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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรมการเรยีนรู้
ระบบนิเวศหนองน ้านิ่ง และเพื่อศกึษาเปรยีบเทียบความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อการ
เรียนรู้ระบบนิเวศหนองน ้ านิ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดบัปริญญาตรีช ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 48 คน ไดจ้ากการเลือก
แบบเจาะจงเข้าร่วมกิจกรรม เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือฝึกอบรมการเรียนรู้ระบบนิเวศหนองน ้ านิ่ง  
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม และแบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
คอื คา่เฉลีย่ ความถี ่รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานคอื Paired t-test ผลการศกึษา 
พบว่า  คู่มืออบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ  91. 25 /85.51 ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม (E.I.) 
เท่ากับ 0.6982 นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการ  
ใชคู้ม่อืฝึกอบรมรอ้ยละ 69.82 นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อม หลงัการ
เขา้รว่มการฝึกอบรมสงูกวา่กอ่นการเขา้รว่มการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั  :  คูม่อืฝึกอบรม ระบบนิเวศหนองน ้านิ่ง ความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract 
 The purposes of this research was to study find the efficiency according to the criteria 80/80 and 
the effectiveness of the training manual to learning of the swampy ecosystems  and to study and compare 
knowledge environmental ethics and environmental volunteers about learning of the swampy ecosystems. 
The sample used in the study were 48 undergraduate students in year 1st, Environmental Education 
program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University being selected by 
purposive sampling. The tools used in research included learning of the swampy ecosystems, knowledge 
test, environmental ethics test and environmental volunteer test. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing, Paired t-test. The results 
revealed that the manual was efficiency of 91.25/85.51. The effectiveness of the activity manual index was 
equal to 0.6982. The students had more knowledge and effect to increased student progress after using 
the training manual at 69.82 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   : Training manual, Swampy Ecosystems, Knowledge, Environmental Ethics,  
    Environmental Volunteerism 
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1. บทน า 
 น ้าเป็นของเหลวชนิดหนึ่ง ทีม่อียู่มากที่สุดบน
ผิวโลก และเป็นปัจจัยส าคญัต่อการด ารงชีวิตของ
สิง่มชีวีติทุกชนิดทีม่นุษย์รูจ้กั เราสามารถพบน ้าไดใ้น
หลายๆ สถานที่ อาทิ ทะเล ทะเลสาบ แม่น ้า ห้วย 
หนอง คลอง บงึ และในหลายๆ รปูแบบ เช่น น ้าแขง็ 
หิมะ ฝน ลูกเห็บ เมฆ และไอน ้ า น ้ ามีรูปแบบและ
สถานะเป็นของเหลว แต่น ้ าก็ยงัมใีนรูปของสถานะ
ของแขง็ทีเ่รยีกวา่น ้าแขง็ และสถานะแก๊สทีเ่รยีกวา่ไอ
น ้า ปกคลุมบนพื้นผวิโลก ส่วนมากในมหาสมุทรและ
ในแหล่งน ้าแห่งใหญ่ทัว่ไป น ้า 1.6% อยู่ภายใต้หิน
หรอืพื้นดนิที่ย ังมนี ้าแขง็อยู่ และอีก 0.001% อยู่ใน
อากาศในรูปแบบของไอน ้ าและก้อนเมฆซึ่งเป็น
ลกัษณะของส่วนของของแข็งและของเหลวลอยอยู่
บนอากาศและเกดิการตกตะกอน น ้าบนโลกบางส่วน
ถูกบรรจุลงในสิง่ของต่างๆ ทีเ่กดิโดยธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้นบนโลก อย่างเช่น อ่างเก็บน ้ า ใน
ร่างกายของสัตว์และพืช ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ
รา้นอาหาร 
 น ้าในมหาสมุทรมอียู่มากถึง 97% ของพื้นผวิ
น ้าทัง้หมดบนโลก ธารน ้าแข็งและน ้าแข็งข ัว้โลกอีก 
2.4% และที่เหลือคือน ้ าที่อยู่บนพื้นดินเช่น แม่น ้ า 
ทะเลสาบ หนองน ้ า บ่อน ้ า อีก 0.6% น ้ าเคลื่อนที่
อย่างต่อเนื่องผ่านวฏัจกัรของการกลายเป็นไอหรือ
การคายน ้า การตกลงมาเป็นฝน และการไหลของน ้า
ซึง่โดยปกตจิะไหลไปสู่ทะเล ลมเป็นตวัพาไอน ้าผ่าน
เหนือพื้นดนิในอตัราทีเ่ท่า ๆ กนัเชน่เดยีวกบัการไหล
ออกสูท่ะเล น ้าบางสว่นถูกกกัขงัไวเ้ป็นเวลาหลายยุค
หลายสมยัในรูปแบบของน ้าแขง็ข ัว้โลก ธารน ้ าแข็ง 
น ้าทีอ่ยู่ตามหนิหรอืดนิ หรอืในทะเลสาบ บางครัง้อาจ
มกีารหาน ้าสะอาดมาเลี้ยงสิ่งมชีวีติบนพื้นดิน น ้าใส
และสะอาดนัน้เป็นสิง่จ าเป็นต่อมนุษย์และสิ่งมีชวีิต
อื่นๆ น ้ ามีสมบตัิเป็นตวัท าละลายที่ดีมาก เราจึงไม่
ค่อยพบน ้ าบริสุทธิใ์นธรรมชาติ ดงันัน้น ้ าสะอาดที่
เหมาะสมต่อการบรโิภคของมนุษย์จงึเป็นทรพัยากรที่
มคี่ายิ่ง ในบางประเทศปัญหาการขาดแคลนน ้ าเป็น
ปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสงัคม และเศรษฐกิจ
ของประเทศนัน้อย่างกว้างขวาง (วรรณภา ศรีวิไล
สกลุวงศ,์ 2552: เวบ็ไซต์) 

 ภาวการณ์ขาดแคลนน ้ าในขณะนี้ก าลังเป็น
เรื่องที่หลายประเทศให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากน ้าเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ และเป็นตวัขบัเคลื่อนเศรษฐกจิอย่างหนึ่ง ไม่
ว่ า จ ะ เ ป็ น ก า ร ใ ช้ น ้ า ใ น ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร 
ภาคอุตสาหกรรม และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
เป็นตน้ บนพื้นโลกมนี ้าครอบคลุมพื้นที่ 2 ใน 3 ของ
พื้นที่รวม แต่กลับปรากฏว่ามปีระชากรโลกจ านวน  
1 ใน 5 ก าลงัประสบภาวะขาดแคลนน ้า และทวคีวาม
รุนแรงมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกดิผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเหล่านัน้ 
เชน่ ประเทศจนี อนิเดยี สหรฐัอเมรกิา หลายประเทศ
ในทวปีแอฟรกิา เช่น ไนจีเรยี เอธิโอเปีย และหลาย
ประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกกลาง เป็นต้น ซึ่ง
ภาวะขาดแคลนน ้าของโลกนี้เป็นมหนัตภยัของมวล
มนุษย์โลกทีป่ระเทศต่างๆ ทีเ่ผชญิปัญหานี้จะต้องหา
ทางแกไ้ขอย่างเร่งด่วน (ทิพย์สุดา หิมะคุณ, 2555: 
เวบ็ไซต์) 
 สิง่แวดล้อมมีความสมัพันธ์ต่อกนัและกนัทัง้
ทางตรงและทางอ้อมซึ่งอาจเป็นความสัมพันธ์
ทางบวก หรอืความสมัพนัธ์ทางลบ จะมากหรอืน้อย
ขึ้ น อยู่ ก ับลักษณะสมบัติข อ ง สิ่ ง แ วดล้อมนั ้น 
นักวชิาการสิง่แวดล้อม จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรยีนรู ้
และเข้าใจความสมัพันธ์นัน้ๆ เป็นอย่างดี มิฉะนัน้
แล้วการจดัการสิง่แวดล้อมในระบบหนึ่งๆ ที่มคีวาม
หลากหลาย ทัง้สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตตลอดจน
สิ่งแวดล้อมทางสังคมมีอยู่ปะปน และคละกันอยู่
ศาสตรท์ีส่ามารถเรยีนรูค้วามสมัพนัธ์ของสิง่แวดล้อม
นี้ คอื นิเวศวทิยา ซึง่นักวชิาการสิง่แวดล้อม ยอมรบั
โดยทัว่ไปว่า เป็นศาสตร์พื้นฐานที่จ าเป็นและเป็น
เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่การสร้าง 
ความเขา้ใจทางสิง่แวดล้อม การอยู่รวมกนัเป็นระบบ
สิง่แวดลอ้ม จนถงึการวเิคราะห์ และการวางแผนการ 
จดัการ/การด าเนินการทางสิง่แวดล้อมล้วนต้องอาศยั
วชิาการทางนิเวศวทิยาทัง้สิ้น (เกษม จนัทร์แก้ว, 
2547: 51) 
 ระบบนิเวศของแหล่งน ้าจืดมคีวามส าคญัต่อ
มนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งทรพัยากรที่หา
ได้ง่ายและสะดวกต่อการที่มนุษย์จะน ามาใช้ใน
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ชีวิตประจ าว ันเพื่อการเกษตร และอุตสาหกรรม 
ดงันัน้ปัจจยัต่างๆ ทีม่ตี่อพืชและสตัว์ในแหล่งน ้ากจ็ะ
มีผลต่อมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้แหล่งน ้ าทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ปัจจุบ ันน ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความส าคญัยิ่งต่อสิ่งมีชวีิตทุกชนิดแบ่งออกไดต้าม
ลักษณะแหล่งที่เกิดได้เป็นแหล่งน ้ าจืดเป็นแหล่ง
อาศยัของสตัวน์ ้าและพชืน ้า เป็นแหล่งอาหารที่ส าคญั
ของมนุษย์และสตัว์ต่างๆ สิ่งมชีวีติในแหล่งน ้าจืดมี
พชื เชน่ จอก สาหรา่ย แหน และสตัว ์เชน่ หอย ปลา
ต่างๆ กุง้ หนองหมายถึง บรเิวณที่ที่มนี ้าขงั มขีนาด
ไม่ใหญ่มากนัก อยู่ตามชุมชน และมกัจะแห้งขอด    
ในฤดแูลง้ มนี ้ามากในฤดูฝน เป็นแหล่งน ้าปิดและไม่
มทีีร่ะบายออกสูภ่ายนอก 
 จ า ก ที่ ก ล่ า ว ม า ข้ า ง ต้ น ผู้ วิ จ ั ย จึ ง เ ห็ น
ความส าคญัและความสนใจในการศึกษาการเรียนรู้
ระบบนิเวศหนองน ้านิ่ง ซึ่งปัจจุบนันัน้ระบบนิเวศ
หนองน ้านิ่ง มจี านวนลดน้อยลงมากจากอดตี เพราะ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของ
หนองน ้านิ่ง ซึ่งมสีาเหตุหลกัมาจากการใชป้ระโยชน์
ของมนุษย์ในการอุปโภคและบรโิภค ดงันัน้ ผูว้จิยัจึง
สนใจการเรียนรู้ระบบนิ เวศหนองน ้ านิ่ง  โดยใช้
กระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษา เพื่อให้นิสติมกีาร
พัฒนาองค์ความรู้ จ ัดกิจกรรมศึกษาเปรียบเทียบ
ความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มและจติอาสาสิง่แวดล้อม 
และสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการอนุรกัษ์หนองน ้ า
นิ่งได ้  
 ดงันัน้ ผู้วจิ ัยมีความสนใจที่จะท าวิจยั เรื่อง 
การเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง โดยการสอดแทรก
จิตอาสิง่แวดล้อม จรยิธรรมสิง่แวดล้อมส าหรบันิสิต
ปรญิญาตร ีในการวจิยัในครัง้นี้ เป็นเชงิการให้ความรู้
และผลวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน
กระบวนการสอนสิ่งแ วดล้อมแบบสอดแทรก
จริยธรรมให้เกิดกบันิสติ เพื่อที่จะท าให้เกิดความรู้
สิ่งแวดล้อมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มส าหรบันิสติไดเ้ป็นอย่างด ี
 
 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรมการเรียนรู้ระบบนิเวศ
หนองน ้านิ่ง 
 2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศหนองน ้านิ่ง จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิต
อาสาสิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง 
กอ่นและหลงัการฝึกอบรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรีช ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 72 คน  
 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบั
ปริญญาตรีช ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 48 คน ไดม้าจากการเลือกแบบ
เจาะจง 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือ
การเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง และแผ่นพบั เรื่อง 
การเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ไดแ้ก ่ 
  2.1 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ
หนองน ้านิ่ง    
  2.2 แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อระบบนิเวศ
หนองน ้านิ่ง    
  2.3 แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  
3.3 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครือ่งมอื ไดแ้ก ่คูม่อืฝึกอบรม แผ่นพบั แบบทดสอบ
ความรู้ แบบวัดจิตอาสาสิ่งแวดล้อม และแบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเรือ่งการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนอง
น ้านิ่ง 
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 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอื ดงัต่อไปนี้ 
  2.1) คู่มอืฝึกอบรมการเรยีนรูร้ะบบนิเวศ
หนองน ้านิ่ง โดยมีเนื้อหาทัง้หมด 4 หน่วยฝึกอบรม 
ประกอบดว้ย หน่วยที่ 1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบ
นิเวศ หน่วยที่ 2 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัระบบนิเวศ
หนองน ้านิ่ง หน่วยที่ 3 การอนุรกัษ์หนองน ้านิ่ง และ
หน่วยที่  4 จิตอาสาสิ่ง แวดล้อมและจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัระบบนิเวศหนองน ้านิ่ง 
  2.2) แผ่นพบัเรื่องการเรียนรู้ระบบนิเวศ
หนองน ้านิ่ง โดยมเีนื้อหาทัง้หมด 4 หน่วยฝึกอบรม 
ประกอบดว้ย หน่วยที่ 1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบ
นิเวศ หน่วยที่ 2 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัระบบนิเวศ
หนองน ้านิ่ง หน่วยที่ 3 การอนุรกัษ์หนองน ้านิ่ง และ
หน่วยที่  4 จิตอาสาสิ่ง แวดล้อมและจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัระบบนิเวศหนองน ้านิ่ง 
  2.3) แบบทดสอบความรูก้ารเรยีนรูร้ะบบ
นิเวศหนองน ้านิ่ง เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก คอื  
ก ข ค และ ง ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 
คะแนน จ านวน 20 ขอ้  
  2.4) แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อการ
เรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้ านิ่ง โดยม ี5 ระดบั ไดแ้ก ่
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
  2.5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการ
เรียนรู้ระบบนิเวศหนองน ้ านิ่ง เป็นแบบเลือกตอบ  
4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง โดยม ี4 ระดบั ไดแ้ก่ เพื่อ
ตนเอง เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อสงัคม และเพื่อ
ความถูกตอ้งดงีาม 
 3) น าเครื่องมอืที่สรา้งขึ้น ส่งอาจารย์ที่ปรกึษา
เพื่อตรวจสอบและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  
ส่งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้
พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมอื พบว่า ค่า IOC 
ของเครื่องมือทัง้หมด มีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมือที่ใชใ้นการวดัและประเมินผล 
ไดแ้ก ่แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม 
แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ไป Try out กบันิสิต 

ชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคา ที่ไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาคา่ความเชื่อม ัน่ทัง้
ฉบบัค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่าย 
ของเครือ่งมอื ดงันี้  
  5.1) แบบทดสอบความรูม้คี่าความเชื่อม ัน่
ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.86 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่า 
0.20 – 0.80 และค่าความยากง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.30 - 0.60 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีค่า
ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.91 ค่าอ านาจจ าแรกราย
ขอ้อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวดัจิตอาสาสิ่งแวดล้อมมีค่า
ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.94 ค่าอ านาจจ าแรกราย
ขอ้อยู่ระหว่าง   0.20 – 0.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กจิกรรมฝึกอบรมการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ระยะที ่1 การสรา้งและการพฒันาเครือ่งมอื โดย
การออกแบบและแกไ้ขตามค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ
แลว้น าไป Try out กบันิสติทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอย่าง เพื่อหา
ประสทิธภิาพของเครือ่งมอื 
 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา การวดั และการประเมนิผล เริ่มจากการเข้าสู่
กระบวนการฝึกอบรม การสรา้งความสนใจ การกระตุ้น
เพื่อใหเ้กดิสต ิสมาธ ิการผอ่นคลาย การวเิคราะห์ขอ้มูล 
สรปุผล และอภปิรายผลการวจิยั 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจัยคร ัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบทดสอบ 
และแบบวัดผลทุกฉบับ ซึ่งทุกฉบบัต้องตอบอย่าง
สมบรูณ์ 
  2) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู (SPSS) ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบทดสอบ และแบบวดัผล  
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
       สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1.  สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ความถี ่ 
รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
  2.1 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้ Item-
total Correlation 
  2.2 คา่ความยากงา่ย 
  2.3 คา่ความเชือ่ม ัน่ ใช ้Alpha  
Coefficiient 
  2.4 คา่ความเทีย่งตรงของเนื้อ IOC 
  2.5 การหาดชันีประสทิธผิล 
(Effectiveness Index : E.I) 
  2.6 คา่ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 
  2.7 คา่ดชันีประสทิธผิล (E.I) 
 3. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมติฐานคอื Paired t-test 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 

 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ เรือ่งการเรียนรู้ระบบนิเวศ
หนองน ้ านิ่ง 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม
การเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง พบว่า ประสทิธิผล
ภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 91.25 และ
ประสทิธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 85.5 
ดังนั ้น การเรียนรู้ระบบนิ เวศหนองน ้ านิ่ ง  มี
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม 91.25/85.51 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
  
 
 
 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง (E1 / E2) 

หน่วยฝึกอบรม คะแนนเต็ม  ̅ S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 876 18.25 1.17 91.25 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 820 17.14 1.10 85.51 

ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม เท่ากบั 91.25/85.51 

 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 48 คน พบว่า ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของ
คูม่อืฝึกอบรมการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง  มคี่า
เท่ากบั 0.6982 หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้พิ่มขึ้น

และส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืฝึกอบรมรอ้ยละ 85.7 ซึ่ง
เ ป็น ไปตาม เกณฑ์มาต รฐ านที่ ส ามารถ ใช้ไ ด ้ 
(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืฝึกอบรมการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ
อบรมของทกุคน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ
อบรมของทกุคน 

จ านวนผูเ้ข้า
รบัการอบรม 

คะแนนเต็มของ
การทดสอบ

อบรม 

ค่าดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

496 820 48 960 0.6982 
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4 . 2  ผลการ ศึกษาและเปรียบเ ทียบความรู้  
จิตอาสาสิ่งแวดล้อม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการเรียนรู้ระบบนิเวศหนองน ้ านิ่ง 

 4.2.1 ผลการศกึษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้ านิ่งของนิสิต
กลุ่มตวัอย่าง 

 ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
การเรียนรู้ระบบนิเวศหนองน ้ านิ่งของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่างกอ่นและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า คะแนน
เฉลี่ยความรู้ของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม เรื่องการ

เรียนรู้ระบบนิ เวศหนองน ้ านิ่ งก่อนการเข้าร่วม
กจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
10.33 และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 17.14 เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ ก่อนและหลังการเขา้ร่วมการ
ฝึกอบรม พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้หลังการเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนการเข้าร่วมการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง โดยใช ้t-test  
  (Dependent Samples) กอ่นและหลงัการฝึกอบรม 

รายการ 
ก่อนการอบรม ระดบั 

ความรู้ 
หลงัการอบรม ระดบั 

ความรู้ 
t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความรู ้
(N = 20) 

10.33 3.63 น้อย 17.14 2.27 มาก -20.15 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
   
 4.2.2ผลการศึกษาและเปรยีบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่งของ
นิสติกลุ่มตวัอย่าง 
 ผลการศึกษาและ เปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง ของ
นิสติกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า 
คะแนนจิตอาสาสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง ก่อนการ
เขา้รว่มการฝึกอบรม โดยรวม 

 
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคีา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.37 และหลงั
การเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการ
เขา้ร่วมการฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมคีะแนน
เฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมหลังการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(ดงัตารางที ่4) 
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ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง และ 
  ระดบัจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่งโดยใช ้ t-test (Dependent  
  Samples) กอ่นและหลงัฝึกอบรม (n= 48) 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
  
 4.2.3 ผลการ เปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มกอ่นและหลงัการเรยีนรู้ระบบนิเวศหนอง
น ้านิ่งของนิสติกลุ่มตวัอย่าง 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง
ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจัดกิจกรรม 
พบว่า คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสติที่เข้า
ร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศหนองน ้ านิ่งก่อน
การเขา้รว่มกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.22 และหลังการเขา้ร่วมกิจกรรม
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.22 เมือ่เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงั
การเขา้รว่มกจิกรรมเพิม่ขึ้นมากกว่าก่อนการเขา้ร่วม
กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(ดงัตารางที ่5) 

 
ตารางที ่5 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และระดบัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อระบบ 

  นิเวศหนองน ้านิ่งของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช ้t-test (Dependent Samples) กอ่นและหลงั     
   กจิกรรม (n = 48)   

*มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือ เรือ่งการเรียนรู้ระบบ
นิเวศหนองน ้ านิ่ง 

 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม
การเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง พบว่า ประสทิธิผล
ภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 91.25 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นรอ้ยละ 85.51 
ดัง นั ้น  ก า ร เ รี ย น รู้ ร ะ บบ นิ เ ว ศ หน อ ง น ้ า นิ่ ง  

ด้าน 
ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม 

df t P 
 ̅ S.D. 

ระดบั 
จิตอาสา  ̅ S.D. 

ระดบั 
จิตอาสา 

จติอาสา
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

3.37 0.24 ปานกลาง 4.30 0.30 มาก 47 -15.66 .000* 

ด้าน 
ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม 

df t P 
 ̅ S.D. 

ระดบั
จริยธรรม  ̅ S.D. 

ระดบั
จริยธรรม 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.22 0.22 
เพื่อญาติ
มติรพวก
พอ้ง 

3.22 0.13 เพื่อสงัคม 47 -28.32 .000* 
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มปีระสทิธิภาพของคู่มอืฝึกอบรม 91.25/85.51 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ต ัง้ไว้ ส าหรบัการ
เรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง โดยใชคู้ม่อืฝึกอบรมซึ่ง
เป็นรปูแบบการจดักจิกรรมคา่ย ให้ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม
เกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องการเรยีนรู้ระบบนิเวศ
หนองน ้านิ่ง สามารถพัฒนาผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมให้มี
พฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วม
กจิกรรมมผีลสมัฤทธิเ์ป็นไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงให้
เหน็วา่การจดักจิกรรมค่าย โดยใชคู้่มอืฝึกอบรมเรื่อง
การเรียนรู้ระบบนิ เวศหนองน ้ านิ่ งมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงขึ้นจริง เป็นไปตามแนวคิดของ 
เครือวัลย์  เผ่าผึ้ง  (2548 : 39) คู่มือ (Manual) 
หมายถงึ หนงัสอืหรอืเอกสารที่จดัขึ้นอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตอบข้อสงสัย หรือ
แนวทางในการปฏิบตัิกจิกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่ง
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยมีรูปเล่ม
กะ ทัด ร ัด  เ หม า ะ แก่ ก า รพ กพ า  ส ว ย ง าม  มี
ภาพประกอบ อ่านเข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้
อย่างมีประสทิธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง  และเป็นไปตามแนวคิดของศักรินทร ์
สุวรรณโรจน์ และคณะ (2535 : 89) ไดก้ล่าวไวว้่า 
การจัดท าคู่มือการจัดการ เรียนรู้ต้องค านึ งถึง
องค์ประกอบที่ส าคญั เพื่อให้การจัดท าคู่มือในการ
จัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 
มผีูน้ าเสนอองคป์ระกอบของคูม่อืปฏบิตังิาน และคู่มอื
การจัดการเรยีนรู้ไวส้อดคล้องกนั ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของวาท ีลพพนัธ์ทอง และคณะ (2559: 189-
202) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัสงิคโปร ์กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติปรญิญาตร ี
ช ั ้น ปีที่  1  ส าข าวิช าสิ่ ง แ วดล้อมศึกษา  คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธิภาพของ
คู่มอืฝึกอบรม มปีระสิทธิภาพ เท่ากบั 93.44/84.78 
ส่วนดชันีประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากบั 
0.7350 นิสติที่ใชคู้่มอืฝึกอบรม ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐสิงคโปร์มี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 73.50 และ

นิสติกลุ่มทดลองมคีวามรู ้ทศันคติ และทกัษะในการ
เป็นวิทยากร สูงกว่านิ สิตกลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของน ้าทิพย์ ค าแร่ และคณะ (2559: 543-
563) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหร ับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธิภาพของ
คู่มือฝึกอบรมการบรโิภคที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.70/83.68 ส่วนดชันี
ประสิทธิภาพผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 0.790 
นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมมีความก้าวหน้าในการเรียน
คดิเป็นรอ้ยละ 79.00 ผลการเปรยีบเทียบความรูแ้ละ
ทัศนคติเรื่องการบริโภคที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
ส าหร ับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังการ 
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัย ส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมการท าถ่านจากมูลสตัว์ มีประสิทธิภาพที่
ตามเกณฑต์ัง้ไว ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของไพลิน 
เศวตศลิา (2549 : 94.97)ได ้ศกึษาการพฒันาคู่มอื
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่องระบบนิเวศ ส าหร ับ
นัก เ รียนช่ ว งชัน้ ที่  4 ของ โร ง เ รียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจ ัยและพัฒนา
การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า คู่มือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เรื่องระบบนิเวศ มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 
83.16/80.95 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต ัง้ไว ้80/80 
แสดงว่าคู่มอืกจิกรรมเสริมหลกัสูตรเรื่องระบบนิเวศ 
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 จากผล
การศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ มีค่าดัชนี
ประสทิธิผล (E.I.) = 0.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดแล ะนิ สิต มีคว ามรู้ เ พิ่ มขึ้ น  ส่ งผล ให้มี
ความกา้วหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้
คูม่อือบรมรอ้ยละ 75.48 
5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ จิตอาสา
สิง่แวดล้อม จริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัการ
เรียนรู้ ระบบนิเวศหนองน ้ านิ่งของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่าง 
 5.2.1 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการเรียนรู้ระบบนิเวศหนองน ้ านิ่งของ
นิสิตกลุ่มตวัอย่าง 
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  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการเรียนรู้ระบบนิเวศหนองน ้ านิ่งของนิสิต
กลุ่มตวัอย่างกอ่นและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า คะแนน
เฉลีย่ความรูข้องนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม เรื่องการเรยีนรู้
ระบบนิ เวศหนองน ้ านิ่ งก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 10.33 และ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 17.14 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า นิสติที่
เข้าร่วมกจิกรรมมีคะแนนเฉลี่ยความรูห้ลังการเข้าร่วม
กจิกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิ
ของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2544: 26 ) ไดก้ล่าวว่า 
ความรู ้เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นที่ผูเ้ร ียนรูเ้พียงแต่เกิด
ความจ าได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการ
มองเห็น ไดย้ิน จ าได้ ความรู้ในชัน้นี้ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์ โครงสรา้งและวธิีแก้ไขปัญหา ส่วนความ
เข้าใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะด้าน  “การ
แปล” ซึง่หมายถงึ ความสามารถในการเขยีนบรรยาย
เกี่ยวกับข่าวสารนั ้นๆ โดยใช้ค าพูดของตนเอง 
และ “การให้ความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของ
ความคิดเห็นและข้อสรุป รวมถึงความสามารถใน
การ “คาดคะเน” หรอืการคาดหมายว่าจะเกดิอะไรขึ้น  
เป็นไปตามแนวคดิของ พรธดิา วเิชยีรปัญญา (2547: 
21) ไดใ้หค้วามหมายของความรู ้คอืกระบวนการของ
การขดัเกลาเลือกใชแ้ละบูรณาการการใชส้ารสนเทศ
เหล่านัน้จนเกดิเป็นความรู้ใหม่ (New knowledge) 
ความรูใ้หม่จึงเกดิขึ้นจากการผสมผสานความรู้และ
ประสบการณ์เดิมผนวกกบัความรู้ใหม่ที่ได้ร ับซึ่ง
ความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายในบุคคลเป็นความรูท้ี่
ไมช่ดัแจ้งซึ่งหากไดร้บัการถ่ายทอดออกมาอยู่ในรูป
ลายลกัษณ์อกัษรก็จะกลายเป็นความรูท้ี่ชดัแจ้งและ
ความรู้จะเกิดคุณค่าได้หากมีการน าไปใช้ในการ
ตดัสนิใจ และเป็นไปตามแนวคดิของประยูร วงศ์จนัทรา 
(2559: 59) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ความรูห้มายถึง การ
รบัรูเ้กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์ รายละเอียดต่างๆ 
ทีเ่กดิจากการสงัเกตการศกึษา ประสบการณ์ทัง้ดา้น
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคมความรู้พื้นฐาน 

หรือภูมิหลังของแต่ละบุคคล ที่บุคคลได้จดจ าหรือ
เก็บรวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤติกรรมที่ส ัง เกตหรือวัดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของวฒุศิกัดิ ์บญุแน่น และคณะ (2558: 174-
190) ได้ศกึษาวจิ ัยเรื่อง การพฒันาคู่มอืการจัดการ
เรียนรู้ชีววิทยาและปฏบิตัิการชวีวิทยาสิง่แวดล้อม
แบบบูรณาการ ส าหรบันิสติระดบัปริญญาตรี คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า นิ สิตมีความรู้
เกีย่วกบั ชวีวทิยาสิง่แวดล้อม ความตระหนักต่อการ
อ นุ ร ักษ์ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  แ ล ะ ทัก ษ ะป ฏิบัติ ก า ร
วิทยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการ หลังการเรียนมากกว่า
กอ่นเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 5.2.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบ
จริยธรรมแวดล้อมก่อนและหลงัการฝึกอบรม
การเรียนรู้ระบบนิเวศหนองน ้ านิ่งของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่าง 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง
ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจัดกิจกรรม 
พบว่า คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสติที่เข้า
ร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศหนองน ้ านิ่งก่อน
การเข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม  
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 2.22 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.22 เมือ่เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงั
การเขา้รว่มกจิกรรมเพิม่ขึ้นมากกว่าก่อนการเขา้ร่วม
กจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดง
ให้ เ ห็น ว่ าก าร ฝึ กอบร มมีผ ลท า ใ ห้ จ ริย ธ ร ร ม
สิง่แวดล้อมของผู้เขา้ร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
กระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วธิีการจัดกิจกรรมมี
กระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
เครื่องมอืที่ใชใ้นการฝึกอบรม คอื คู่มอืฝึกอบรมการ
เรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง แผน่พบัในการบรรยาย
ใหค้วามรู ้เป็นสือ่หรอืตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละ
มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนอง
น ้ านิ่ง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของมาโนช เวชพันธ์ 
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(2552 : 15 -16) นับเป็นข ัน้แรกของพฤติกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการจดจ า ซึง่อาจจะโดย
การนึกได ้มองเห็น ไดย้ิน หรอื ไดฟั้ง ความรูน้ี้เป็น
หนึ่งในข ัน้ตอนของการเรยีนรู ้โดยประกอบไปดว้ยค า
จ ากดัความหรอืความหมาย ขอ้เท็จจรงิ ทฤษฎี กฎ 
โครงสรา้ง วธิกีารแกไ้ขปัญหา และมาตรฐานเป็นต้น 
ซึง่อาจกล่าวไดว้า่ ความรูเ้ป็นเรือ่งของการจ าอะไรได ้
ระลกึได ้โดยไมจ่ าเป็นต้องใชค้วามคดิที่ซบัซ้อนหรอื
ใชค้วามสามารถของสมองมากนัก ดว้ยเหตุนี้ การจ า
ไดจ้งึถอืวา่เป็น กระบวนการที่ส าคญัในทางจิตวทิยา 
และเป็นข ัน้ตอนทีน่ าไปสูพ่ฤตกิรรมที่ก่อให้เกดิความ
เข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ การ
สงัเคราะห์ การประเมินผล ซึ่งเป็นข ัน้ตอนที่ได้ใช้
ความคิด และความสามารถทางสมองมากขึ้นเป็น
ล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของเบนจามนิ บลูม 
(2542: 26-28) ไดท้ าการศกึษาเรือ่งที่เกีย่วกบัวธิีการ
และกระบวนการต่างๆ รวมถึงแบบกระสวนของ
โครงการวตัถุประสงค์ในดา้นความรู ้โดยเน้นในเรื่อง
ของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจ า การ
เรียนรู้ที่เน้นถึงการจ าและการระลึกได้ถึงความคิด 
วตัถุ และปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นความจ าที่เริ่ม
จากสิง่ง่ายๆ ที่เป็นอิสระแก่กนั ไปจนถึงความจ าใน
สิง่ที่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความสมัพันธ์ระหว่างกนั
เป็นความสามารถในการน าความรู้ (knowledge) 
ความเขา้ใจหรอืความคดิรวบยอด (comprehension)       
ในเรื่องใดๆ ที่มอียู่เดมิ ไปแกไ้ขปัญหาที่แปลกใหม่
ของเรือ่งนัน้ โดยการใชค้วามรูต้่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งวิธีการกับความคิดรวบยอดมาผสมผสานกับ
ความสามารถในการแปลความหมาย และเป็นไปตาม
แนวคดิของประยูร วงศ์จนัทรา (2559: 69) ไดก้ล่าว
ไวว้า่ จรยิธรรมสิง่แวดล้อม หมายถึง หลกัการที่ควร
ประพฤติอย่างหนึ่งต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลท าให้
สิ่งแวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบ
นิ เวศ และเอื้อประโยชน์ให้แก่สรรพสิ่งที่อาศัย
สิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่สูญ เสียระบบ
สัมพันธ์ระหว่างตนกับสิ่งแวดล้อม ซึงจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มไมส่ามารถแยกออกไดจ้ากจรยิธรรมชวีติ 
สงัคม และชมุชน โดยศกัยภาพในตวัของมนัเองเป็น
ปัจจัยหลักในการบูรณาการเชื่อมโยงชีวิต ชุมชน   

และสังคมสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน       
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของพระครูวาปีพชัราภรณ์ 
(2554: 52) ไดศ้กึษาการศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ของพระนิสิตมหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิท ย า ลัย  ศู นย์ ก า รศึกษ าจั ง ห วัด เพ ชรบู ร ณ์ 
ผลการวจิยัพบวา่ จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของพระนิสติ
ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วทิยาลยั ศนูย์การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดบัสูงมาก และพระนิสิตที่
ก าลังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ศูนย์
การศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ที่มีอายุระดบัการศกึษา 
และต าแหน่งงานต่างกนั มีจรยิธรรมสิ่งแวดล้อมไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประยูร วงศ์จนัทรา (2552: 
78 )  ไ ด้ศึกษา  การพัฒนาการสอนจ ริยธ ร รม
สิง่แวดล้อม เพื่อเปรยีบเทียบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ระหว่างนิสิตกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนิสติระดบัปริญญาตรีช ัน้ปีที่ 4 คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า นิสติกลุ่มทดลองมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมากกว่านิสิต
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กระบวนการสอน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมท าให้นิ สิต เกิดจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมในระดับสูงจึงสามารถน าไป ใช้ใน
กระบวนการเรยีนการสอนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อไป 
 5.2.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิต
อาสาสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการฝึกอบรมการ
เรียนรู้ ระบบนิเวศหนองน ้ านิ่งของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่าง 
 ผลการศึกษาและ เปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง 
ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจัดกิจกรรม 
พบวา่ คะแนนจติอาสาสิง่แวดลอ้มของนิสติที่เขา้ร่วม
กจิกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศหนองน ้ านิ่งก่อนการ
เข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วย  
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 2.14 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.78 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(1), 2563 : 28 - 41 

39 

สิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อมหลงั
การเขา้รว่มกจิกรรมเพิม่ขึ้นมากกว่าก่อนการเขา้ร่วม
กจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 แสดง
ให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้มีผลท าให้จิตอาสา
สิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการ
ฝึกอบรม มีกระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อม 
ศึกษาโดยเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรม คือ คู่มือ
ฝึกอบรมการเรยีนรูร้ะบบนิเวศหนองน ้านิ่ง และแผ่น
พบัในการบรรยายใหค้วามรูเ้ป็นสือ่กระตุ้นให้เกดิการ
เรยีนรูแ้ละมจีิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อการเรยีนรู้ระบบ
นิเวศหนองน ้ านิ่งเป็นไปตามแนวคิดของดวงทิพย์  
อันประสิทธิ ์(2555: 27) ได้กล่าวไว้ว่าจิตอาสา 
หมายถึง ผูท้ี่มคีวาม เอื้ออาทร มคีวามเมตตาให้กบั
ผูอ้ื่น พรอ้มกบัการมใีจทีเ่ป็นกลาง มคีวามรบัผดิชอบ 
เสียสละเพื่อ ส่วนรวม และเอาใจใส่ผู้อื่นด้วยการ
กระท าดว้ยความสมคัรใจ เพื่อที่จะไดช้่วยเหลือผูอ้ื่น 
และสร้างประโยชน์ให้กับคนที่อยู่ในชุมชนสังคม
เดียวกัน ท าให้เกิดการพัฒนาให้มีความ เจริญ
ยิ่งขึ้นไป ซึ่งเ ป็นไปตามแนวคิดของณัฐณิชากร  
ศรีบริบูรณ์ (2550: 7) ได้กล่าวไว้ ว่า จิตอาสา 
หมายถงึ ความส านึกของบคุคลทีม่ตี่อสงัคม ส่วนรวม 
โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือผูท้ี่มจีิตอาสาจะ
แสดงออกซึ่ง พฤติกรรมที่อาสาท าประโยชน์เพื่อ
สว่นรวม เชน่ การเสยีสละเงนิ สิง่ของ เวลา แรงกาย 
และ สตปัิญญา เพื่อชว่ยเหลือผูอ้ื่นและสงัคม โดยไม่
หวังผลตอบแทน และ เป็นไปตามแนวคิดของ 
กรรณิกา มาโน (2553: 7) ได้กล่าวไว้ว่าจิตอาสา 
หมายถึง จิตที่พรอ้มสละเวลา แรงกาย แรงใจ และ
สติปัญญาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่นและสังคม 
เป็นการกระท าดว้ยความสมคัรใจไม่หวงัผลตอบแทน 
และเป็นการกระท าที่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ต้องร ับผิดชอบ  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัย จิตรวลยั ศรีแสงฉาย (2551: 
161) ไดศ้ึกษาจิตอาสาพฒันาชนบท กรณีศกึษา : 
กลุ่มอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาสวนใหญ่แล้วได้ให้ความสนใจกับ 
กจิกรรมของกลุ่มอาสาพฒันามหาวทิยาลยัมหิดลและ
ได้มีการออกค่ายอาสาร่วมกับกลุ่มอาสาพัฒนา  

ซึ่งเป็น สิ่งที่พวกเขาท าโดยเกดิจากจิตที่เป็นอาสา
จรงิๆ เพื่อใหผู้ท้ีไ่ดร้บัความชว่ยเหลือในสงัคมชนบท
มีความสุขมากขึ้น และสอดคล้องกบังานวิจัยของ 
สญัญาศรณ์ สวสัดิไ์ธสง (2561: 20-21) ได้ศึกษา 
การพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาโดยใช้
การเรียนรู้แบบ โครงงานคุณธรรม ผลการศึกษา
พบว่า นักศึกษาที่ได้รบัการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบโครงงานคณุธรรม มแีนวโน้มพฤตกิรรมจิตอาสา
สงูกวา่นกัศกึษาที่ไม่ไดร้บัการจดักระบวนการเรยีนรู้
แบบโครงงานคณุธรรมในทุกตวัแปรอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.5 สอดคล้องกบังานวิจัยของ
บุษราคมั จ าปา (2550: 164 ) ไดศ้กึษาจิตอาสากบั
การบรกิารช่วยเหลือคนพิการ กรณีศกึษา โครงการ
ช่วย เหลือนักศึกษาพิการ  วิทย าลัย ร าชสุดา 
มหาวทิยาลยัมหดิล ผลจากการศกึษาสามารถสรุปได้
ว่า งานบริการช่วยเหลือผู้พิการมีความส าคญัต่อผู้
พิการเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นสิ่งที่ท าให้คนปกติ
ทัว่ไปเข้าใจในความพิการมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ทัง้นี้การช่วยเหลือคน
พิการยังเป็นการท าบุญอีกวิธีหนึ่งตามค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา อีกทัง้จรรโลงสงัคมไทยให้เกดิการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืสบืไป 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1. งานวิจัยนี้ เหมาะส าหรบักลุ่มตัวอย่างใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาขึน้ไป 
 2. สามารถน าคู่มอืฝึกอบรมการเรยีนรูร้ะบบ
นิเวศหนองน ้านิ่งไปเผยแพร่ให้กบัเยาวชน ชาวบา้น 
หรอืชมุชนได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยเกี่ยวกบัขนาดของหนอง
น ้ านิ่ง ที่อาจมีผลต่อความหลากหลายของสตัว์น ้ า 
และพชืน ้า 
 2. ควรศึกษาปัจจัยเกี่ยวกบัความเชื่อและ
ประเพณีของชุมชนที่มผีลต่อการเรียนรูร้ะบบนิเวศ
หนองน ้านิ่ง 
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