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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และประสทิธิผลของคู่มอืการเรยีนรูส้ภาพ
ทรพัยากรสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพชีวิตในชุมชน เพื่อเปรียบเทียบความรู้ จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูส้ภาพทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้นคุณภาพชวีติในชุมชน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา คอื 
นิสติระดบัปรญิญาตร ีช ัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 48 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ คู่มอืการเรียนรู ้
แบบทดสอบความรู ้แบบทดสอบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และแบบวดัจติอาสาสิง่แวดล้อม สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูลคอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิ ัยพบว่า คู่มืออบรมมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.23/80.00 ดชันีประสิทธิผลของคู่มือการเรียนรู้มีค่าเท่ากบั 0.6431 แสดงว่านิสิตมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 64.31 นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู ้จิตอาสาสิง่แวดล้อม และจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้รว่มกจิกรรมสงูกวา่กอ่นการเขา้รว่มกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 
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Abstract 

 The purposes of this research were to develop a manual of learning of environmental resource on 
quality of life in the community to be efficient according to criteria 80/80 and effective, to compare 
knowledge environmental ethics and environmental volunteer to of environmental resource on quality of 
life in the community. The sample used in the study were 48 the 1st year undergraduate students in 
Environmental Education promotion, Faculty of Environment and Resource Studies Mahasarakham 
University be selected by purposive sampling. The tools used in the research were learning handbook, 
knowledge tests environmental ethics test and the environmental volunteer test. The statistics used in data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The training manual was 
effective at 83.23/80.00. The effectiveness index of the learning guide was 0.6431 indicated that students 
had progressively increased by 64.31 percent. The students had knowledge average scores, 
environmental ethics average scores and environmental volunteer average scores after participating in 
activities higher than before participating the activity with statistical significance at the level of .05.  
 
Keywords : The promotion, learning, environmental resource on quality of life, knowledge,  
  environmental ethics, environmental volunteer 
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัปัญหาสิ่งแวดล้อมมคีวามส าคญัมาก
ขึ้นเป็นล าดบั โดยพบว่าในหลายประเทศให้ความ
สนใจและมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน 
รวมทัง้มีการรวมกลุ่มรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ใน
ระดบัองค์กรภายในประเทศและระหว่างประเทศใน
ทุกมมุโลก ทัง้นี้อาจสบืเนื่องจากสภาวะแวดล้อมของ
โลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมาก จะเห็นไดจ้ากวกิฤต
สภาวะโลกรอ้น ปัญหาน ้าท่วม แผ่นดนิไหว หรอืภยั 
สนึาม ิทีเ่กดิขึน้กบัประเทศไทยและอนิโดนีเซียที่ผ่าน
มาทีท่ าใหม้นุษย์รบัผลกระทบโดยตรงจากสภาวะภยั
พิบตัิที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและคร่าชีวิตมนุษย์นับ
หมืน่นบัแสนคน รวมทัง้ท าลายทรพัย์สมบตัิต่างๆ ที่
เป็นสาธารณูปโภคที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ อันสามารถพบเห็นได้บ่อยครัง้ขึ้นผ่านสื่อ
ต่างๆ และในสถาณการณ์จริง นอกจากปัญหา
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติแล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้นก็ทวีความรุนแรงและสร้างปัญหา
สิง่แวดล้อมให้โลกและสงัคมเป็นอย่างมาก (ชชัวาล 
เทยีมถนอม,2550: 79) มนุษย์น าทรพัยากรธรรมชาติ
ที่มีไปใชอ้ย่างร่อยหรอ รวมถึงน าไปใช้ไม่ได้มีการ
ป้องกนัจนเกดิปัญหาความเสยีหายต่างๆ ที่ตามมา 
เนื่องจากมกีารใชท้รพัยากรกนัอย่างไม่ประหยดั ป่า
ไมถู้กท าลาย ดนิขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแคลน
น ้า เกดิภาวะมลพษิ เชน่ มลพษิทางน ้า การปล่อยน ้า
เสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม และจากการเพิม่ขึ้นของ
ประชากร ปริมาณการเพิ่มขึ้นของประชากรก็ยงัอยู่
ในอตัราทวคีณู เมือ่ผูค้นมากขึน้ความต้องการบรโิภค
ทรัพยากรก็เพิ่มมากขึ้นทุกทางไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
อาหาร ที่อยู่อาศัย พลังงาน การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลย ี
ความเจริญทางเศรษฐกิจนัน้ท าให้มาตรฐานในการ
ด ารงชวีติสูงตามไปดว้ย มกีารบรโิภคทรพัยากรจน
เกนิความจ าเป็น พื้นฐานของชวีติมคีวามจ าเป็นต้อง
ใช้พลังงานมาก ในขณะเดียวกันความก้าวหน้า
ทางดา้นเทคโนโลยกีช็ว่ยเสรมิใหว้ธิกีารน าทรพัยากร
มาใชไ้ดง้า่ย (ชยัพร เทียนทอง, 2552: 42) ในอดตีที่
ผ่านมารฐับาลไทยไดมุ้่งเน้นและให้ความส าคญักบั
การเร่งรดัพฒันาเศรษฐกจิเพียงดา้นเดยีว ส่งผลให้

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลายลง
อย่างมากและรวดเรว็จนขาดความสมดุล เกดิปัญหา
สิง่แวดล้อมและมลพิษต่างๆและมคีวามรุนแรงมาก
ขึ้นตามล าดบั ซึ่งมีผลกระทบทัง้โดยทางตรงและ
ทางอ้อมต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
(ณฐัวรรธน์ สนุทรวรทิธโิชต, 2556: 1) 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
สามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทางส าคญัคอื 1) การ
ป้องกนั คอืการป้องกนั คุม้ครองทรพัยากรที่สามารถ
เกดิขึน้ใหมไ่ดเ้อง เพื่อให้มอีตัราในการน าทรพัยากร
มาใชอ้ยู่ในระดบัที่สามารถเกดิขึ้นมาทดแทนไดท้ัน 
ซึ่งจะช่วยให้มทีรพัยากรนัน้ไวใ้ชอ้ย่างยัง่ยืน ทัง้ยัง
รวมถึงการป้องกนัทรพัยากรที่มแีนวโน้มจะเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม ไม่เกิดการ
ลุกลามจนท าให้สภาวะสิง่แวดล้อมเสยีสมดุลไป การ
ป้องกนันี้อาจท าไดโ้ดยการใชม้าตรการต่างๆ ตัง้แต่
การใช้กฎหมาย การประชาสมัพันธ์ให้ความรู้และ
ความเข้าใจแก่ประชาชนในการใช้ทรพัยากรอย่าง
เหมาะสม เพื่อมทีรพัยากรเกดิขึ้นหมุนเวยีนส าหรบั
ใชง้านไดอ้ย่างยัง่ยืนสบืไป 2) การแก้ไขและฟ้ืนฟู 
หมายถึง  การด า เนินการแก้ไขหรือซ่ อมแซม
ทรพัยากรทีล่ดลงหรอืเสือ่มสลายของสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละการด าเนินการกบัทรพัยากร
ทีล่ดลงหรอืเสือ่มโทรมใหส้ามารถฟ้ืนคนืกลบัสู่สภาพ
เดิมได้ โดยการปิดกัน้ไม่ให้มีการรบกวนระบบ
สิง่แวดลอ้มเพื่อใหร้ะบบสิง่แวดล้อมมเีวลาในการฟ้ืน
ตวักลบัสู่สภาพเดมิ สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอ้ีก 
เชน่ การฟ้ืนฟูไรเ่ลื่อนลอย การฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าชายเลน 
เ ป็น ต้น  แ ล ะ  3) ก ารอ นุ ร ักษ์  คือ กา ร ใ ช้
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมดว้ยความฉลาด
และ ใชอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อมนุษย์
มากทีส่ดุ โดยหลีกเลี่ยงให้เกดิผลเสยีต่อสิง่แวดล้อม
น้อยทีส่ดุกระบวนการด าเนินการอนุรกัษ์อย่างถูกต้อง
และมปีระสทิธภิาพตอ้ง ครอบคลุมทัง้ปัญหาดา้นการ
ท า ลายสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติจนเกิด
ความเสื่อมโทรม รวมถึงปัญหาการก่อมลพิษแก่
สิง่แวดล้อมที่จะส่งผลกระทบกลบัมาสู่ต ัวมนุษย์เอง
ดว้ย (อธิพฒัน์ สนิทรโก, 2560: 63) ดงันัน้เพื่อให้
ส ังคมอยู่ ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มนุษย์จึงต้อง
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ค านึงถึงผลกระทบในดา้นต่างๆ เพื่อไม่สรา้งผลเสีย
ต่อสิง่แวดล้อม การคดิถึงผลเสียต่อสิง่แวดล้อมและ
หาทางป้องกันหรือแก้ไขนี้  คือ การประเมินผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม 
 ทรพัยากรมนุษย์เป็นสิง่ส าคญัในการพฒันา
ประเทศ การสง่เสรมิสนับสนุนให้ประชาชนมชีวีติที่ดี
ขึ้น ไม่ว่าจะทางด้านวตัถุ ทางด้านสงัคม ทางด้าน
เศรษฐกจิ ทางดา้นความก้าวหน้าของ  เทคโนโลย ี
เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในชีวิตแก่พลเมือง 
รวมถึงการส่งเสรมิทางดา้นร่างกายและสภาพจิตใจ 
ต่างก็เป็นประเด็นที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทัง้สิน้ การตื่นตวัในการศกึษาคุณภาพชวีติ
ของประชากรมีมานานหลังจากที่แพร่ขยายใน
ปร ะ เ ท ศท า ง ต ะ วัน ต ก  โ ดย เ ฉพ า ะอ ย่ า ง ยิ่ ง
สหรฐัอเมรกิาและแคนาดาไปสู่นานาประเทศทัว่โลก 
เป็นการยืนยนัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของ
การศึกษาคุณภาพชีวิตของประชากรอันจะน าไปสู่
แนวทางในการปรบัปรุงหรือวางแผนนโยบายของ
ประเทศ เพื่อยกระดบัคณุภาพชวีติของคนในประเทศ
ส าหรบัก าลังพัฒนาอย่างประเทศไทย  เล็งเห็น
ความส าคญั “มนุษย์หรอืคนในสงัคมเป็นหลกั” ดงัจะ
เห็นไดจ้ากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มแีนวทางการพฒันา
บนพื้นฐานของการให ้“คนเป็น ศนูย์กลางการพฒันา” 
และได้ก าหนดวิส ัยทัศน์ว่า “มุ่งพัฒนาสู่ส ังคมที่
เขม้แขง็ และมศีกัยภาพเพื่อ ความอยู่ดมีสีุขของคน
ไทยทีย่ ัง่ยนื” และไดก้ าหนดประเดน็ยุทธศาสตร์การ
วจิยัเพื่อการพฒันาคนและ สงัคมที่มคีุณภาพคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา (ปรางทิพย์  ภักดีคีรี
ไพรวลัย, 2559: 22) 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความส าคัญเป็น
อย่างมาก เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองและสงัคม
ไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนาทัง้ในส่วนบุคคลและ
ครอบครัวจึงต้องมีการพัฒนาในด้านการศึกษา 
เพื่อใหม้แีนวคดิเจตคตทิีด่รีูจ้กัการบรหิารตนเอง การ
เอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น มอีาชพีและรายไดท้ี่พอเพียง
ต่อการด ารงชวีติ มคีณุธรรม จรยิธรรม ถา้หากปฏบิตัิ
ไดเ้ชน่นี้เท่ากบัเป็นการยกระดบัทัง้ตนเองและสงัคม 
ท าใหม้คีณุคา่ มคีวามเจรญิงอกงาม ปัญหาต่างๆ ใน

สังคมลดน้อยลง เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหามลภาวะเ ป็นพิษ เป็นต้น 
ประเทศต่างๆ จึงพยายามอย่างเต็มที่ ในการพฒันา
และปรบัปรงุคณุภาพชวีติของประชาชนให้มคีุณภาพ
ชวีติทีส่งูขึน้ เพื่อช่วยให้สมาชกิทุกคน ในสงัคมกนิดี
อยู่ดี มีความสุขสมบูรณ์ ประโยชน์ของการพัฒนา
คุณภาพชวีติ (ส าราญ จูช่วย, 2554: 17) มดีงันี้ 1) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยท าให้บุคคลสามารถ
ด าเนินชวีติอิยู่ในสงัคมโดยมแีนวทางในการด ารงชวีติ
ที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้สงัคมมีความสงบสุขไปด้วย 2) 
การพฒันาคุณภาพชีวติ กระตุ้นให้บุคคลและสงัคม
เกดิความกระตือรอืรน้คดิที่จะปรบัปรุงตนเอง สงัคม 
และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอยู่ เสมอ  3) การพัฒนา
คุณภาพชวีิตท าให้บุคคลรู้จกัใช้ปัญญา มีเหตุผล มี
คุณธรรม จรยิธรรม หลกัการบรหิาร เพื่อมาแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกบัตนเองและสงัคม 4) การ
พฒันาคณุภาพชวีติ ท าใหบ้คุคลและสงัคมอยู่ร่วมกนั
ด้วยความสมานฉันท์ ช่วยลดปัญหาความขดัแย้ง 
และปัญหาสงัคม 5) การพฒันาคุณภาพชวีติ ท าให้
บุคคลและสังคมที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ร่ วมกัน
อย่างสนัติสุข เกดิความร่วมมอืร่วมใจในการส่งเสรมิ
ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี และค่านิยมที่ดีงามให้
เกดิขึ้นในสงัคม ดงัจะเห็นได้ว่า หากคนมคีุณภาพ
ชวีติที่ดีได้รบัการส่งเสรมิสนับสนุนให้มีคุณภาพที่ดี
ย่อมน าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจรญิรุดหน้า
กา้วไกลขึน้ 
 จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงไดม้คีวามสนใจที่
จะศึกษาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพชีวิตในชุมชน เนื่องจาก
ทรพัยากรสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่ง 
ดงันัน้ผู้วจิ ัยจึงเห็นแล้วว่าหากมกีารวางฐานความรู้
เกีย่วกบัเรือ่งทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้นคุณภาพชวีติ
อย่างถูกต้องครบถ้วน ก็จะท าให้ในอนาคตมีบุคคล
และสังคมที่มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน 
รวมไปถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และเผยแพร่
ความรู้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต และนอกจากนี้
การอบรมการเรียนรู้ทร ัพยากรสิ่งแวดล้อมด้าน
คุณภาพชีวิตในครัง้นี้  เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมอบรม
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ไดร้บัองค์ความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้น
คุณภาพชีวิต รวมถึงให้นิสิตที่เข้าร่วมอบรมได้มี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและจิตอาสาสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มากยิง่ขึน้ ซึง่สามารถน าไปสู่การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
ในชมุชนไดอ้ย่างยัง่ยนื 
 
2. วตัถปุระสงค ์ 
 1) เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือ เรื่อง การเรยีนรูเ้กี่ยวกบั
สภาพทรพัยากรสิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพในชมุชน 
 2) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบผลการเรยีนรู้
เกีย่วกบัทรพัยากรสิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพในชมุชน 
  2.1) ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรู้
เกีย่วกบัทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้นดา้นกายภาพใน
ชมุชนของนิสติกลุ่มตวัอย่าง 
  2.2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัทรพัยากรสิง่แวดล้อม
ดา้นกายภาพในชมุชนของนิสติกลุ่มตวัอย่าง 
  2.3) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิต
อาสาสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้น
กายภาพในชมุชนของนิสติกลุ่มตวัอย่าง 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 363 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิต
ระดับปริญญาตรีช ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 48 คน ซึ่งไดม้า
จากการเลอืกแบบเจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา    
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก ่ คู่มือการเรียนรู้ทร ัพยากร
สิง่แวดลอ้มดา้นคณุภาพชวีติ 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ 
  1) ความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้น
คณุภาพชวีติ 

  2) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
  3) จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
การเรยีนรูท้รพัยากรสิง่แวดล้อมดา้นคุณภาพชวีติใน
ชมุชน 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ไดแ้ก่ แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรสิง่แวดล้อม
ดา้นคณุภาพชวีติในชุมชน แบบทดสอบวดัจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม และแบบทดสอบวดัจติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เ ค รื่ อ ง มือ  ไ ด้ แ ก่  คู่ มือ  แ บบทดสอบความ รู ้
แ บบท ดสอบวัด จ ริย ธ ร ร มสิ่ ง แ วดล้ อ ม  แ ล ะ
แบบทดสอบวัดจิตอ าสาสิ่ ง แวดล้อมเกี่ยวกับ
ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มดา้นคณุภาพชวีติในชมุชน 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอืดงันี้  
  2.1) คูม่อืการเรยีนรูท้รพัยากรสิง่แวดล้อม
ดา้นคุณภาพชวีิตในชุมชน โดยมีเนื้อหาการเรยีนรู้
ทัง้หมด 4 หน่วยการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย หน่วยที่ 1 
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม หน่วยที่ 2 ประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มหน่วยที ่3 ความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรดา้น
คณุภาพชวีติ และ หน่วยที่ 4 การประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
  2.2) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากร
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพชีวิตในชุมชน เป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 
ข้อ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
จ านวน 20 ขอ้  
  2.3) แบบทดสอบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง 
จ านวน 20 ขอ้ โดยม ี4 ระดบั ไดแ้ก ่เพื่อตนเอง เพื่อ
ญาตมิติรพวกพอ้ง เพื่อสงัคม และเพื่อความถูกต้องดี
งาม  
  2.4) แบบทดสอบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม 
เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก คือ ก ข ค ง และ จ 
จ านวน 20 ข้อคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
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และน้อยทีส่ดุ 3) น าเครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้ สง่อาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  
ส่งผู้เชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้อง พรอ้มทัง้หา
คา่ความเหมาะสมของเครือ่งมอื เมือ่วเิคราะห์คะแนน
จากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านแล้ว พบว่า คู่มือและ
เครื่องมือมีค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่า
ความเหมาะสมของคู่มือและเครื่องมือมีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 4.00 ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมอืที่ใชใ้นการ
อบ ร มมีค ว าม เ ห ม า ะ สม  แ ล ะ ส อ ดคล้ อ ง กับ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่อ งมือที่ผ่านการวิเคราะห์จ าก
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่าย ของ
เครือ่งมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบวดัความรู้มีค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.845 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
อยู่ระหว่า 0.20 – 0.60 และค่าความยากง่ายรายขอ้
อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบทดสอบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
มีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.784 ค่าอ านาจจ า
แรกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.60 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบทดสอบวดัจติอาสาสิง่แวดล้อมมี
คา่ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.935 ค่าอ านาจจ าแรก
รายขอ้อยู่ระหวา่ง 0.30 – 0.70 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทร ัพยากรสิ่งแวดล้อมด้าน
คณุภาพชวีติในชมุชน 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเรยีนรูท้รพัยากรสิง่แวดล้อมดา้นคุณภาพ
ชวีติในชมุชน ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ดว้ยตนเอง โดยแบง่เป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที่ 1 การออกแบบเครื่องมือถ่ายทอด
ผา่นกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา  
 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจยัคร ัง้นี้  ผู้วจิ ัยไดด้ าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวดัผลทุก
ฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์ 
 2) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูปตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
วดัผล  
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) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมติฐาน คอื Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การเรยีนรูท้รพัยากรสิง่แวดล้อมดา้นคุณภาพ
ชวีติในชมุชนผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลสรปุ ดงันี้ 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมการเรยีนรูท้รพัยากรสิง่แวดลอ้มดา้นคุณภาพชวีติในชมุชน (     ) 

หน่วยฝึกอบรม 
คะแนน

เตม็  ̅ S.D. 
ร้อยละของคะแนน

เฉลี่ย 
เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.64 1.25 83.23 ผา่นเกณฑ์ 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 16.00 0.85 80.00 ผา่นเกณฑ์ 

ประสิทธิภาพของคู่มืออบรม เท่ากบั 83.23/80.00 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืฝึกอบรมการเรยีนรูท้รพัยากรสิง่แวดลอ้มดา้นคณุภาพชวีติในชมุชน 
ผลรวมคะแนน

ทดสอบก่อน

การอบรม 

ผลรวมคะแนน

ทดสอบหลงัการ

อบรม 

จ านวนผูเ้ข้ารบั

การฝึกอบรม 

คะแนนเต็มแบบ

วดัความรู้ 

ค่าดชันี

ประสิทธิผล 

(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ์ 

422 768 48 20 0.6431 ผา่นเกณฑ์ 

 
 2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  
เก่ียวกบัทรพัยากรส่ิงแวดล้อมด้านคณุภาพชีวิต
ในชุมชน จริยธรรมส่ิงแวดล้อม และจิตอาสา
ส่ิงแวดล้อม พบวา่ นิสติทีไ่ดเ้ขา้รว่มการอบรม เรื่อง  
การเรยีนรูส้ภาพทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้นคุณภาพ
ชีวิต ในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัพอใช ้( ̅ = 8.79) และ
หลงัการอบรมนิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรูโ้ดยรวมอยู่
ในระดบัดีมาก ( ̅ = 16.00)  ในด้านจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มนิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
กอ่นการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม ( ̅ = 

2.63) และหลังการฝึกอบรมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม 
( ̅ = 3.16) และจิตอาสาสิง่แวดล้อมนิสติมคีะแนน
เฉลีย่จติอาสาสิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวม
อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 3.73) และหลงัการฝึกอบรม
นิสติมคีะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( ̅ = 4.26) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ความรู้  จ ริย ธ ร รมสิ่ ง แ วดล้อม  แล ะจิต อ าสา
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการอบรม พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยหลังอบรมมากกว่าก่อนอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่  3)

ตารางที ่ 3 การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้นคุณภาพชวีติในชุมชน จรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
และจติอาสาสิง่แวดลอ้มของนิสติกอ่นและหลงัการฝึกอบรม โดยใช ้Paired t-test (n=48) 

รายการ 
ก่อนการอบรม 

ระดบั 
หลงัการอบรม 

ระดบั t df p 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ความรู ้(N=20) 8.79 1.66 พอใช ้ 16.00 0.85 ดมีาก -25.668 47 .000* 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 

(N = 4) 
2.63 0.51 เพื่อสงัคม 3.16 0.34 เพื่อสงัคม -7.876 47 .000* 

จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

3.73 0.68 มาก 4.26 0.40 มาก -7.443 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
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5. อภิปรายผล 
  การเรยีนรูส้ภาพทรพัยากรสิ่งแวดล้อมดา้น
คุณภาพชีวิตในชุมชน ผู้วิจ ัยมีประเด็นที่จะน ามา
อภปิรายผลดงันี้ 
  1) ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และประสิทธิผลของคู่มือการเรียนรู้สภาพ
ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มดา้นคุณภาพชวีติในชุมชนจาก
ผลการศกึษาประสทิธิภาพของคู่มอื มีประสทิธิภาพ 
E1/E2= 83.23/80.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต ัง้
ไว ้80/80 ส าหรบัการอบรม แสดงใหเ้หน็วา่นิสติที่เขา้
รว่มอบรมมปีระสทิธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของธนพร ณัฏฐ์เพียรกลวง (2555 : 23) ได้
กล่าวไวว้่า กจิกรรมที่ต้องการให้ผูเ้รยีนไดม้กีารฝึก
เสริมทักษะในการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ หมายถึง 
การท ากจิกรรมการเรยีนรูใ้นแหล่งเรยีนรูท้ีต่อ้งการให้
ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัิ เพื่อเสรมิให้เกดิความรูค้วามเขา้ใจ
และมีทักษะเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่กิจกรรม การเรียนรู้
มกัจะมอียู่ท้ายบทเรยีน ซึ่งในบางครัง้กิจกรรมการ
เรียนรูจ้ะมีล ักษณะเป็นแบบฝึกหัดให้ผู้เรยีน ได้ฝึก
ปฏบิตัหิรอืเป็นใบงานให้ผูเ้รยีนปฏบิตัิระหว่างเรยีนรู้
หรือหลังการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ เ ป็นไปตาม
แนวคิดของ พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน 
(2546: 256) ไดน้ิยามความหมาย "คู่มอื" หมายถึง 
สมดุหรอืหนงัสอืทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบต ารา เพื่ออ านวยความ
สะดวกเกีย่วกบัการศกึษาหรอืการปฏบิตัิเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรอืเพื่อแนะน าวธิใีชอุ้ปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
คู่มือจัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่รวบรวม
ข้อมูลข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นคู่มือตอบ
ค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อ
ใช้เป็นคู่มอืในการศึกษาและปฏิบตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้
คูม่อืมกัจะมกีารเรยีบเรยีงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อ
ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลแก่ผูใ้ช้ และเป็นไป
ตามแนวคดิของสพุตัรา วงศษ์า (2542 : 77) ไดก้ล่าว
ไว้ว่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้หมายถึง แบบ
แผนการด าเนินการจดัการเรยีนรู้ที่ไดร้บัการจดัเป็น
ระบบอย่างสมัพนัธ์และสอดคลอ้งกบัทฤษฎี หลกัการ
การเรยีนรูห้รอืการสอนที่รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่าน
กระบวนการวิจัยและได้รบัพิสูจน์และทดสอบว่ามี

ประสทิธิภาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะแสดงข ัน้ตอนที่
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอนต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรยีนรูต้ามจุดมุง่หมายของรปูแบบนัน้ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวจิยัของวุฒศิกัดิ ์บุญแน่น (2558: 183) ได้
ศกึษาเรือ่ง การพฒันาคูม่อืการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยา
และปฏบิตัิการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
ส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรีคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2557 
จ านวน 58 คน ไดม้าโดยการชกัตวัอย่างแบบเจาะจง 
ผล กา รศึกษ าพบว่ า  มีป ร ะสิท ธิ ภ าพ เ ท่ า กับ 
80.55/81.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ต ัง้ไว้ที่ 80/80 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเมธ ผกาหวน , 
ประยูร วงศ์จนัทรา และ ลิขติ จนัทร์แกว้ (2561 : 8) 
ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้
ป่ า ชุ ม ชน โคกหิ น ล าด  อ า เภ อ เมือ ง  จั ง ห วัด
มหาสารคาม เรื่อ ง ต้นไม้เด่นในป่าชุมชน ผล
การศกึษาพบวา่ คูม่อืกจิกรรมมปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 
83.67/90.00 นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ จิตอาสา
สิง่แวดล้อม และจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม หลงัการเข้า
รว่มกจิกรรมสงูกวา่ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคล้องกบัวจิยั
ของ วมิล ต้นพิกุล , ประยูร วงศ์จันทรา และลิขิต 
จนัทร์แกว้ (2561: 76) ได้ศึกษาเรื่อง การพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง พรรณไม้ในป่าชุมชน มี
วตัถุประสงค์เพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชมุชนโคกหนิลาด เรือ่ง พรรณไมใ้นป่าชุมชน อ าเภอ
เมือง จังหวดัมหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ผลการศึกษาพบว่า คู่มือกิจกรรมมี
ประสทิธิภาพ เท่ากบั 82.77/90.33 หลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 จากผลการศกึษาคา่ดชันีประสทิธิผลของคู่มอื 
คา่ดชันีประสทิธิผล (E.I.) มคี่าเท่ากบั 0.6431 ส่งผล
ใหม้คีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการ
ใชคู้ม่อือบรมรอ้ยละ 64.31 แสดงให้เห็นว่านิสติที่เขา้
รบัการอบรมโดยการใช้คู่มืออบรมการเรียนรู้นัน้มี
ความรูค้วามเขา้ใจมากขึ้น ท าให้ค่าดชันีประสทิธิผล 
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มีค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 
256) ไดน้ิยามความหมาย "คูม่อื" หมายถึง สมุดหรอื
หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ งที่
ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบต ารา เพื่ออ านวยความ
สะดวกเกีย่วกบัการศกึษาหรอืการปฏบิตัิเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรอืเพื่อแนะน าวธิใีชอุ้ปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
คู่มือจัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่รวบรวม
ข้อมูลข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นคู่มือตอบ
ค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อ
ใช้เป็นคู่มอืในการศึกษาและปฏิบตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้
คูม่อืมกัจะมกีารเรยีบเรยีงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อ
ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลแก่ผูใ้ช ้เป็นไปตาม
แนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยืน (2551 :127-132) ได้
อธิบายคู่มอืที่เกี่ยวกบัการจัดการเรียนว่า คู่มอื คือ
หนงัสอืที่ผูเ้รยีนใชค้วบคู่ไปกบัต าราที่เรยีนปกติโดย
การถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือฝึกอบรม อาจท าให้
ผูเ้รยีนมคีวามรู้เกีย่วกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผูอ้ื่น
โดยมุง่หวงัให้ผูเ้รยีนมคีวามเข้าใจ ทศันคติ และเกดิ
ความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ ได้
อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามแนวคดิของวรีะพนัธ์ 
แกว้รตัน์ (2558 : 136) ให้ค านิยามความหมายของ
การ ฝึกอบรมไว้ว่า กระบวนการ เปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมอย่างมรีะบบ เพื่อให้บุคคลมคีวามรู ้ความ
เข้าใจ มีความสามารถที่จ าเป็น และมีทัศนคติที่ดี
ส าหร ับการปฏิบัติง านอย่ าง ใดอย่ างหนึ่ งขอ ง
หน่วยงานหรอืองค์กร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ยศพล พนัธ์เนียม, สมบตัิ อปัมระกา และ สุภารตัน์ 
อ่อนก้อน (2561: 21) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
พฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชนบา้น
เกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผล
การศกึษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มอืฝึกอบรม มี
ดชันีประสิทธิผลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.6107 
แสดง ให้ เ ห็นว่ านัก เ รียนที่ ใ ช้คู่มือ ฝึ กอบรมมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 61.07 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการอบรม 
พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ และทัศนคต ิ
หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ อารยีา บุษราคมั, ประยูร วงศ์จนัทรา 
และ ลิขติ จนัทร์แกว้ (2561: 8) ไดศ้กึษาเรื่อง การ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง 
เห็ดธรรมชาติในป่า ผลการศึกษาพบว่า คู่มือฝึก
กจิกรรมมดีชันีประสทิธิผลของคู่มอืกจิกรรม เท่ากบั 
0.8674  แสดงใหเ้หน็วา่นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมการมี
ความรูเ้พิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 86.74 นิสติ
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ จิตอาสาสิ่งแวดล้อม และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้รว่มกจิกรรมสูงกว่า
กอ่นการเขา้รว่มกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของอุบล แควน้
ไทยสงค์ และประยูร วงศ์จนัทรา (2559: 126) ได้
ศกึษาการพัฒนาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอาเซียน: ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมมดีชันีประสทิธิผล
ของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 0.444 นิสิตที่ใช้คู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซียน 
:ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มคีวามกา้วหน้าในการ
เรยีนรูร้อ้ยละ 44.44 นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ย
ความรูแ้ละทศันคติหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม และนิสติกลุ่มทดลองมคีวามรูแ้ละทศันคติ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยรวม สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมและนิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะในการ
เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลังการฝึกอบรมหลังสูง
มากกว่าก่อนรบัการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  
 การเรยีนรู้สภาพทรพัยากรสิ่งแวดล้อมด้าน
คุณภาพชีวิตในชุมชน โดยใช้คู่มือกิจกรรมซึ่งเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของกิจกรรมให้
ผูเ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องของทรพัยากร
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพชีวิตในชุมชน สามารถ
พัฒนานิสิตให้มีพฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวัง 
สง่ผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการการเรียนรูส้ภาพ
ทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้นคุณภาพชวีติในชุมชนโดย
ใช้คู่มือประกอบการถ่ ายทอดความรู้โดยผ่าน
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กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ท าให้นิสติที่เขา้ร่วมมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
  2) ผลของการศึกษาและเปรียบเทียบ
ความรู้เกี่ยวกับสภาพทรพัยากรสิ่งแวดล้อมด้าน
คณุภาพชวีติในชุมชน จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิต
อาสาสิง่แวดลอ้ม 
   2.1) ผลการเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัสภาพทรพัยากรสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพ
ชวีติในชมุชน พบวา่ นิสติที่เขา้รบัการอบรมเกีย่วกบั
สภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพชีวิตใน
ชุมชน มีความรู้ก่อนการอบรมอยู่ในระดับพอใช ้ 
(x   = 8.79) และหลงัการอบรมอยู่ในระดบัดมีาก  
(x   = 16.00) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนก่อนและหลงั
การอบรม พบวา่ หลงัการอบรมนิสติมคีะแนนความรู้
เฉลีย่มากกว่าการอบรมอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05  
ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของกรีติ ยศยิ่งยง (2551: 4) 
ไดก้ล่าวว่า ความรูเ้ป็นเป็นความคดิของแต่ละบุคคล
ที่ผ่านกนะบวนการวิเคราะห์และสงัเคราะห์จนเกิด
ความเข้าใจ และน าไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและ
ตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ จนได้รบัการยอมรบั
โดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของสงัคม และเป็นไปตาม
แนวคดิของชวาล แพรรตักุล (2552: 201-225) ได้
กล่ าวว่า  การวัดความรู้ค วามจ า  เ ป็นการวัด
สมรรถภาพสมองด้านการระลึกออกของความจ า
นั น่ เอ ง  เ ป็นการวัด เกี่ยวกับ เรื่ อ ง ราวที่ เคยมี
ประสบการณ์หรือเคยรู้เคยเห็นและท ามาก่อนแล้ว
ทัง้สิ้น ซึ่งการวัดความรู้ ความจ า สามารถสร้าง
ค าถามวดัสมรรถภาพดา้นนี้ไดห้ลายลกัษณะดว้ยกนั 
ลกัษณะของค าถามจะแตกต่างกนัออกไปตามชนิด
ของความรูค้วามจ า แต่กจ็ะมลีกัษณะร่วมกนัอยู่อย่าง
หนึ่ง คอื เป็นค าถามทีใ่หร้ะลกึถึงประสบการณ์ที่ผ่าน
มาที่จ าไดก้่อนแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในรูปค าศพัท์ นิยาม 
ระเบียบหรือแบบแผน และเป็นไปตามแนวคิดของ 
พรธดิา วเิชยีรปัญญา (2557 :21) ไดก้ล่าวว่า ความรู้
คอืกระบวนการของการขดัเกลา เลือกใช ้และบูรณา
การ การใช้สารสนเทศเหล่านัน้ จนเกิดเป็นความรู้
ใหม ่(new knowledge) ความรูใ้หมจ่งึเกดิขึน้จากการ
ผสมผสานความรู้และประสบการณ์เดิมผนวกกับ
ความรู้ใหม่ที่ได้รบั ซึ่งความรู้ดงักล่าวเป็นสิ่งที่อยู่

ภายในบุคคล เป็นความรู้ที่ไม่ชดัแจ้ง ซึ่งหากไดร้บั
การถ่ายทอดออกมากอยู่ในรูปลายลกัษณ์อกัษร กจ็ะ
กลายเป็นความรูท้ีช่ดัแจง้ และความรูจ้ะเกดิคุณค่าได้
หากมกีารน าไปใชใ้นการตดัสนิใจ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ จุฬารตัน์ นันทรศัมี วรรณศกัดิพ์ิจิตร 
บุญเสริม และลิขิต จันทร์แก้ว (2561: 59) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการส่ง เสริมการอนุร ักษ์ป่าใน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ร้ อ ย เ อ็ ด ใ นพ ร ะ ร า ชู ป ถัม ภ์ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รตันราชสดุาสยามบรมราชกุมาร ีผลการศกึษาพบว่า 
ก่อนการส่งเสริมนักเรียนที่เข้าร่วมมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้อยู่ ในระดับปานกลาง หลังการส่ง เสริ ม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัมาก เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมการส่ง เสริมมี
คะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสริม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ก่อน
การส่งเสริมนักเรียนที่เข้าร่วมการส่งเสรมิมคีะแนน
เฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และหลังการ
ส่งเสริมนักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดบั
เหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อน
และหลังการส่งเสริม พบว่า นักเรยีนที่เข้าร่วมการ
สง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิสูงกว่า
ก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาร ัตน์ ตาล
ทรพัย์ ประยูร วงศ์จันทรา และลิขิต จันทร์แก้ว 
(2561: 8) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรม
การเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคามเรื่อง ระเบียบป่าชุมชน ผลการศึกษา
พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิทยา ชุนเจริญชยั วรรณศกัดิพ์ิจิตร  
บญุเสรมิ และ ลิขติ จนัทร์แกว้ (2561: 43) ไดศ้กึษา
เรื่อง การส่งเสรมิเรื่องสารอนัตรายไดออกซินที่เกิด
จากธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ส าหร ับ
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศร ี
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ผลการศกึษาพบว่าก่อนการส่งเสรมิ
นักเรียนที่เข้าร่วมมีคะแนนความรู้โดยเฉลี่ยอยู่ใน
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ระดบัน้อยหลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้อยู่ในระดับดีมากเมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ความรูก้อ่นและหลงัการสง่เสรมิพบวา่นกัเรยีนที่
เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการ
สง่เสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั.05  
 ดงันัน้จะเห็นได้ว่าแบบแผนการอบรมการ
เรยีนรูส้ภาพทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้นคุณภาพชวีติ
ในชุมชนที่ไดร้บัการจดัเป็นระบบอย่างสมัพันธ์และ
สอดคล้องกบัทฤษฎี หลักการการเรียนรู้มีรูปแบบ
ยดึถอืกระบวนของสิง่แวดลอ้มศกึษาและทดสอบว่ามี
ประสทิธภิาพ ซึง่รปูแบบการเรยีนรูจ้ะแสดงข ัน้ตอนที่
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอนต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาของคู่มอืเป็นอย่างด ีพรอ้มสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ
สามารถน าความรูไ้ปพฒันาตนเองและสงัคมต่อไปได ้  
    2.2) ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
เปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่างกอ่นและหลงัการอบรม พบวา่ นิสติมคีะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม กอ่นการฝึกอบรมโดยรวม
อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (X  = 2.63) และหลงัการฝึกอบรม
นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อสงัคม (X  = 3.16) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมหลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม
อย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ ประยูร วงศ์จันทรา (2559: 171-172) 
กล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อม หมายถึง หลกัการที่
ควรประพฤติอย่างหนึ่งต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งมผีลท าให้
สิ่งแวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบ
นิ เวศ และเอื้อประโยชน์ให้แก่สรรพสิ่งที่อาศัย
สิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่สูญเสียระบบ
สมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดล้อม ซึ่งจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มไมส่ามารถแยกออกไดจ้ากจรยิธรรมชวีติ 
สงัคม และชมุชน โดยศกัยภาพในตวัของมนัเองเป็น
ปัจจยัหลกัในการบรูณาการเชือ่มโยงชวีติ ชมุชน และ
สังคมสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน และ

เป็นไปตามแนวคิดของอรรถเดช สรสุชาติ (2558: 
23) ให้ความหมายจรยิธรรมว่าจรยิธรรม หมายถึง 
คณุสมบตัทิางความประพฤต ิทีส่งัคมมุ่งหวงัให้คนใน
สงัคมนัน้ประพฤติ มีความถูกต้องในความประพฤต ิ
มเีสรภีาพภายในขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าที่ที่
สมาชกิในสงัคมพงึประพฤตปิฏบิตัติ่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น 
และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกดิความเจรญิรุ่งเรอืง
ขึ้นในสังคม การที่จะปฏิบตัิให้เป็นไปเช่นนัน้ได้ผู้
ปฏิบตัิจะต้องรูว้่าสิ่งใดถูกสิง่ใดผิด 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 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของ อรอนงค ์
พลโคกกอ่ง, ประยูร วงศจ์นัทรา และ ลขิติ จนัทรแ์กว้ 
(2561: 76) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรม
การเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม เรือ่ง ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน ผล
การศึกษาพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสูงกว่าก่อนการ
เข้าร่วมกิจกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประยูร วงศ์
จันทรา (2552: 241) ได้ศึกษาเกี่ยวกบัแนวคิด
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษากับการ
ปลูกฝังจรยิธรรมสิง่แวดล้อม แนวทางการแกปั้ญหา
การสรา้งจติส านึก และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมตามแนว
พุทธศาสตร ์พบวา่ แนวคดิทางจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
เป็นความตระหนักและจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติสิง่แวดล้อมในท่าที
และการปฏบิตัอิย่างเป็นมติร ในการปลูกฝังจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มกบักระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษาถือ
เป็นแนวทางที่มคีวามสอดคล้องกนัอย่างยิ่ง ในการ
แกปั้ญหาการสรา้งจติส านึกทางจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ต้องท า ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์
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ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพบว่าหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามีความสอดคล้องกับการปลูก
จติส านึกทางจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเพราะหลกัค าสอน
เน้นให้เขา้ใจธรรมชาติ ดงันัน้ การปลูกฝังจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางหนึ่ ง ในการแก้ปัญหา
สิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างด ีและสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ประยูร วงศจ์นัทรา, ไพบูลย์ ลิ้มมณี, ควนัเทียน 
วงศ์จันทรา , อุบล แคว้นไทยสงค์ และปณิธาน  
กระสงัข์ (2559: 7) ได้ศกึษาการสอนสิง่แวดล้อม
ศึกษาโดยใช้วิธีเ รียนรู้แบบกรณีศึกษา พบว่า 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนเรยีนนิสติมจีรยิธรรมโดย
รวมอยู่ในระดบัเพื่อญาติมติรเพื่อนพ้องมีค่าเท่ากบั 
2.14 และหลังเรียนโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความ
ถูกต้องดีงาม มีค่าเท่ากับ 3.76 เมื่อเปรียบเทียบ
คา่เฉลีย่กอ่นและหลงัเรยีน นิสติมจีรยิธรรมหลงัเรยีน
มากกวา่กอ่นเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 ดงันัน้ จะเห็นว่ากิจกรรมการเรียนรูม้ ีผลท าให้
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการจดักิจกรรมโดยใช้
วิธีการจัดกิจกรรม มีกระบวนการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษาโดยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม 
คอื คู่มอืการเรยีนรูส้ภาพทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้น
คุณภาพชีวิตในชุมชน แผ่นพับในการบรรยายให้
ความรู ้เป็นสือ่หรอืตวักระตุ้นให้เกดิการเรยีนรูแ้ละมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูเ้พิม่มากขึน้   
 ดงันัน้จะเห็นไดว้่าจรยิธรรมสิ่งแวดล้อมเป็น
ความตระหนักและจิตส านึกทางสิง่แวดล้อม เพื่อให้
เหน็คณุคา่ของธรรมชาติสิง่แวดล้อมและปฏบิตัิอย่าง
เป็นมติร การปลูกฝังจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มในกจิกรรม
การอบรมการเรยีนรูส้ภาพทรพัยากรสิง่แวดล้อมดา้น
คุณภาพชีวิต ใน ชุมชน  มีผ ลท า ใ ห้ จ ริ ย ธ ร ร ม
สิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้น เป็น
กร ะบวนการทางสิ่ง แวดล้อมศึกษาที่มีคว าม
สอดคล้องกันอย่างยิ่ง เนื่องจากมีกระบวนการจัด
กจิกรรมโดยใชก้ระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อม
ในการแก้ปัญหาการสร้างจิตส านึกทางจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต้องท าให้นิสิตมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์
ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม 

   2.3) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบ 
จิตอาสาสิง่แวดล้อม ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย 
จิตอาสาสิ่งแวดล้อม ก่อนการอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (x   = 3.73) และหลังการอบรมนิสติมี
คะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (x   = 4.26) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
จิตอาสาสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการอบรม พบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้มหลงัการอบรม
มากกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่ง เป็นไปตามแนวความคิดของพระ
ไพศาล วสิาโล (ม.ป.ป.) กล่าวไวว้่า จิตอาสาเป็น จิต
ที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อ
สาธารณประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็น
ปัญหาหรอืความทุกขย์ากที่เกดิขึ้นกบัผูค้น เป็นจิตที่
มคีวามสุขเมื่อไดท้ าความดเีปรยีบเสมอืนกบัการได้
เปลี่ยนจากการเห็นน ้าตาเปลี่ยนให้เป็นรอยยิ้ม เป็น
จิตที่เป่ียมด้วย บุญ คือความสงบเย็นและพลังแห่ง
ความดีในการท าความดีโดยที่ไม่หวงัผลตอบแทน  
กอ็อกมาจากความรูส้กึขา้งในของผูท้ี่มจีิตที่อยากจะ
ชว่ยเหลอืผูอ้ื่น และเป็นไปตามแนวคดิของ นันทรตัน์ 
ปรวิตัิธรรม(2553: 23) ที่ได้ให้ความหมายว่า เป็น
การเอื้อเฟ้ือเผือ่แผก่ารเสยีสละเวลา สิง่ของ เงนิทอง 
แรงกาย สติปัญญา เพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็น
จิตใจที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดี การช่วยเหลือ
ผูอ้ื่นและสงัคม เพื่อใหผู้อ้ื่นมคีวามสุขดว้ยการกระท า
ดว้ยความสมคัรใจและไม่หวงัผลตอบแทน มกีารเขา้
ร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ส านึกของ
บุคคลที่มีต่อส่วนรวม เอาใจใส่ป้องกนัแก้ไขปัญหา
สังคม และ เป็นไปตามแนวคิดของณัฐ ณิชากร  
ศรบีรบิูรณ์ (2550: 7) ไดใ้ห้ความหมายของจิตอาสา 
หมายถงึความส านึก ของบคุคลทีม่ตี่อสงัคม ส่วนรวม 
โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือ ผู้ที่มจีิตอาสาจะ
แสดงออกซึ่ง พฤติกรรมที่อาสาท าประโยชน์เพื่อ
สว่นรวม เช่น การเสยีสละเงนิ สิง่ของ เวลาแรงกาย 
และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผูอ้ื่นและสงัคม โดยไม่
หวังผลตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุรศักดิ ์ แก้วงาม และคณะ ( 2561: 143) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผูน้ า
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จิตอาสาสิ่งแวดล้อม พบว่า ก่อนการฝึกอบรม
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยผู้น าจิตอาสา 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x   = 3.41) และหลัง
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x   = 4.08) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทกัษะการเป็นผูน้ าจิตอาสา
สิง่แวดล้อมของกลุ่มตวัอย่าง เป็นไปตามสมมติฐาน
การวจิ ัย โดยมคีะแนนเฉลี่ยทกัษะการเป็นผู้น าหลัง
การ ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ ฝึกอบรมอย่ างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของจิราภรณ์ ศิรทิว ี(2552: 9) ได้ศกึษา 
จติอาสาความเป็นมนุษย์ผูเ้รยีนดา้นกจิกรรมจิตอาสา
ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย ผ ล ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั ้น
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่ อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี ที่ได้ร ับการพนาความผิดเป็นคน 
ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนที่ประพฤติผดิในครัง้ก่อน 
มคีวามรบัผิดชอบมากขึ้นจากคะแนนร้อยละ 46.73 
เป็นรอ้ยละ 81.14 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่นักเรยีน
ไดร้บัการฝึกอบรมในเรือ่งจติอาสา รูค้ณุ โทษ ถูก ผดิ 
และใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัการยอมรบัผลที่ตามมานัน้ ท า
ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เป็นเชิงบวกมากขึ้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา พะเนตรร ัมย์ 
(2559: 39) ไดท้ าการศกึษาและเปรยีบเทียบคดิเห็น
ที่มีต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเซนต์จอห์น ผลการวิจยัพบว่า ความ
คิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษา
ห ลัก สู ต ร  ป ร ะ ก าศนี ย บัต ร วิ ช า ชี พ ค รู คณ ะ
ศกึษาศาสตร์มหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น มพีฤติกรรม
จิตอาสาทุกๆ ดา้นในระดบัมาก ด้านการช่วยเหลือ
ผูอ้ื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.05 รองลงมาคอื ดา้นความ
มุง่ม ัน่พฒันามคีา่เฉลีย่ 4.03 สว่นดา้นการเสยีสละต่อ
สงัคมมีระดบัต ่าที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.78 ผลของการ
เปรยีบเทียบความคดิเห็นที่มตี่อพฤติกรรมจิตอาสา
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพคร ู
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น ในทุกๆ 
ด้านแตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุและ
ประสบการณ์นักศกึษาเพศชาย อายุในช่วงต ่ากว่า 

25 ปี และประสบการณ์สอน 6-10 ปีมพีฤติกรรมจิต
อาสาในระดบัมาก 
 ดัง นั ้น จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า กา ร สร้ า ง จิ ต อ า ส า
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้าน
คุณภาพชีวิตเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เ รียนสะท้อนตนเอง  มุ่ ง ให้ เห็นความคิดและ
ความรูส้กึของตนเองเมือ่ไดช้่วยเหลือผูอ้ื่น ผูเ้รยีนได้
ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมจติอาสาตามความเหมาะสมดว้ย
ตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องจดัท าเป็นโครงการเฉพาะ
กจิขึ้น แต่บูรณาการในกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละมกีาร
แลกเปลี่ยนเรยีนรูผ้ลการปฏบิตัิต่อเพื่อนและผูส้อน  
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มีค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ น เ รื่ อ ง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดา้นคุณภาพชวีติ
และมีจิตอาสาในพัฒนาทรพัยากรสิ่งแวดล้อมด้าน
คณุภาพชวีติด ีหรอืท าประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทัง้
การก าหนดแนวทางส าหรบัพฒันาตนเองให้เป็นคนที่
มจีติอาสาต่อไป 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้หน่วยงานภาครฐั
และเอกชน หรอืนิสติสามารถน าไปใชไ้ด ้
 2) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้หน่วยงานภาครฐั
และเอกชน หรือนิสิตควรศกึษาท าความเขา้ใจคู่มือ
การเรยีนรูใ้หด้กีอ่นการน าคูม่อืการเรยีนรูไ้ปใช ้  
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทียบรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัต ิ
และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในชุมชน
เพิ่มเติมเพื่อน าไปปรับปรุงคู่มืออบรมและพัฒนา
กระบวนการจดักจิกรรมอบรมให้มปีระสทิธิภาพและ
ประสทิธผิล 
 2) ควรศึกษาเกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ทัง้ด้านจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมและด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เพื่ อ
ยกระดบัคณุภาพชวีติของผูเ้รยีนต่อไป 
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