติทุกชนิดรวมถึงมนุษย์ 
อยู่ ก ัน เ ป็นสังคมและมีปฏิส ัมพันธ์ต่ อกัน  ทาง
กายภาพอยู่รอบตัว ทัง้อากาศ น ้ า และดิน ปัจจัย
ดังกล่าว ท าให้โลกเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความ
เหมาะสมทีส่ดุส าหรบัมนุษย์ ชวีติทุกชวีติที่เกดิขึ้นใน
ชีวบริเวณนั ้น ต่างเกิดมาได้ เพราะมีชีวิตอื่นๆ 
เกื้อหนุน ซึ่งชวีิตทุกชวีิตมอิาจเกิดและมีชีวติอยู่ได ้
ในสภาวะล าพงัโดดเดีย่ว โดยไม่มีความสมัพนัธ์ถึง
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ และภายใต้ความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดล้อมนี้  เราเรียกว่า ระบบนิเวศ 
(ประยูร วงศจ์นัทรา, 2555 : 57) 
 การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เ ป็น
ต้นทุนหรอืวตัถุดิบที่มนุษย์น ามาใชเ้พื่อความเจริญ
ทางเศรษฐกจิ ประเทศใดกต็ามทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ย
ทรพัยากรธรรมชาติประเทศนัน้จะมคีวามร ่ารวยและ
มคีวามเจรญิทางเศรษฐกจิ แต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์
น าทร ัพยากรธรรมชาติ มาใช้ไม่ถูกวิธีก็ท าให้
ทรพัยากรธรรมชาติบางชนิดหมดสิ้นไปจากโลกได ้
ดังนั ้น  จึ งควรที่ จ ะ เ รียน รู้ถึ ง ความส าคัญของ
ทรัพ ย าก รธ ร รมชาติ เ รี ย น รู้ ถึ ง ป ร ะ เภท ขอ ง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละเขา้ใจถงึทรพัยากรธรรมชาติ
เหล่านัน้ เพื่อการวางแผน การจัดการที่มีคุณภาพ 
ควบคูไ่ปกบัการพฒันา (ประยูร วงศ์จนัทรา, 2555 : 
71) 
 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพมีความ
หลากหลายทางชวีภาพไม่ว่าจะเป็นป่าไม ้หรอืสตัว์
ป่าซึ่งเป็นแหล่งทรพัยากรที่ส าคญัของประเทศ การ
น าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาเป็นเครื่องมือ
ส าคญัทีช่ว่ยในการอนุรกัษ์ทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้น
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ชวีภาพ เพื่อลดหรอืบรรเทาผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งแต่เดิมนัน้มิได้มีการให้
ความส าคญัถึงผลเสยีหายที่จะเกดิต่อสิง่แวดล้อมใน
การตัดสินใจว่าจะท าโครงการนัน้ๆ หรือไม่ การ
ตดัสนิโครงการในอดตีนัน้จะใหค้วามส าคญัเพียงดา้น
เทคนิค/วศิวกรรม และดา้นเศรษฐศาสตร/์การเงนิเป็น
หลกั ต่อมาเมื่อผลกระทบจากโครงการพฒันาต่างๆ 
มมีากขึน้ ท าใหเ้กดิผลความเดอืดรอ้นเสยีหายต่อทัง้
การด ารงชวีติของมนุษย์และสิง่แวดล้อม จึงไดม้กีาร
น าหลกัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมมาใชเ้พื่อ
ประกอบการพจิารณากอ่นอนุมตัโิครงการต่างๆ 
 จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงไดม้คีวามสนใจที่
จะศึกษาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร
สิง่แวดลอ้มดา้นชวีภาพในชมุชน เนื่องจากทรพัยากร
สิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพนั ้น เป็นทรัพยากรที่มี
ความส าคัญต่อมนุษย์อย่ างยิ่ ง  เพราะมีการใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรสิง่แวดล้อมด้านชวีภาพใน
การด ารงชีวติในหลากหลายรูปแบบ และมนุษย์นัน้
เป็นได้ทัง้ผู้ที่สามารถท าลายและฟ้ืนฟูทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพได้ในเวลาเดียวกนั ดงันัน้
ผูว้จิยัจงึเหน็แลว้วา่หากมกีารวางฐานความรูเ้รื่องการ
ใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรสิง่แวดล้อมอย่างถูกวธิีก็
จะท าให้ในอนาคตมีทร ัพยากรสิ่งแวดล้อมด้าน
ชวีภาพไวใ้ห้ลูกหลานไดใ้ชป้ระโยชน์สบืต่อไป และ
นอกจากนี้การอบรมการเรยีนรูท้รพัยากรสิง่แวดล้อม
ด้านชีวภาพในครัง้นี้  เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมอบรม
ไดร้บัองค์ความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้น
ชวีภาพ รวมถงึให้นิสติที่เขา้ร่วมอบรมไดม้จีรยิธรรม
สิง่แวดล้อมและจิตอาสาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งสามารถน าไปสู่การอนุร ักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพในชุมชนได้อย่าง
ยัง่ยนื 
 
2. วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพื่อพฒันาคูม่อืการเรยีนรูส้ภาพทรพัยากร
สิง่แวดล้อมด้านชีวภาพในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
 2. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบผลการเรยีนรู้
เกีย่วกบัทรพัยากรสิง่แวดลอ้มดา้นชวีภาพในชุมชน 

  2.1 ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรู้
เกีย่วกบัทรพัยากรสิง่แวดลอ้มดา้นชวีภาพในชุมชน 
  2.2 ผลการ ศึกษาแ ล ะ เปรียบ เทีย บ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
  2.3 ผลการ ศึกษาแ ล ะ เปรียบ เทีย บ 
จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นิสติระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 363 คน 
 2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นิสติ
ระดับปริญญาตรีช ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 48 คน ซึ่งไดม้า
จากการเลอืกแบบเจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา    
 1) ตัวแปรต้น  ได้แก่ คู่มือการ เรียนรู้
ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มดา้นชวีภาพในชมุชน 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
  2.1) คว ามรู้ เ กี่ย วกับท รัพย าก ร
สิง่แวดลอ้มดา้นชวีภาพในชมุชน 
  2.2) จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
การเรยีนรูส้ภาพทรพัยากรสิง่แวดลอ้มดา้นชวีภาพใน
ชมุชน 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการเรยีนรูส้ภาพ
ทรัพย ากรสิ่ ง แ วดล้อ มด้านชีวภาพ ในชุมชน 
แบบทดสอบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม และแบบวดัจิต
อาสาสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
  1) ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
และหนังสอืที่เกีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้ง
เครื่องมือ ได้แก่คู่มือและแผ่นพับการเรียนรู้สภาพ
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ทรัพย ากรสิ่ ง แ วดล้อ มด้านชีวภาพ ในชุมชน 
แบบทดสอบความรู้ แบบทดสอบวัดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม และแบบวดัจติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอืดงันี้ 
  2.1) คู่มือการเรียนรู้สภาพทรัพยากร
สิง่แวดล้อมด้านชวีภาพในชุมชน โดยมเีนื้อหาการ
เรียนรู้ทัง้หมด 4 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
หน่วยที ่1 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม หน่วย
ที่  2 กฎหมายที่ เ กี่ย วกับปร ะ เมินผลกร ะทบ
สิง่แวดล้อม หน่วยที่ 3 ทรพัยากรสิ่งแวดล้อมด้าน
ชวีภาพ และ หน่วยที่ 4 ระบบนิเวศบนบกและระบบ
นิเวศในน ้า 
  2.2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการ
เรียนรู้สภาพทรพัยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพใน
ชุมชนเป็นตัวเลือก 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง 
จ านวน 20 ขอ้ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 
คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
  2.3) แบบทดสอบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
เป็นตวัเลอืก 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 
ขอ้ ม ี4 ระดบั ไดแ้ก ่เพื่อตนเอง เพื่อครอบครวั เพื่อ
สงัคม และเพื่อความถูกตอ้งดงีาม 
  2.4) แบบวดัจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เป็น
แบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยทีส่ดุ จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้ สง่อาจารย์ทีป่รกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมอืที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้
พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ พบว่า ค่า 
IOC ของเครือ่งมอืทัง้หมด มคีา่มากกวา่ 0.5 แสดงว่า 
สามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้ และผลการ
ประเมินความเหมาะสมของคู่มือและแผ่นพับการ
เรียนรู้ทรพัยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพในชุมชน 
พบว่าค่าความเหมาะสมของคู่มือ และแผ่นพบัมคี่า
เท่ากับ 4.22 และ 4.25 ตามล าดับ ถือว่ามีความ
เหมาะสมสามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 

จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ  
ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่าย ของ
เครือ่งมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบวดัความรูม้คี่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัอยู่ที่ 0.67 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.20 – 0.80 และค่าความยากง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.30 - 0.60 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด
ไว ้
  5.2) แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีค่า
ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.77 ค่าอ านาจจ าแรกราย
ขอ้อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวดัจิตอาสาสิ่งแวดล้อมมีค่า
ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.71 ค่าอ านาจจ าแรกราย
ขอ้อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูท้รพัยากรสิง่แวดล้อมดา้นชวีภาพ
ในชมุชน 
 7) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพทรัพยากร
สิง่แวดลอ้มดา้นชวีภาพในชมุชน 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั แบ่งออกเป็น 
2 ระยะ ไดแ้ก ่
  ร ะ ย ะที่  1  ก าร อ อ กแบบเ ค รื่ อ ง มื อ
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
  ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดล้อม
ศกึษา 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจัยคร ัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวดัผล
ทุกฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์ 
  2) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
วดัผล  
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3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู  
มดีงัต่อไปนี้ 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
  2.1 ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
  2.2 คา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability) 
  2.3 คา่อ านาจจ าแนก 
  2.4 คา่ความยากงา่ย 
  2.5 คา่ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1)  
  2.6 คา่ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2)  
  2.7 คา่ดชันีประสทิธผิล (E.I)  
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ Paired  
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั  
 กา รศึกษ าวิ จั ย เ รื่ อ ง ก าร เ รีย น รู้ สภ าพ
ทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้นชวีภาพในชุมชน สามารถ
สรปุไดด้งันี้ 
 4.1 ผลการหาประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือ การเรียนรู้ทร ัพยากร
สิง่แวดลอ้มดา้นชวีภาพในชมุชน สามารถสรปุไดว้า่  

  1) การหาประสิทธิภาพของคู่มือในการ
สร้างผลสัมฤทธิท์างการเรียนให้ผู้อบรมเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ถึงระดับเกณฑ์ที่คาดไว ้
ประสทิธภิาพทีว่ดัออกมาจะพิจารณาจากรอ้ยละของ
การท าแบบวดัผลหรือกระบวนการปฏิสมัพันธ์ก ับ 
ร้อยละการท าแบบวัดผลหลังการอบรม พบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
83.54 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็น
ร้อยละ 82.29 ดังนั ้น คู่มือฝึกอบรมการเรียนรู้
ทร ัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพในชุมชน จึงมี
ประสทิธภิาพของคูม่อือบรม 83.54/82.29 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ต ัง้ไว้ท(ดังตารางที่  1) ส่วนค่าดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรมการเรยีนรูท้รพัยากร
สิ่ง แวดล้อมด้านชีวภาพในชุมชน พบว่า  ดัชนี
ประสิท ธิผ ล  (E.I.) ขอ งคู่มืออบรมการ เรียน รู้
ทร ัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพในชุมชน มีค่า
เท่ากบั 0.6851 หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้พิ่มขึ้น
และส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิ่มขึ้นหลงัจากการใชคู้่มือฝึกอบรมรอ้ยละ 68.51 
ซึ่ง เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ได ้ 
(ดงัตารางที ่2) 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมการเรยีนรูท้รพัยากรสิง่แวดลอ้มดา้นชวีภาพในชมุชน (E1/E2) 
หน่วยฝึกอบรม คะแนนเต็ม  ̅ S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.70 1.12 83.54 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 16.45 0.94 82.29 

ประสิทธิภาพของคู่มืออบรม เท่ากบั 83.54/82.29 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืฝึกอบรมการเรยีนรูท้รพัยากรสิง่แวดลอ้มดา้นชวีภาพในชมุชน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ

ฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ

ฝึกอบรม 

จ านวนผูเ้ข้ารบั
การฝึกอบรม 

คะแนนเต็มของ
แบบทดสอบความรู้ 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

ของคู่มือ 
420 802 48 20 0.6851 
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 2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  
จริยธรรมส่ิงแวดล้อม และจิตอาสาส่ิงแวดล้อม
เก่ียวกับการเรียนรู้ทร ัพยากรส่ิงแวดล้อมด้าน
ชีวภาพในชุมชน พบว่า นิสติมคีวามรูก้่อนการอบรม
อยู่ในระดบัน้อย (  ̅ = 8.75) หลงัการอบรมนิสติมคีวาม
รู้อยู่ ในระดับมาก (  ̅ = 16.45) ส่วนจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม กอ่นการอบรมนิสติ มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อม
อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (  ̅ = 3.13) หลงัการอบรมนิสติมี

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (  ̅ = 3.49) 
และจติอาสาสิง่แวดลอ้ม กอ่นการอบรมนิสติม ีจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัมาก (  ̅ = 3.01) หลงัการอบรม
นิสติมจีติอาสาสิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัมาก (  ̅ = 4.26)
เมื่อเปรยีบเทียบความรู้ จรยิธรรมสิง่แวดล้อมและจิต
อาสาสิ่งแวดล้อมก่อนและหลัง พบว่านิสิตมีความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มและจติอาสาสิง่แวดลอ้ม (ดงัตาราง
ที ่3)  

 
ตารางที่  3 การเปรยีบเทียบความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัการเรยีนรูท้รพัยากร
สิง่แวดลอ้มดา้นชวีภาพในชมุชน ของนิสติกอ่นและหลงัการฝึกอบรม โดยใช ้Paired t-test (n=48) 

รายการ 
ก่อนการอบรม 

ระดบั 
หลงัการอบรม 

ระดบั t df p 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ความรู ้(N=20) 8.75 1.23 น้อย 16.45 0.94 มาก 
-

39.42 
47 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

3.13 0.27 
เพื่อ
สงัคม 

3.49 0.12 เพื่อสงัคม 
-

11.44 
47 .000* 

จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

3.01 0.11 มาก 4.26 0.40 มาก -5.69 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 

5. อภิปรายผล 
 กา รศึกษ าวิ จั ย เ รื่ อ ง ก าร เ รีย น รู้ สภ าพ
ทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้นชวีภาพในชุมชน ผูว้จิยัมี
ประเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงันี้ 
 5.1 ผลการหาประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการเรียนรู้ท ร ัพยากร
สิง่แวดลอ้มดา้นชวีภาพในชมุชน  
  1) จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของ
คูม่อื มปีระสทิธภิาพ E1/E2 = 83.54/82.29 ซึง่สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ต ัง้ไว้ 80/80 ส าหร ับการอบรม 
แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้าร่วมอบรมโดยใชคู้่มอืการ
เรยีนรูท้รพัยากรสิง่แวดล้อมดา้นชวีภาพในชุมชน มี
ความรูเ้พิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของสุมน 
อมรววิฒัน์ (2533 : 460) ไดก้ล่าวไวว้่า การจดัการ
เรยีนรูค้อืสถานการณ์อย่างหนึ่งที่มสีิง่ต่อไปนี้เกดิขึ้น 
ได้แก่ 1. มีความสมัพันธ์และมีปฏสิมัพันธ์เกิดขึ้น 
ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบั

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ ผู้ ส อ น กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  
2. ความสมัพนัธ์และการมปีฏสิมัพนัธ์ก่อให้เกดิการ
เรยีนรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ 3. ผูเ้รยีนสามารถน า
ประสบการณ์ใหมน่ัน้ไปใชไ้ด ้และเป็นไปตามแนวคดิ
ของเกษม จนัทรแ์กว้ (2547 : 32 -33 ) ไดก้ล่าวไวว้่า 
การพัฒนามนุษย์ ให้ เกิดการลงมือกระท า เพื่ อ
สิง่แวดลอ้มทีด่ขี ึน้ ทัง้การปรบัปรงุแกไ้ขปัญหาที่มอียู่
เดมิ และการป้องกนัปัญหาใหม่ที่ก าลงัจะเกดิขึ้นใน
อนาคต โดยการกระท าที่เกดิขึ้นมาจาก ความสมคัร
ใจไมใ่ชก่ารบงัคบั โดยการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องอาศยักระบวนการในการ
รบัรูแ้ละเข้าใจในการปฏิบตัิต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนัน้ 
จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจจึงจะสามารถท าให้
เกดิผลทีม่ปีระสทิธิภาพได ้ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของพรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 
189-202) ไ ด้ศึกษ า ก า รพัฒน าคู่ มื อ ฝึ ก อบ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
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สาธ ารณรัฐ อิน โดนี เ ซีย  ผลการศึกษาพบว่ า 
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 84.53/85.33 แสดงให้เห็นว่าคู่มอืฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพและสามารถน าไปใชไ้ด ้และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของวทิยา ห่อทอง และคณะ (2561 : 41-
53) ไดท้ าการศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ 
ป่ า ชุม ชน โคกหิ น ล าด  อ า เภ อ เมือ ง  จั ง ห วัด
มหาสารคาม เรื่อง ประเภทป่าชุมชนโคกหินลาด  
ผลการศกึษาพบวา่ ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.57/93.10 เ ป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและมปีระสทิธิภาพสามารถน าไปใช้
ได ้และสอดคล้องกบังานวจิยัของยุวเรศ วงษ์จนัทร ์
และคณะ (2561: 156) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมการท าสารปราบแมลงศัตรูพืชโดยใช้ใบ
น้อยหน่า ผลการศึกษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมการท า
สารปราบแมลงศตัรูพืชโดยใชใ้บน้อยหน่า ที่ผู้วิจ ัย
พัฒนาขึ้ นมีปร ะสิทธิภ าพ เท่ ากับ  98.40/95.50  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ ัง้ไว ้ 
  2) จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธิผล
ของคู่มือ มีค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) = 0.6851 
ส่งผลให้นิสติมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
หลงัจากการใชคู้ม่อือบรมรอ้ยละ 68.51 แสดงให้เห็น
ว่านิสติที่เขา้รบัการอบรมโดยการใชคู้่มอือบรมการ
เรยีนรูน้ัน้มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึ้น ท าให้ค่าดชันี
ประสิทธิผลมีค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
(2546 : 256) ไดน้ิยามความหมาย "คู่มอื" หมายถึง 
สมดุหรอืหนงัสอืทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบต ารา เพื่ออ านวยความ
สะดวกเกีย่วกบัการศกึษาหรอืการปฏบิตัิเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรอืเพื่อแนะน าวธิใีชอุ้ปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
คู่มือจัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่รวบรวม
ขอ้มูล ข้อเท็จจรงิ เฉพาะเรื่อง เพื่อใชเ้ป็นคู่มอืตอบ
ค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อ
ใช้เป็นคู่มอืในการศึกษาและปฏิบตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้
คูม่อืมกัจะมกีารเรยีบเรยีงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อ
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้ ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของเครอืวลัย์ เผ่าผึ้ง (2548 : 39) คู่มอื 
(Manual) หมายถงึ หนงัสอืหรอืเอกสารที่จดัขึ้นอย่าง

เป็นระบบเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตอบข้อ
สงสยั หรอืแนวทางในการปฏบิตักิจิกรรมเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งซึง่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยมรีปูเล่ม
ก ะ ทั ด ร ั ด  เ ห ม า ะ แ ก่ ก า ร พ กพ า  ส ว ย ง า ม  
มภีาพประกอบ อ่านเขา้ใจง่าย และสามารถน าไปใช้
อย่างมีประสทิธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง และสอดคล้องกบังานวิจัยของณิชกมล  
ดวีงษา และคณะ (2561: 12-29) ไดศ้กึษาการพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ชุมชนกับการจัดการ 
ป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ค่าดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) คู่มอืกิจกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องชุมชนกบัการ
จดัการป่าชุมชน มคี่าเท่ากบั 0.8380 แสดงว่านิสติที่
เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสติที่
เขา้รว่มกจิกรรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู ้รอ้ยละ 
83.80 และสอดคล้องกบังานวจิยัของภูรภีทัร์ ผุดผา 
และคณะ (2561 : 94) ไดท้ าการศึกษาการพฒันา
คู่มอือบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ
ของผีเสื้อในชุมชนบา้นเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนี
ประสิทธิผล (E.I) ของคู่มือการอนุร ักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อ  มีค่าเท่ากับ 
0.6333 นัน่หมายความว่า นักเรยีนมคีะแนนเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ  63.33 แสดงให้เห็นว่า จากการ
พฒันาการอบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพของผเีสื้อในบา้นเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ท าใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจใน
คูม่อือบรม เกดิความรูแ้ละทศันคติที่ด ีและสอดคล้อง
กบังานวจิยัของนฎัฐภรณ์ ปรกึไธสง และคณะ (2561 
: 192) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์สมนุไพรในป่าบุ่ง ป่าทาม ส าหรบัชุมชนบา้น
โนนสมบูร ณ์  ต าบล เกิ้ ง  อ า เภอเมือ ง  จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า มดีชันีประสทิธิผล 
(E.I.) เท่ากับ 0.7138 หมายความว่าชาวบ้านมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร ้อยละ 71.38 แสดงให้
เ ห็น ว่ าคู่ มือ ฝึ กอบรมมีความ เหม าะสม  แล ะ 
มปีระสทิธภิาพ โดยผา่นกระบวนการตามขัน้ตอน 
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 ดงันัน้ การเรยีนรูท้รพัยากรสิง่แวดล้อมดา้น
ชวีภาพในชุมชน โดยใชคู้่มอืกจิกรรมซึ่งเป็นรูปแบบ
การจัดการเรยีนการสอนของกิจกรรมให้ผูเ้รยีนเกิด
ความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งของทรพัยากรสิง่แวดล้อม
ดา้นชวีภาพสามารถพฒันานิสติให้มพีฤติกรรมตรง
ตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึ้น แสดงให้เห็นว่าการ
จดัการเรียนรู้ทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้นชีวภาพใน
ชุมชนโดยใช้คู่มือประกอบการถ่ายทอดความรูโ้ดย
ผา่นกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา  
 5.2 ผลของการศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้
จรยิธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อมเรื่อง
การเรยีนรูท้รพัยากรสิง่แวดลอ้มดา้นชวีภาพในชมุชน 
  2.1) ผลการเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
ทรพัยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพในชุมชน พบว่า 
นิสติทีเ่ขา้รบัการอบรมเกีย่วกบัทรพัยากรสิง่แวดล้อม
ดา้นชวีภาพมีความรูก้่อนการอบรมอยู่ในระดบัน้อย 
( ̅= 8.75) และหลังการอบรมอยู่ในระดับมาก  
( ̅= 16.45) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนก่อนและหลัง
การอบรม พบวา่ หลงัการอบรมนิสติมคีะแนนความรู้
เฉลีย่มากกว่าการอบรมอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของจติรา วสุวานิช (2525: 18) 
ได้ให้ความหมาย ของความรู้ว่ า  เ ป็นการจ า
ขอ้เท็จจรงิ เรื่องราว รายละเอียด ที่ปรากฏในต ารา
หรอืสิง่ที่ไดร้บัจากการบอกกล่าวไว ้และเป็นไปตาม
แนวคดิของ  ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2544 : 18) ไดใ้ห ้
ความหมายของความรูไ้วว้่า เป็นพฤติกรรมเบื้องต้น
ซึง่ ผูเ้รยีนจ าได ้อาจโดยการนึกไดห้รอืการมองเห็น 
ไดย้นิ จ าได ้ความรูใ้นข ัน้นี้ไดแ้ก่ความรูเ้กีย่วกบัการ
จ ากดั ความหมาย ขอ้เท็จจรงิ ทฤษฎี กฏโครงสรา้ง 
การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของกรรณิกา สุขงาม (2556 : 48) ไดศ้กึษา
เรือ่ง การส่งเสรมิการปลูกพืชผกัสวน ครวัโดยใชปุ้๋ ย
ชวีภาพเพื่ออนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม บ้านศรวีิล ัย ต าบล
หนองปลิง  อ า เภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  
ผลการศกึษาพบว่า การจดักจิกรรมการส่งเสรมิการ
ปลูกพืชสวนครัว โดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพเพื่ออนุร ักษ์
สิ่งแวดล้อม ก่อนส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ เกี่ยวกับการปลูกพืชสวนครัวโดยใช้ปุ๋ ย

ชวีภาพเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัพอใช ้หลงั
การสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบั
ด ีหลงัการส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรูสู้ง
กว่าก่อนการส่ง เสริม และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฐรกิา สงิห์รกัษ์ ไพบูลย์ ลิ้มมณี และกรรณิกา 
สุขงาม (2561 : 67) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการ
ท าจุลนิทรยี์จากหน่อกล้วยเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน
ผลการศกึษาพบวา่ กอ่นการส่งเสรมิการท าจุลินทรยี์
จากหน่อกลว้ยชาวบา้นมคีะแนนความรูเ้ฉลี่ยเท่ากบั 
13.03 คะแนน และหลังจากการส่งเสริมชาวบ้านมี
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 16.33 คะแนน เมือ่วเิคราะห์และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ก่อนและหลัง 
พบว่า หลังการส่งเสริมชาวบ้านมีความรู้มากกว่า
ก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.5 แ ล ะสอ ดคล้อ ง กับ ง านวิ จัย ขอ ง วิภ าร ัต น์  
ตาลทรพัย์ ประยูร วงศ์จันทรา และลิขติ จนัทร์แก้ว 
(2561 : 10) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม : ระเบยีบป่าชุมชน ผลการศกึษาพบว่า 
ความรูข้องนิสติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหินลาด เรื่องระเบยีบป่าชุมชนก่อนการเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 12.70 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวม
อยู่ ใ นร ะดับมากมี่ค่า เ ฉลี่ ย เท่ ากับ  27.23 เ มื่ อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ก่อนและหลัง 
พบว่า หลังการส่งเสริมชาวบ้านมีความรู้มากกว่า
ก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.5 
 แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้ารบัการอบรมการ
เรียนรู้ทรพัยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพในชุมชน  
มีความรู้ เพิ่มขึ้ น  เนื่ อ งจากคู่ มืออบรมมีความ
เหมาะสมและความน่าสนใจของเนื้อหาท าให้นิสติเกดิ
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของคู่มืออบรมเป็น 
อย่างด ีซึง่คูม่อือบรมการเรยีนรูท้รพัยากรสิง่แวดล้อม
ดา้นชวีภาพในชมุชน เน้นให้นิสติไดร้บัประสบการณ์
และความรูใ้หม่ๆ เพื่อให้นิสติสามารถน าความรูท้ี่ได้
เกี่ยวกบัทรพัยากรสิง่แวดล้อมด้านชวีภาพไปใช้ให้
เกดิประโยชน์และสามารถน าความรูไ้ปเผยแพรไ่ด ้
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 2.2) ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบจรยิธรรม
สิง่แวดล้อม ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการ
อบรม  พบว่ า  นิ สิต มีค ะแนน เฉลี่ ย จ ริย ธ ร ร ม
สิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อสงัคม ( ̅= 3.13) และหลงัการฝึกอบรมนิสติมี
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อความถูกต้องดงีาม ( ̅= 3.49) เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมหลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 
171-172) กล่าวว่า จรยิธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
หลกัการทีค่วรประพฤตอิย่างหนึ่งต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่มี
ผลท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทาง
ระบบนิเวศ และเอื้อประโยชน์ให้แก่สรรพสิง่ที่อาศยั
สิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่สูญเสียระบบ
สมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดล้อม ซึ่งจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มไมส่ามารถแยกออกไดจ้ากจรยิธรรมชวีติ 
สงัคม และชมุชน โดยศกัยภาพในตวัของมนัเองเป็น
ปัจจยัหลกัในการบรูณาการเชือ่มโยงชวีติ ชมุชน และ
สังคมสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน และ
เป็นไปตามแนวคดิของอรรถเดช สรสุชาติ (2558 : 
23) ให้ความหมายจรยิธรรมว่าจรยิธรรม หมายถึง 
คณุสมบตัทิางความประพฤต ิทีส่งัคมมุ่งหวงัให้คนใน
สงัคมนัน้ประพฤติ มีความถูกต้องในความประพฤต ิ
มเีสรภีาพภายในขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าที่ที่
สมาชกิในสงัคมพงึประพฤตปิฏบิตัติ่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น 
และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกดิความเจรญิรุ่งเรอืง
ขึ้นในสังคม การที่จะปฏิบัติให้เ ป็นไปเช่นนัน้ได้ 
ผูป้ฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่ใดถูกสิง่ใดผดิ และเป็นไปตาม
แนวคดิของประยูร วงศ์จนัทรา (2552: 33) ไดก้ล่าว
ว่า แนวคิดทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นความ
ตระหนักและจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็น
คณุคา่ของธรรมชาตสิิง่แวดล้อมและปฏบิตัิอย่างเป็น
มิตร  ในการปลูก ฝั งจ ริยธร รมสิ่ง แวดล้อมกับ
กระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษาถือเป็นแนวทางที่
มคีวามสอดคล้องกนัอย่างยิ่ง ในการแก้ปัญหาการ
สร้างจิตส านึกทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต้องท าให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์ธ รรมชาติ
สิง่แวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของดวงสุดา 
พิณนอก และสุพรรณ บุญมา (2548 : 12) ไดศ้กึษา
เรือ่ง การศกึษาพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมของนักศกึษา
สาขาการศึกษา ชัน้ ปีที่  1 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม 
นักศกึษาชัน้ปีที่ 1 สาขาการศกึษา มพีฤติกรรมเชิง
จริยธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของบรรเจิด ปานเงนิ (2552 :112) ไดศ้กึษา
เกี่ย วกับจ ริย ธ ร รมสิ่ ง แ วดล้อ มของบุคล าก ร
สาธารณสขุประจ าสถานีอนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
การศึกษาจริยธรรมสิ่ งแวดล้อมของบุคลากร
สาธารณสุขประจ าสถานีอนามยั มีความส าคญัต่อ
พฤติกรรมในการอนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มจะเป็นประโยชน์และแนวทางในการน าไป
เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการแกไ้ขปัญหาเรื่องจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุข ผลการศึกษา
พบว่า จรยิธรรมต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยรวมหลังการฝึกอบรมมีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ซึ่งแสดงให้
เหน็วา่การฝึกอบรมครัง้นี้มผีลให้บุคคลากรที่เขา้ร่วม
มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของชชัพงศ์ ทองขนั (2552 : 25) ไดศ้กึษา
เรื่อง แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมในโครงการ
ก่อส ร้า งร ะบบขนส่ง ด้วยสายพานเชีย ง ใหม่ -
แม่ฮ่องสอนผลการวิจัยพบว่า เดิมมนุษย์ไม่เคยมี
ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ในปัจจุบ ัน 
มนุษย์ประสบกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
อนัเนื่องจากทรพัยากรธรรมชาติเหลือน้อยลง การใช้
วิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีในทางที่ผิด เช่น การ
ทดลอง ระเบดิปรมาณู การท าลายป่าไม ้ฯลฯ ซึ่งการ
จะท าใหม้นุษย์มจีรยิธรรมในการอุนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
นัน้ ต้องมีการอบรมจริธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการ
ด าเนินงานและผลที่ได้คือ  ช่างก่อสร้างถนนมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มสงูขึน้หลงัไดร้บัการอบรม 
 2.3) ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อม ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการ
จัดกิจกรรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบั
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ปานกลาง ( ̅= 3.01) และหลังการฝึกอบรมนิสิต 
มีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( ̅= 4.26) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จติอาสาสิง่แวดลอ้มกอ่นและหลงัการฝึกอบรม พบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมหลังการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
ณัฐณิชากร ศรบีรบิูรณ์ (2550: 7) ไดใ้ห้ความหมาย
ของจิตอาสา หมายถึงความส านึกของบุคคลที่มตี่อ
สงัคม ส่วนรวม โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือ  
ผูท้ี่มจีิตอาสาจะแสดงออกซึ่ง พฤติกรรมที่อาสาท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การเสยีสละเงนิ สิง่ของ 
เวลาแรงกาย และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผูอ้ื่นและ
สังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน และเป็นไปตาม
แนวคดิของธิดาชนก วงศ์พิทกัษ์ (2556 : 16) ไดใ้ห้
ความหมายของจิตอาสา คือ ปฏิบัติกิจกรรมที่
แสดงออกถึงความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ การเสยีสละเวลา 
สิง่ของ แรงกาย สติปัญญา เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
หมายรวมถึง กจิกรรมที่เคยกระท ามาแล้วและก าลงั
จะเขา้ร่วมในอนาคต หรอืเป็นจิตใจที่มคีวามสุขเมื่อ
ไดท้ าความด ีไดช้ว่ยเหลอืผูอ้ื่นและสงัคม เพื่อให้ผูอ้ื่น
มคีวามสขุดว้ยความสมคัรใจและไม่หวงัผลตอบแทน 
การเขา้รว่มกจิกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ การมี
ส านึกของบุคคลที่มีต่อส่วนรวม เอาใจใส่ป้องกัน
แกไ้ขปัญหาสงัคมโดยการกระท าดว้ยความสมคัรใจ 
ไม่ใช่ภาระหน้าที่ที่ต้องรบัผดิชอบ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของสญัญาศรณ์ สวสัดิไ์ธสง (2561 :20-21) 
ไดศ้กึษาการพฒันาพฤติกรรมจิตอาสาของนักศกึษา
โ ด ย ใ ช้ ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ โ ค ร ง ง าน คุ ณธ ร ร ม  
ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษาที่ ไ ด้ร ับการจัด
กระบวนการเรยีนรูแ้บบโครงงานคณุธรรม มแีนวโน้ม
พฤตกิรรมจติอาสาสูงกว่านักศกึษาที่ไม่ไดร้บัการจดั
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรมในทุกตัว
แปรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของอารียา บุษราคมั ประยูร 
วงศ์จันทรา และลิขิต จนัทร์แกว้ (2561 : 7) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้
ป่าชมุชนโคกหนิลาด เรื่องเห็ดธรรมชาติในป่าชุมชน 
ผลการศกึษาพบว่า คะแนนจิตอาสาสิง่แวดล้อมก่อน

การเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย  
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.05 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.56 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อมหลงั
การเขา้รว่มกจิกรรมเพิม่ขึ้นมากกว่าก่อนการเขา้ร่วม
กจิกรรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของสุรศกัดิ ์แกว้งาม (2561 : 
146) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้น าจิตอาสาสิ่งแวดล้อม พบว่า ก่อนการ
ฝึกอบรมนกัเรยีนกลุ่มตวัอย่าง มคีะแนนเฉลีย่ผูน้ าจิต
อาสา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅= 3.41) และหลงั
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅= 4.08) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทกัษะการเป็นผูน้ าจิตอาสา
สิง่แวดล้อมของกลุ่มตวัอย่าง เป็นไปตามสมมติฐาน
การวจิ ัย โดยมคีะแนนเฉลี่ยทกัษะการเป็นผู้น าหลัง
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้กจิกรรมการอบรมการเรยีนรูม้ผีลท าให้
จิตอาสาสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้
วิธีการจัดกิจกรรม มีกระบวนการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษาโดยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม
การอบรมการเรียนรู ้คอื คู่มอืการเรยีนรู้ทรพัยากร
สิง่แวดล้อมดา้นชวีภาพในชุมชน ในการบรรยายให้
ความรู ้เป็นสือ่หรอืตวักระตุ้นให้เกดิการเรยีนรูแ้ละมี
จิตอาสาสิ่งแวดล้อมต่อการอนุร ักษ์ทร ัพยากร
สิง่แวดลอ้มดา้นชวีภาพในชมุชน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1. ข้อเสนอแนะในการน าวิจยัไปใช้   
 1) สามารถน าคู่มือการเรียนรู้ทรพัยากร
สิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพไปพัฒนาต่อยอด หรือ
เผยแพร ่เพื่อเป็นการเรยีนรูแ้กโ่รงเรยีน หรอืชมุชน 
 2) หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งสามารถน างานวจิยั
ไปประยุกต์ใชใ้นการท างานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทียบรูปแบบการ
จดัการเรยีนรูท้รพัยากรสิง่แวดล้อมชวีภาพในชุมชน
เพิ่มเติมเพื่อน าไปปรับปรุงคู่มืออบรมให้มีความ
เหมาะสมมากยิง่ขึน้ 
 2) ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทียบรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัต ิ

และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอนุร ักษ์ทร ัพยากร
สิง่แวดล้อมดา้นชีวภาพเพิ่มเติมเพื่อน าไปปรบัปรุง
คู่มอือบรม อันจะน าไปสู่การพฒันากระบวนการจัด
กิจกรรมอบรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไปในอนาคต  
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