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บทคดัยอ่ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้ าในชุมชนให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาและเปรยีบเทยีบความรู้ จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชน ก่อนและหลงัการเรยีนรู้ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา คอื นิสติ
ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
จ านวน 48 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยั ได้แก่ คู่มอืการส่งเสรมิการเรยีนรู ้แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ แบบวดัจรยิธรรมสิง่ แวดล้อม และแบบวดัจติอาสา
สิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและสถติทิดสอบสมมตฐิาน 
Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 90.31/83.95 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอื เท่ากบั 0.6225 
นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้ จริยธรรมสิง่แวดล้อม และจติอาสาสิง่แวดล้อม หลงัการเข้าร่วมการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 The purpose of this research were to develop a manual to promote learning of water and aquatic animals 
resources in the community to be efficient and effective according to criteria 80/80, to study and compare 
knowledge, environmental ethics and environmental volunteer to water and aquatic animals resources in the 
community before and after learning. The sample were  48 the first year undergraduate students in environmental 
education program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, enrolled in forest 
and wildlife resources courses which can be obtained from a specific selection. The tools used in the research 
were learning guides, brochures, knowledge tests, environmental ethics measure and environmental volunteer 
measure, the statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-
test hypothesis test. The training manual was as efficient as 90.31 / 83.95 while the effectiveness index of the 
training manual is 0.6225 showed that the students had an average knowledge score, environmental ethics and 
environmental volunteer spirit, after attending the training, higher than before with statistical significance at the 
level of .05. 
 
Keywords : Promotion, learning, water and aquatic animals resources, knowledge, environmental ethics,  
         environmental volunteer 
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1. บทน า 
 ปัจจุบนัปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมาย 
โดยเฉพาะปัญหาทางดา้น ทรพัยากรน ้า ซึง่เป็นปัจจยัที่
ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ขาดการ
วางแผนที่ดีต่อสิง่แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาด
แคลนแหล่งน ้าและปัญหาอุทกภัย ซึ่งส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตร และที่อยู่อาศัย รวมทัง้ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการด าเนิน 
ชวีิตมนุษย์ทัง้สิน้ (สุนันท์ อุดมเวช และคณะ , 2541: 
เว็บไซต์) และทัง้นี้ภาครัฐและภาคเอกชนจึงมุ่งหาวิธี
เกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรน ้า รวมทัง้การใหค้วามรูใ้น
เรื่องของการจดัการทรัพยากรน ้าให้กบัประชาชนและ
บุคคลต่างๆ ซึง่เป็นการปลูกฝังใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
เพื่ อ ใ ห้ เ กิด ค ว าม รู้ ถึ ง ผ ลก ร ะทบ ในกา รด า เ นิ น
ชีวิตประจ าวันที่มีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมนุษย์เป็นส่วนที่
ส าคัญในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
สิง่แวดลอ้ม (สุนันท ์อุดมเวช และคณะ 2541: เวบ็ไซต์) 
การจดัการศกึษาให้กบัประชาชนภายในประเทศ จะท า
ใหเ้กดิการพฒันาและมคีวามเจรญิกา้วหน้าทางวทิยาการ 
เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของประเทศ 
(เสน่ห์ คงสบาย, 2545: 1-2) ประเทศไทยได้ตรา
พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมผีล
ต่อการเรยีนการสอนอย่างมาก โดยได้ก าหนดความมุ่ง
หมายและหลกัการคอื “การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อ
พฒันาคน ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกายและ
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต ตลอดทัง้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสขุ " (พนัธศ์กัดิ ์พลสารมัย,์ 2543 เวบ็ไซต)์ มนุษย์
มีความสัมพันธ์กันและเกี่ยวข้องกัน ในลักษณะที่
เหมาะสมและตรงกบัความต้องการของชุมชน สิง่ต่างๆ 
ที่อยู่ล้อมรอบตัวมนุษย์ภายในบริเวณชุมนุมชน (กรม
ส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม, 2560 : 7-12) ประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรม กจิกรรมการใชน้ ้าสว่นใหญ่ของ
ประเทศจึงเป็นเพื่อการเกษตร ลกัษณะทางภูมิศาสตร์
และสภาพแวดล้อมของประเทศไทยแต่ละภูมิภาค
แตกต่างกนั คือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือขาดแคลนน ้า
เพราะขาดแหล่งส ารองน ้า เน่ืองจากสภาพภูมปิระเทศไม่
เอื้ออ านวยให้พฒันาแหล่งกกัเกบ็ขนาดใหญ่ ภาคเหนือ
ประสบปัญหาแหล่งตน้น ้า ป่าไมถู้กท าลายเป็นผลใหเ้กดิ
ดนิถล่มและน ้าท่วมตามมา ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มเกิด

ปัญหาน ้าท่วมขงั บางพื้นที่มรีะดบัต ่ากว่าระดบัน ้าทะเล
เป็นเหตุให้น ้าท่วมขงัต่อเนื่อง น ้าทะเลรุกเข้ามา และ
ภาคใต้อยู่ ในแนวมรสุมมักเกิดอุทกภัยอยู่ เ รื่ อยๆ 
นอกจากนี้ประเทศไทยยงัประสบปัญหาน ้าเน่าเสยีจาก
ชุมชน การเกษตร และอุตสาหกรรม (มูลนิธิอุทกพฒัน์ 
ในพระบรมราชปูถมัภ,์ 2561: เวบ็ไซต)์  
 การใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้ายงัมคีวามขดัแยง้กนั
อยู่ ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ของแต่ละกจิกรรม ก่อให้เกดิ
ความยุ่งยากต่อการจดัการทรพัยากรน ้า และการพฒันา
แหล่งน ้า ความขดัแย้งดงักล่าวมแีนวโน้มว่าจะสูงขึน้อกี
ทัง้การใช้ทรพัยากรน ้าเป็นไปอย่างไม่ประหยดั และไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ก่อให้เกิดภาวะการขาด
แคลนน ้าในฤดูแลง้ และมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นปัญหารุนแรง
ยิง่ขึน้ (ณฎัฐภทัร จนัทวชิ, 2558 : 30) และปัจจุบนัแหล่ง
น ้าธรรมชาติส่วนใหญ่เสื่อมโทรมลงมาก ท าให้มีความ
เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศยัและแพร่ขยายพนัธุข์อง
สตัวน์ ้าลดลง การเพิม่ของจ านวนประชากรท าใหส้ตัวน์ ้า
ถูกจับมาบริโภคเป็นจ านวนมากจนไม่สามารถแพร่
ขยายพันธุ์เองในธรรมชาติได้เพียงพอ เพื่อบรรเทา
ปัญหาการลดลงของจ านวนพนัธุ์สตัวน์ ้าในธรรมชาตลิด
น้อยลง จงึไดห้าแนวทางเพื่อเพิม่ผลผลติสตัว์น ้าให้มาก
ขึน้ โดยการส ารวจแหล่งน ้าและผลิตพนัธุ์สตัว์น ้าน าไป
ปล่อยในแหล่งน ้าธรรมชาติ แจกจ่ายให้กบัส่วนราชการ
อื่นๆ แจกจ่ายใหก้บัเกษตรกรในโครงการต่างๆ เป็นการ
เพิม่ผลผลติการประมงและเพิม่ความสมบูรณ์ทรพัยากร
ประมงในแหล่งน ้า (กรมทรพัยากรน ้า, 2561 : เวบ็ไซต์) 
ทรพัยากรสตัว์น ้านอกจากจะเป็นแหล่งอาหารที่ส าคญั
ของมนุษย์แล้ว ยังเป็นวตัถุดิบที่สามารถน าไปแปรรูป
เพื่อเพิม่มลูค่าใหก้บัทรพัยากรประมงไดอ้กีดว้ย อย่างไร
กต็ามเนื่องจากทรพัยากรประมงเป็นทรพัยากรทีทุ่กคน
สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยเสร ี(open access) ส่งผลให้ใน
ช่วงเวลาทีผ่่านมาประเทศต้องประสบปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรแหล่งน ้ า ดังนัน้แผนการจัดการ
สิง่แวดล้อมระหว่างพ.ศ.2550–2554 จงึได้มแีนวทางใน
การบริหารจัดการในอนาคตจึงได้แก่การฟ้ืนฟูแหล่ง
ทรพัยากรแหล่งน ้าใหก้ลบัคนืสูส่ภาพสมดุลทางธรรมชาติ
โดยเร็ว ซึ่งในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชนต่างๆเริม่มบีทบาทในการร่วมดแูลทรพัยากรแหล่ง
น ้ า เพิ่ม ม ากขึ้น  ( กรมควบคุมมลพิษ  กร ะทรว ง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, 2558: เวบ็ไซต์)
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 จากข้างต้นผู้วิจยัจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษา
และส่งเสรมิการเรียนรู้เกี่ยวกบัทรพัยากรแหล่งน ้าและ
สัต ว์น ้ า ใ นชุ มชน ให้แก่ นิ สิตชั ้น ปีที่  1 ส าข าวิช า
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาวาสารคาม จ านวน 48 คน เพื่อใหน้ิสติ
ได้เกิดความรู้ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสา
สิง่แวดล้อมและให้นิสติสามารถน าความรู้ไปปรบัใช้ใน
ชวีติประจ าวนัได ้เน่ืองจากทรพัยากรน ้าเป็นทรพัยากรที่
มีความส าคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่ง เพราะมนุษย์ต้องใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรน ้าในการด ารงชวีติ ซึ่งปัจจุบนั
ปัญหาทรพัยากรน ้าและสตัว์น ้ายงัเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ดังนั ้นผู้วิจ ัยจึงเห็นแล้วว่าหากมีการจัดการ
สง่เสรมิการเรยีนรูเ้รื่องการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรน ้า
และสัตว์น ้ าอย่างถูกวิธีก็จะท าให้ในอนาคตมีน ้ าและ
ทรพัยากรสตัวน์ ้าไวใ้หลู้กหลานไดใ้ชป้ระโยชน์สบืต่อไป 
และนอกจากนี้การอบรมการสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากร
แหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชนในครัง้นี้ เพื่อให้นิสติที่เขา้
ร่วมอบรมได้รบัองค์ความรู้เกี่ยวกบัทรพัยากรแหล่งน ้า
และสตัวน์ ้า รวมถงึใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมอบรมไดม้จีรยิธรรม
สิง่แวดล้อมและจิตอาสาสิง่แวดล้อมเพิม่มากยิง่ขึ้น ซึ่ง
การส่งเสริมเรียนรู้ทรัพยากรแหล่งน ้ าและสัตว์น ้ าใน
ชุมชนเป็นกระบวนการการถ่ายทอดคือการให้เรียนรู ้
ปฏิบตัิและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงและเพื่อให้
นิสติได้มกีารน าความรู้ทีไ่ด้ไปถ่ายทอดให้กบัครอบครวั
หรือคนอื่นๆ ที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และสามารถน าไปสู่การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในชุมชนได้
อย่างยัง่ยนื  
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการเรียนรู้
ทรัพยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้ าให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80  
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้จรยิธรรม
สิง่แวดล้อมและจติอาสาสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัทรพัยากร
แหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชนก่อนและหลงัการส่งเสริม
การเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชน 
 
 
 
 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตชัน้ปีที่ 1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน
ทัง้หมด 72 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นิสิตชัน้ปีที่ 1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน
ทัง้หมด 48 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนรู้
ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชน 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1) ความรูเ้กี่ยวกบัทรพัยากรแหล่งน ้าและ
สตัวน์ ้าในชุมชน 
  2.2) จรยิธรรมเกี่ยวกบัทรพัยากรแหล่งน ้า
และสตัวน์ ้าในชุมชน 
  2.3) จติอาสาเกีย่วกบัทรพัยากรแหล่งน ้าและ
สตัวน์ ้าในชุม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอืการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรแหล่งน ้ าและสัตว์น ้ าใน
ชุมชน และแผ่นพบัเกี่ยวกบัทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์
น ้าในชุมชน    
 2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล ไดแ้ก่ 
แบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์
น ้าในชุมชน แบบวดัจรยิธรรมเกี่ยวกบัทรพัยากรแหล่ง
น ้าและสตัว์น ้าในชุมชน และแบบวัดจิตอาสาเกี่ยวกับ
ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชน 
3.4 การสรา้งและพฒันาเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อ เป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ได้แก่ คู่มือ แผ่นพบั แบบวดัความรู้ แบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และ แบบวดัจติอาสาสิง่แวดล้อม
เรื่องทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชน 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอืดงันี้ 
  2.1) คู่มือการส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากร
แหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชน โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้
ทัง้หมด 4 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 
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ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัทรพัยากรแหล่งน ้าในชุมชน หน่วย
ที่ 2 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับทรัพยากรสตัว์น ้าในชุมชน 
หน่วยที่ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน และ
หน่วยที ่4 การอนุรกัษ์ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าใน
ชุมชน 
  2.2) แผ่นพบัเรื่องทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์
น ้าในชุมชน โดยจดัท าเป็นแบบ 1 แผ่นต่อ 1 หน่วยการ
เรยีนรู ้ 
  2.3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัทรพัยากร
แหล่งน ้ าและสัตว์น ้ าในชุมชน เป็นแบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ ตอบถูกให้ 1 
คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบั
ทรัพยากรแหล่งน ้ าและสัตว์น ้ า ในชุมชน เป็นแบบ
เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ข้อ 
โดยม ี4 ระดบั ไดแ้ก่ เพื่อตนเอง เพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง 
เพื่อสงัคม และเพื่อความถูกตอ้งดงีาม 
  2.5) แบบวดัจติอาสาสิง่แวดล้อมทรพัยากร
แหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชน เป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ทีส่ดุ จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าโครงร่างเครื่องมือที่สร้างขึ้น เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจและปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมอืทีป่รบัปรุงตามค าแนะน าอาจารยท์ี่
ปรกึษา ส่งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพ
ของเครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้
พจิารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ พบว่า ค่า IOC 
ของเครื่ องมือทัง้หมด มีค่ ามากกว่า  0.5 แสดงว่ า 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่าย ของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรูม้คี่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัอยู่ที ่0.82 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่า 0.2 – 
0.8 และค่าความยากง่ายรายขอ้อยู่ระหวา่ง 0.2 – 0.8 ซึง่
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมมคี่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับอยู่ที่ 0.86 ค่าอ านาจจ าแรกรายข้ออยู่

ระหว่าง 0.2 – 0.8 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
  5.3) แบบวดัจติอาสาสิง่แวดล้อมมคี่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับอยู่ที่ 0.88 ค่าอ านาจจ าแรกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.2 0.8 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด
ไว ้
 6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืที่ใช้ในการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรแหล่งน ้ าและสัตว์น ้าใน
ชุมชน 
3.5 การเกบ็และรวบรวมข้อมลู 
 การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์
น ้าในชมุชน ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย
ตนเอง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
   ระยะท่ี 1 การส ารวจและศึกษาข้อมูล
เบือ้งต้น 
    1) ส ารวจพืน้ที ่ทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิการ
เรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชน 
    2) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา 
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
สรา้งเครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอื แผ่นพบั แบบวดัความรู ้แบบ
วัดจริยธรรมสิ่ง แวดล้อม  และ  แบบวัดจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการสง่เสรมิเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้า
และสตัวน์ ้าในชุมชน 
   ระยะท่ี 2 การสรา้งและพฒันา
เครือ่งมือ 
    1) ก าหนดเน้ือหาและวตัถุประสงค ์
เรื่อง การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์
น ้าในชมุชน 
    2) จดัท าคูม่อืการสง่เสรมิการเรยีนรู้
ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชน แลว้สง่ตรวจที่
ปรกึษา น ามาแกไ้ขตามค าแนะน า 
    3) สง่ตรวจผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน และ
น ามาแกไ้ขตามค าแนะน า 
    4) น าคู่มอืไป Try Out กบันิสติทีไ่มใ่ช่
กลุ่มตวัอย่าง 
    5) น าคู่มอืไปวเิคราะหผ์ล 
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   ระยะ ท่ี  3 กร ะบวนการ ถ่ ายทอด
ส่ิงแวดล้อมศึกษา 

   ผู้วิจ ัยได้ใช้กระบวนการกระบวนการ
ถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมศึกษา คือให้นิสิตเกิดความรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จริยธรรมและจิตอาสาที่ดีต่อ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม โดยเน้นทกัษะ
เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติที่สามารถ
บูรณาการความรู้ ต่ างๆ ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตไิดอ้ย่างมคีุณภาพให้
เกดิประโยชน์ในการรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มใหค้งอยู่อย่างยัง่ยนื โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งเป็น  3 
ขัน้ตอน  ดงันี้ 
   ขัน้ตอนท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม 
    การเตรยีมความพรอ้มของผูเ้ขา้อบรม
และผู้อบรมหรือวิทยากรเป็นสิ่งส าคัญ เนื่ องจาก
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมอาจจะยงัไม่พรอ้มที่จะเขา้ร่วม สมาธิ
ยงัไม่มี วิทยากรเองก็ต้องหากจิกรรมที่สามารถละลาย
พฤตกิรรม หรอืกจิกรรมทีส่ามารถเรยีกสต ิความพร้อม
ของผู้เข้าร่วมด้วย ทัง้นี้ทางวิทยากรก็ต้องเตรียมตัว 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอืการสง่เสรมิการ
เรยีนรู้ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชน และแผ่น
พบัการสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้า
ในชุมชน 
   ขัน้ตอนท่ี 2 เขา้สูก่จิกรรม 
    การเขา้สู่กิจกรรมการอบรม เป็นการ
เริม่แนะน าตวัของทางวทิยากรพรอ้มทัง้แจกแบบทดสอบ
ความรู ้แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มและแบบวดัจติอาสา
สิ่งแวดล้อมก่อนการอบรม แล้วเริ่มเข้าสู่การเรียนรู้
เกี่ยวกบัทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชนและใน
ระหว่างการอบรมจะมีการท าข้อสอบระหว่างหน่วย 
หลงัจากอบรมเสรจ็ทัง้ 4 หน่วยมกีารท าแบบทดสอบ
ความรู ้แบบวดัจติอาสาและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
หลงัการอบรม 
   ขัน้ตอนท่ี 3 การจดักจิกรรมระหว่างการ
อบรม 
    ในระหว่างการอบรมการส่งเสริมการ
เรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชน มกีารถาม
ตอบพร้อมแจกของรางวลัส าหรบัคนที่ตอบถูกและกล้า

แสดงออกของผู้เข้าร่วมการอบรม คือ นิสิตชัน้ปีที่ 1 
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา จ านวน 48 คน  
   ขัน้ตอนท่ี 4 การวดัและประเมนิผล 
    เป็นการแจกแบบทดสอบความรู ้แบบ
วัดจริยธรรมและแบบวัดจิตอาสาสิ่งแวดล้อมหลังการ
อบรมพรอ้มทัง้สรุปการอบรมเรื่องการส่งเสรมิการเรยีนรู้
ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชน พรอ้มทัง้ในนิสติ
สรุปการเรยีนรูค้รัง้นี้ว่าไดอ้ะไรและสามารถน าไปปรบัใช้
ในชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างไร 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 

 1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1 ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
   2.2 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
   2.3 ค่าอ านาจจ าแนก 
   2.4 ค่าความยากง่าย 
  3) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื Paired t-
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การศึกษาวิจัย เรื่ องการส่ง เสริมการเรียนรู้
ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชน สามารถสรุปได้
ดงันี้  

1) ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือ ของนิสติที่เขา้รบัการอบรม 
พบว่ าการหาประสิทธิภาพของคู่ มือ ในการสร้าง
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนให้ผู้อบรมเกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคถ์ึงระดบัเกณฑท์ี่คาดไว ้ประสทิธภิาพที่วดั
ออกมาพจิารณาไดจ้ากรอ้ยละของการท าแบบวดัผลหรอื
กระบวนการปฏสิมัพนัธก์บัรอ้ยละการท าแบบวดัผลหลงั
การอบรม พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ (  ) คดิ
เป็นรอ้ยละ 90.31 และประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (  )  
คดิเป็นร้อยละ 83.95 ดงันัน้ คู่มอืฝึกอบรมการเรยีนรู้
ท รัพ ย าก รแห ล่ ง น ้ า แ ล ะ สัต ว์ น ้ า ใ นชุ ม ชน  จึ ง มี
ประสทิธภิาพของคู่มอือบรม 90.31/83.85 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชน (     ) 
 

หน่วยฝึกอบรม คะแนนเตม็  ̅ S.D. ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 960 18.06 0.88 90.31 
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 960 16.79 1.42 83.95 

ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมการเรียนรู้ เท่ากบั 90.31/83.95 

 
 ดชันีประสทิธผิลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 48 คน 
พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอือบรมการส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชน มคี่า
เท่ากบั 0.6225 หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และ

ส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
หลงัจากการใชคู้่มอืการส่งเสรมิการเรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ยละ 
62.25 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงั
ตารางที ่2) 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชน 
 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
ก่อนการส่งเสริม 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
หลงัการส่งเสริม 

จ านวนผูเ้ข้ารบั
การส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของการ
ทดสอบการส่งเสริม 

ค่าดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

552 806 48 960 0.6225 

 
 2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
จริยธรรมส่ิงแวดล้อม และจิตอาสาส่ิงแวดล้อมเรื่อง
ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าชุมชน พบว่า นิสติทีไ่ด้
เขา้ร่วมการส่งเสริม เรื่อง การส่งเสรมิเรยีนรู้ทรพัยากร
แหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชนมคีะแนนเฉลี่ยความรูก้่อน
การส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 11.50) 
และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก ( x = 16.79) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ความรู ้(ดงัตารางที ่3) 

 นิสติที่ได้เขา้ร่วมการส่งเสริม เรื่อง การส่งเสริม
การเรียนรู้ทรัพยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชน ใน
ด้านจริยธรรมสิง่แวดล้อมนิสติมคีะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อ
สงัคม ( x = 2.68) และหลงัการส่งเสรมินิสติมีคะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความ
ถูกต้องดงีาม ( x = 3.30) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
จริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั .05 
(ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที ่ 4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของนิสติ โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=48) 

รายการ 
ก่อน 

การส่งเสริม 
ระดบั 

จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

หลงั 
การส่งเสริม 

ระดบั 
จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

t df p 

x  S.D. x  S.D. 
จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.68 0.42 เพือ่สงัคม 3.30 0.39 
เพือ่ความ

ถูกตอ้งดงีาม -7.89 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(1), 2019 : 28 - 40 
 

 35 

 นิสติที่ได้เขา้ร่วมการส่งเสริม เรื่อง การส่งเสริม
การเรียนรู้ทรัพยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชน ใน
ด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดล้อม ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x = 2.88) และหลงัการส่งเสรมินิสติมีคะแนน

เฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้ม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 
3.58) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้ม
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจติ
อาสาสิ่งแวดล้อมหลังการส่ง เสริมมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่5) 

 
ตารางที ่ 5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้ม ของนิสติ โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n = 48) 
 

รายการ 

ก่อน 
การส่งเสริม 

ระดบั 
จิตอาสา 

ส่ิงแวดล้อม 

หลงั 
การส่งเสริม 

ระดบั 
จิตอาสา 

ส่ิงแวดล้อม 
t df p 

x  S.D. x  S.D. 

จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

2.88 0.36 ปานกลาง 3.58 0.47 มาก -12.55 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
 การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์
น ้าในชุมชน ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงันี้ 
 1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเกณฑ ์80/80  
  การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและ
สตัวน์ ้าในชุมชน โดยใชคู้่มอืกจิกรรมซึง่เป็นรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนของกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความรู ้
ความเข้าใจในเรื่องของทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้า
สามารถพฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั 
ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการจัดการส่งเสริมการ
เรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชนโดยใชคู้่มอื
ประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ท าให้นิสิตที่เข้าร่วมมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนรู้สูงขึ้นจริง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ          
ธนพร ณัฏฐ์เพียรกลวง (2555 : 23)  ได้กล่าวไว้ว่า 
กิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้มีการฝึกเสริมทกัษะใน
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ซึ่งในที่นี้หมายถึง การท า
กจิกรรมการเรยีนรู ้ในแหล่งเรยีนรูท้ีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนฝึก
ปฏิบตัิ เพื่อเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทกัษะ
เพิม่ขึน้ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของสพุตัรา วงศษ์า (2542 
: 77) ได้กล่าวไว้ว่า การพฒันากิจกรรมการเรียนรู ้
หมายถึง แบบแผนการ ด าเนินการจดัการเรยีนรู้ทีไ่ดร้บั

การจดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธ์และสอดคลอ้งกบัทฤษฎี/
หลกัการการเรยีน การสอนที่รูปแบบนัน้ยดึถือโดยผ่าน
กระบวนการวิจัยและได้รับพิสูจน์และทดสอบว่ามี
ประสทิธภิาพ ซึ่งผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบนัน้ๆ โดยวทิยากรเป็นผูด้ าเนินการอบรมให้
ความรู้แก่นิสิตชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ คอืคู่มอืการส่งเสรมิการ
เรยีนรู้ แบบทดสอบความรู้ แบบวดัจรยิธรรม และแบบ
วดัจติอาสาก่อนและหลงัการสง่เสรมิโดยใชเ้กณฑ ์ 
 จากการศึกษาประสทิธิภาพของคู่มือมีประสทิธิภาพ 
     = 90.31/83.85 ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตราฐานทีต่ัง้ไว ้
80/80 ส าหรบัการอบรม แสดงให้เหน็ว่านิสติทีเ่ขา้ร่วม
การส่งเสรมิมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั
พรนิภา ตูมโฮม และ ประยูรวงศจ์นัทรา (2559 : 189-202) ได้
ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม อาเซียน : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ผล
การศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของคู่ มือฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 84.53/85.33 แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอื
ฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพและสามารถน าไปใชไ้ด ้ 
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สอดคล้องกบังานวิจยัของ อรอุมา  สงชะวา และคณะ 
(2559 : 216-228) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม 
การแกไ้ขปัญหาดนิขาดความอุดมสมบรูณ์ มจีุดมุ่งหมาย
เพื่ อปลูกมันส าปะหลังในจังหวัดมหาสารคามที่มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบ
ความรู้ เจตคติ ทกัษะการปฏิบตัิและความพึงพอใจผล
การศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของคู่มือการฝึกอบรม 
เท่ากับ 82.94/81.23 ส่วนดชันีประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรม มคี่าเท่ากบั 0.435 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิสาล ี(2559 : 176-188) 
การพัฒนาคู่มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แ วดล้อมอา เซียน  : สหพันธรัฐม า เล เซีย  ที่ มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และหาดชันีประสทิธผิล
ของคู่มือฝึกอบรม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
ทศันคติ ก่อนและหลงัการฝึกอบรม เพื่อศกึษาทกัษะใน
การเป็นวทิยากรฝึกอบรมทีน่ิสติประเมนิตนเองและวทิยา
กรบ และเพื่อเปรยีบเทยีบความรู้ทศันคติและทกัษะใน
การเป็นวทิยากรฝึกอบรมของนิสติกลุ่มทดลอง 
 2) ผลของการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
จริยธรรมส่ิงแวดล้อม และจิตอาสาส่ิงแวดล้อมเรื่อง
ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชน 
  2.1) การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัทรัพยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชน โดย
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างคอื ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั 
คือ นิสิตชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวนทัง้หมด 58 คน และกลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการวิจยั คือ นิสติชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิง่แวดล้อม
ศึกษ า  คณะสิ่ ง แ วดล้ อมแล ะท รัพยาก รศ าสต ร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวนทัง้หมด 48 คน ซึง่ได้
จากการเลือกแบบเจาะจง ผลการเปรียบเทียบความรู้
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิการเรียนรู้ทรพัยากรแหล่งน ้า
และสตัวน์ ้าในชุมชน พบว่า นิสติทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิการ
เรยีนรู้ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชนมคีวามรู้
ก่อนการอบรมอยู่ในระดบัปานกลาง (  ̅= 11.50) และ
หลังการอบรมอยู่ในระดับมาก (  ̅= 16.79) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า หลงั
การส่งเสรมินิสติมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่มากกว่าก่อนการ
ส่งเสริม เป็นไปตามแนวคิดของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ 

(2544: 26) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้หมายถึง พฤติกรรม
ขัน้ต้นที่ผูเ้รยีนรูเ้พยีงแต่เกิดความจ าได ้โดยอาจจะเป็น
การนึกไดห้รอืโดยการมองเหน็ ไดย้นิ จ าได ้ความรูช้ ัน้นี้
ได้แก่  ความรู้ เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย 
ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์โครงสรา้งและวธิแีกไ้ขปัญหา ตาม
แนวคิดของ Bioom อ้างถึงใน แสงจนัทร์ โสภากาล 
(2550: 15-16) ได้ให้ความหมายว่า ความรู้เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการระลึกถึง เฉพาะเรื่อง  ระลึกถึงวิธีการ 
กระบวนการและสภาพการณ์ต่างๆ โดยเน้นความจ าและ
สอดคลอ้งกบั สมศกัดิ ์ศรสนัตสิุข (2538: เวบ็ไซต์) อา้ง
ถงึแสงจนัทร ์โสภากาล (2550: 14-15) ไดใ้หค้วามหมาย
ของความรู้หมายถึง  การรับรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
เหตุการณ์ รายละเอียดต่างๆ ที่เกิดจากการสังเกต 
การศึกษาประสบการณ์ ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาตแิละสงัคม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ 
แผ่นพับการเรียนรู้ทรัพยากรแหล่งน ้ าและสัตว์น ้ าใน
ชุมชน และ Power Point การเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้า
และสตัว์น ้าในชุมชน และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมนิผล ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากร
แหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชน แบบวดัจรยิธรรมเกีย่วกบั
ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชน และแบบวดัจติ
อาสาเกี่ยวกบัทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชน   
ในเชิงพฤติกรรมที่สงัเกตหรือวัดได้ นิสิตที่เข้ารับการ
อบรมการเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชน
มคีวามรู้เพิ่มขึน้ เนื่องจากคู่มืออบรมมีความเหมาะสม
และความน่าสนใจของเนื้อหาท าใหน้ิสติเกดิความรูค้วาม
เขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอือบรมเพิม่มากขึน้ ซึง่คู่มอือบรม
การเรยีนรู้ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้ามุ่งเน้นให้นิสติ
ไดร้บัประสบการณ์ความรูใ้หม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางส าหรบั
ในการปฏบิตัตินใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตไิปในการที่
ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ซึ่งบางส่วน
สอดคล้องกบัแนวคิดของ เต็มดวง รตันทศันีย์ (2532: 
36 -55) ให้ความหมายว่า  สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็น
กระบวนการบูรณาการซึ่งเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ซึ่งกนั
และกันของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่ม นุษย์สร้างขึ้นรวมทัง้การศึกษาถึง
ความสมัพนัธ์ของการเพิม่ของจ านวนประชากร มลพษิ 
การแบ่งปันและการจดัการ การใชท้รพัยากร การอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม การใชเ้ทคโนโลยอีย่างเหมาะสม และในการ
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วิจัยครัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ส ารวจและศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น ระยะที่ 2 การสร้างและพฒันาเครื่องมือ และ
ระยะที ่3 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา การวดั
และการประเมนิผล ซึง่เครื่องมอืเหล่านี้เป็นตวัชี้วดัทีท่ า
ให้เห็นถึงระยะเวลาและขัน้ตอนการท างานของผู้วิจ ัย 
น าไปสู่การหาเฉลี่ยระหว่างก่อนและหลังการอบรม 
ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าหลงัการฝึกอบรมนิสติกลุ่มตวัอย่างมี
ระดบัความรูท้ีส่งูขึน้กว่าก่อนทีจ่ะไดร้บัการฝึกอบรม และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภารตัน์ อ่อนกอ้น และคณะ 
(2559: 164) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธ รรมชาติแ ละสิ่ ง แ วดล้อมอา เซียน  : 
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ผลการศึกษา พบว่า 
นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการฝึกอบรม
สงูกว่าก่อนการฝึกอบรม ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่า การสง่เสรมิ
การเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชมุชน โดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ประกอบไปด้วยการ
บรรยาย โดยมีคู่มือและแผ่นพับ เป็นการบูรณาการ
เทคนิคการอบรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความสนใจ มี
กิจกรรมถาม-ตอบ เพื่อเป็นการถ่ายทอดให้นิสติได้รับ
ความรูท้ีด่เีกีย่วกบัการทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าใน
ชุมชน 
  2.2) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมต่อทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชน 
ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงั
การส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าใน
ชุมชน พบว่านิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริมการเรียนรู้
ทรัพยากรแหล่งน ้ าและสัตว์น ้ าในชุมชนมีจริยธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (  ̅= 
2.68) และหลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้อง 
(  ̅= 3.39) เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อน
การเขา้ร่วมกจิกรรม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของประยูร 
วงศ์จนัทรา (2550 : 102) ไดศ้กึษาแนวคดิจรยิธรรม
สิง่แวดล้อม สิง่แวดล้อมศึกษากบัการปลูกฝังจริยธรรม 
สิง่แวดลอ้ม แนวทางการแกไ้ขปัญหาการสรา้งจติส านึกมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม การปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็น
แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยให้

ความส าคญักบัทุกคนอย่างเท่าเทยีมในการส่งเสรมิการ
เรียนรู้และให้นิสิตให้ความสนใจกับการท ากิจกรรม
ร่วมกันกับวิทยากร โดยอาจจะเป็นการถามตอบ การ
เสนอแนะความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จติรวลยั ศรแีสงฉาย (2551: 161) ได้ศกึษาจติอาสา
พัฒนาชนบท กรณีศึกษา : กลุ่มอาสาพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความมี
คุณธรรม จรยิธรรม ความเสยีสละต่อผูอ้ื่น นักศกึษาสวน
ใหญ่แล้วไดใ้หค้วามสนใจกบักจิกรรมการออกค่ายอาสา
ร่วมกบักลุ่มอาสาพฒันาซึง่เป็นสิง่ที ่พวกเขาท าโดยเกดิ 
จากจติทีเ่ป็นอาสาจรงิๆ เพื่อใหผู้ท้ี ่ไดร้บัความช่วยเหลอื
ในสังคมชนบทมีความสุขมากขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของศณิาภรณ์ หูเ้ตม็ (2552 : 1) พฤตกิรรมดา้น
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี
โดยสว่นใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ความม ีระเบยีบวนิัย 
ความรบัผดิชอบ มปัีจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมพีฤติกรรม
ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของอรพินทร์ สนัติชยัอนันต์ (2549 : 1) 
การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษา ในเขตของรัฐและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า 
ความอดทนอดกลัน้ ความประหยดั และความกตัญญู
กตเวทอียู่ในระดบัสูง และมคีุณธรรมและจรยิธรรมดาน
ความใฝ่รูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 
  2.3) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสา
สิง่แวดล้อมต่อทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชน 
ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังกิจกรรม พบว่า 
คะแนนจิตอาสาสิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรม
การส่งเสริมเรียนรู้ทรัพยากรแหล่งน ้ าและสัตว์น ้ าใน
ชุมชน ก่อนการเขา้ร่วมการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั (  ̅= 2.88)  และหลงัการ
เขา้ร่วมการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั (  ̅= 3.58) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิต
อาสาสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมการส่งเสริม 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนน เฉลี่ยจติอาสาสิง่แวดล้อม
หลงัการเขา้ร่วมการส่งเสรมิเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้
ร่วมการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง สถิติที่ระดบั .05 
แสดงใหเ้หน็ว่า การสง่เสรมิการเรยีนรูม้ผีลท าใหจ้ติอาสา
สิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ โดยนิสติที่
ได้เข้าร่วมการส่งเสริมในครัง้นี้จะได้รบัความรู้ใหม่ๆที่
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สามารถท าให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลอื แสดงออก
ถึงพฤติกรรมที่ท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและไม่หวัง
ผลตอบแทน ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ ณัฐณิชากร ศรี
บรบิูรณ์ (2555 : 7) ไดก้ล่าวไว้ว่า จติอาสา หมายถึง 
ความส านึกของบุคคลทีม่ต่ีอสงัคม ส่วนรวม โดยการเอา
ใจใส่และการช่วยเหลือผู้ที่มีจิต อาสาจะแสดงออกซึ่ ง 
พฤติกรรมที่อาสาท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การ
เสยีสละเงิน สิง่ของ เวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อ
ช่วยเหลอืผูอ้ื่นและสงัคมโดยไม่หวงัผลตอบแทน และเป็นไป
ตามแนวคดิของ  ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์ (2552 : 13) ไดก้ล่าว
ไวว้่าจติอาสา หมายถงึ การรูจ้กัเอาใจใส ่เป็นธุระและเข้า
ร่วมในเรื่องของสว่นรวมทีเ่ป็น ประโยชน์ต่อประเทศชาติ
มคีวามส านึกและยดึมัน่ในระบบคุณธรรม และจรยิธรรม
ที่ดีงาม ละอายต่อสิง่ผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยดั
และมคีวามสมดุลระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิและเป็นไป
ตามแนวคดิของ ดวงทพิย ์อนัประสทิธิ ์(2555 : 27) ได้
กล่าวไว้ว่าจิตอาสา หมายถึง ผู้ที่มีความ เอื้ออาทร มี
ความเมตตาใหก้บัผูอ้ื่น พรอ้มกบั การมใีจทีเ่ป็นกลาง มี
ความรบัผดิชอบ เสยีสละเพื่อส่วนรวม และเอาใจใส่ผูอ้ื่น
ดว้ยการกระท าดว้ยความสมคัรใจ เพื่อทีจ่ะไดช้่วยเหลอื
ผู้อื่น และสร้างประโยชน์ให้กับคนที่อยู่ในชุมชนสงัคม
เดยีวกนั ท าใหเ้กดิการพฒันาใหม้คีวามเจรญิยิง่ขึน้ไป ซึง่
สอดคล้องกบังานวจิยัของ  วมิลพรรณ อาภาเวท (2556 : 
32) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการ เปิดรบัข่าวสาร
กบัพฤตกิรรมจติอาสาของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
มวีตัถุประสงค ์เพื่อเปรยีบเทยีบพฤติกรรมจติอาสาของ
วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า จติอา
มคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมจติอาสาโดยเป็น
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางขณะที่ความรู้จิตอา 
ความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมจิตอาสาและเป็น
ความสมัพนัธ์ระดบัต ่า และสอดคล้องกบังานวิจยั จิตร
วลยั ศรแีสงฉาย (2551 : 161) ไดศ้กึษาจติอาสาพฒันา
ชนบท กรณีศกึษา : กลุ่มอาสาพฒันามหาวทิยาลยัมหดิล 
มจีุดมุ่งหมายเพือ่ศกึษาความมคีุณธรรม จรยิธรรม ความ
เสยีสละต่อผูท้ีด่้อยโอกาส ตนเองในชุมชน โดยไม่มกีาร
หวงัผลตอบแทนใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนและเป็นแหล่ง
กระจายข่าวสาร ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สอดคล้องกบังานวจิยัของวลยัรกัษ์ 
บุญภา (2553: 51) ไดศ้กึษา กระบวนการสรา้งจติอาสา
คณะกรรมการชุมชนในเขต เทศบาลต าบลโพธิไ์ทร 

อ าเภอโพธิไ์ทร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า กระบวน
สรา้งจติอาสาเป็นการท าความเขา้ใจโดยการสื่อสาร บอก
เล่า ประชาสมัพันธ์ การปลูกจิตส านึกให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของจิตอาสาและการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนอย่ า งสม ่ า เสมอ  ส่ วนแนวทางการพัฒนา
กระบวนการสร้างจิตอาสาประกอบด้วยการสร้าง
จิตส านึกเรื่องการท างานเพื่อส่วนร่วมให้ตระหนักถึง
ปัญหาและผลกระทบที่เกดิขึน้กบัสงัคมยดึหลกัธรรมใน
การด าเนินชวีติ   
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มอืกจิกรรมการสง่เสรมิการเรยีนรู้
ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชน ไปประยุกต์ใช้
เกีย่วกบัแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในพืน้ทีต่่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี
 2) สามารถน ารูปแบบกจิกรรมการส่งเสรมิการ
เรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชน ไปต่อยอด
ให้กบัเกษตรกร ชุมชน เยาวชน เพื่อให้เกดิองค์ความรู ้
จริยธรรม และจิตอาสาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรต้องมีความรู้
ความเขา้ใจในบรบิทของพืน้ทีน่ัน้เป็นอย่างด ี
 3) ก่อนเริม่การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรแหล่ง
น ้ าและสัตว์น ้ าในชุมชนควรเตรียมความพร้อมกลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยการเรียกสมาธิ เรียก
ความพร้อม จากการเล่นเกมหรือสันทนาการจาก
วทิยากร 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารพฒันาสื่อ นวตักรรมในการอบรม
โดยใช้วีดีทศัน์ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชน 
เพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และ
ทกัษะการเรยีนรูท้ีด่ ี
 2) ควรศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความหลากหลาย
ของสัตว์น ้ า  เพื่ อเ ป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
 3) ควรศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัดา้น อาชพี อายุ ทีม่ ี
ผลต่อความรู้  จ ริยธรรมสิ่งแวดล้อมและจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มเพื่อหาแนวทางในการพฒันาการเรยีนรูต่้อไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(1), 2019 : 28 - 40 
 

 39 

7. เอกสารอ้างอิง 
กรมควบคุมมลพษิกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. (2558). มลพษิทางน ้า. กรุงเทพฯ: เดอืนตุลา. 
กรมทรพัยากรน ้า. (2561). สถานการณ์น ้ าในประเทศไทย. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://www.news.dwr.go.th/situation. 

php?category-id=26. [สบืคน้เมื่อ 10 มนีาคม 2562]. 
กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม. (2560). สิง่แวดลอ้มในชุมชน. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม. 
จติวลยั ศรแีสงฉาย. (2551). จติอาสาพฒันาชนบท กรณีศกึษา: กลุ่มอาสาพฒันามหาวทิยาลยัมหดิล. สารนิพนธศ์ลิปะ

ศาสตรม์หาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล. 
ชลทศิ พนัธศ์ริ ิและบญัญตั ิสาล.ี (2559). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน: สหพนัธรฐั

มาเลเซยี. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท, 7(14), มกราคม-มถุินายน, 176-188.  
ชยัวฒัน์ สทุธริตัน์. (2552). สอนเดก็ใหม้จีติสาธารณ. กรุงเทพมหานคร: ว ีพริน้ท.์ 
ณฎัฐภทัร จนัทวซิ. (2558). ทรพัยากรแหล่งน ้า. กรุงเทพฯ: เอก็ซเปอรเ์น็ต. 
พระราชด ารสั ณ สวนจติรลดา. (2529). ความสนพระในการจดัการน ้ า. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://lofficielthailand.com/2016/10. 

[สบืคน้เมื่อ 17 กุมภาพนัธ ์2562]. 
ณฐัณิชากร ศรบีรบิรูณ์. (2555). การพฒันาโมเดลเชงิสาเหตุของจติอาสาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในโรงเรยีน

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน. วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
คณะครุศาสตร.์ 

ดวงทพิย์ อนัประสทิธิ.์ (2555). รูปแบบการขดัเกลาทางสงัคมเพือ่เสรมิสร้างจติอาสาในชุมชน : กรณีศกึษาชุมชนบาง
น ้ าหวาน อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ . วทิยานิพนธ์ศลิปะศาสตร์มหาบณัฑติ (การบรหิารการ
พฒันาสงัคม) คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันาบรหิารศาสตร์. 

เตม็ดวง รตันทศันีย. (2532). การพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษา. รายงานการประชุมสมัมนา เรื่องการพฒันาหลกัสตูร
สิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการฝึกหดัครใูนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. พมิพค์รัง้ที ่2. นครปฐม: มหาวทิยาลยัมหดิล. 

ธนพร ณัฏฐเ์พยีรกลวง. (2555). ความหมายและความส าคญัของกจิกรรมการเรยีนรู้. วทิยานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑติ, 
สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

ประภาเพญ็ สวุรรณ. (2544). ความรู:้ การวดัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอนามยั. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช. 
ประยรู วงศจ์นัทรา. (2550). การพฒันากระบวนการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยการสอดแทรกจรยิธรรมส าหนบันิสติปรญิญา

ตร.ี วทิยานิพนธ ์ปร.ด. มหาสารคาม: มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
พนัธศ์กัดิ ์มลสารมัย.์ (2543). การปฏริปูระบบการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา: การพฒันากระบวนการเรยีนรูใ้นระดบั

ปรญิญาตร.ี กรุงเทพฯ: ภาควชิาสถาปัตยกรรมศาสตร ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
พรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงศ์จนัทรา. (2559). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอาเซยีน : 

สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท, 7(14), มกราคม-มถุินายน, 216-228. วทิยานิพนธ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

มูลนิธิอุทกพฒัน์ ในพระบรมราชูปถมัก์. (2561). โครงการบรหิารจดัการน ้ าชุมชน สู่ความยัง่ยนื. [ออนไลน์]. ได้จาก: 
http://utokapatfoundation.blogspot.com [สบืคน้เมื่อ 17 กุมภาพนั 2562]. 

วลยัรกัษ์ บุญภา. (2553). กระบวนการสรา้งจติอาสาคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิไ์ทร อ าเภอโพธิไ์ทร 
จงัหวดัอุบลราชธานี. รายงานการศกึษาอสิระปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาการปกครอง
ทอ้งถิน่. วทิยาลยัการปกครองทอ้งถิน่ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

วมิลพรรณ อาภาเวท และคณะ. (2556). ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรบัข่าวสารกบัพฤติกรรมจติอาสาของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. 
[ออนไลน์]. ไดจ้าก: https://repository.rmutp.ac.th/bitsteram/handle/ [สบืคน้เมื่อ 13 มนีาคม 2562]. 

ศณิาภรณ์ หูเ้ตม็. (2552). พฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรมของนกัศกึษา ในระดบัปรญิญาตรวีทิยาลยัราชพฤษ. วทิยาลยั
ราชพฤษ. 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่2(1), 2562 : 28 - 40 
 

40 

เสน่ห ์คงสบาย. (2545). การพฒันาชุดการสอน เรือ่งสิง่ทีอ่ยู่รอบตวัเราส าหรบันักเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 . [ออนไลน์]. 
ไดจ้าก: http://www.thaithesis.org/detail.php?id=55354. [สบืคน้เมื่อ 17 กุมภาพนัธ ์2562]. 

สมศกัดิ ์ศรสีนัตสิขุ. (2538). สงัคมวทิยาภาวะสงูอายุความเป็นจรงิและการคาดการณ์ในสงัคมไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย . ส านักงาน ก .พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. [ออนไลน์]. ได้จาก : 
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2191/1/pissacha.banm. [สบืคน้เมื่อ 13 มนีนาคม 2562]. 

สุนันท์ อุดมเวช. (2541). โครงการจดัตัง้องค์กรความร่วมมอืของประชาชนในการพฒันา(ประชาคมจงัหวดั): ภาคกลาง.      
ม.ป.ท.: ทุนอุดหนุนจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละส านกังานนโยบายและแผน. 

สพุตัรา วงศษ์า. (2542). การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่1 ทีเ่รยีนแบบ
สบืเสาะหาความรู.้ วทิยานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑติ, สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

สุภารตัน์ อ่อนกอ้น และคณะ. (2559). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตลิะสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐั
สงัคมนิยมเวยีดนามกมัพชูา. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท, 7(14),164. 

แสงจนัทร ์โสภากาล. (2550). ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความรูค้วามเขา้ใจของบุคลากรเกีย่วกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล. 
คณะศลิปกรรมศาสตร.์ มหาวทิยาลยัมหาสาคาม.  

อรพินทร์ สนัติชยัอนันต์. (2549). การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสตินักศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ปรญิญานิพนธ์กศ.ม. (การอุดมศึกษา). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

อรอุมา สงชะวา และคณะ. (2559). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาดนิขาดความอุดมสมบูรณ์เพื่อปลูกมนั
ส าปะหลงัในจงัหวดัมหาสารคาม. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท, 7(14), มกราคม-มถุินายน, 189-202. 
วทิยานิพนธ ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

 
 


