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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรมการเรยีนรู้
ระบบนิเวศนาขา้วแบบอินทรีย์ และเพื่อศกึษาเปรยีบเทียบความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อม  
ต่อระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษา คอื นิสิตระดบัปริญญาตรชี ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 48 คน ไดจ้ากการเลือก
แบบเจาะจงเขา้รว่มกจิกรรม เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่คูม่อืฝึกอบรมการเรยีนรูร้ะบบนิเวศนาขา้วแบบอินทรยี์ 
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม และแบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
คอื คา่เฉลีย่ ความถี ่รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานคอื Paired t-test ผลการศกึษา 
พบว่า คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 84.69/88.85 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรม (E.I.) เท่ากบั 
0.7807 นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และสง่ผลใหน้ิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืฝึกอบรมรอ้ย
ละ 78.07 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้รว่มการฝึกอบรมสูง
กวา่กอ่นการเขา้รว่มการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : คูม่อืฝึกอบรม ระบบนิเวศ นาขา้วแบบอนิทรยี์ ความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study find the efficiency according to the criteria 80/80 and 
the effectiveness of the training manual to Learning of organic rice field ecosystems and to study and 
compare knowledge environmental ethics and environmental volunteers about organic rice field 
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 training manual of organic 
rice field 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 84.69/88.85.  
The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.7807. The students had more knowledge 
and effect to increased student progress after using the training manual at 78.07 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, Ecology, Organic rice field, Knowledge, Environmental ethics,  
        Environmental volunteer 
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1. บทน า 
 ปัจจุบนันี้มนุษย์มกัจะท าให้ระบบนิเวศในโลก
นี้เป็นระบบนิเวศที่ธรรมดา โดยเฉพาะการเกษตรใน
ปัจจุบนัไดพ้ยายามลดระดบัต่างๆ ในห่วงโซ่อาหาร
ให้เหลือน้อยที่สุด โดยการก าจัดพืชและหญ้าหลาย
ชนิดไปเพื่อพชืชนิดเดยีว เชน่ ขา้วสาลี หรอืขา้วโพด 
ซึ่งท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดยีวกนั กท็ าให้
ความมัน่คงระบบนิเวศลดน้อยลง หากมโีรคระบาด
เกดิขึ้น โอกาสที่ระบบนิเวศจะถูกท าลายกจ็ะมีมาก
นอกจากนัน้ บริเวณการเกษตรทัว่โลกก็นับเป็น
บรเิวณทีร่ะบบนิเวศถูกท าลายมาก ทัง้นี้เพราะมกีาร
ใช้ยาก าจัดศัตรูพืชกันอย่างแพร่หลาย สารพิษ 
ที่เกดิจากการเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆ เหล่านี้
จะสามารถถ่ายทอดไปยงัสิง่มชีวีติระดบัสูงๆ ไดต้าม
ห่ว ง โซ่ อ าห าร  จึ งมักสะสมอยู่ ในสิ่ง มีชีวิต ใน 
ปริม าณที่ เข้มข้นกว่ าที่ มีใ นสิ่ง แวดล้อมเสม อ
(กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม , 
2561: เวบ็ไซต์) 
 สิง่แวดล้อมมีความสมัพันธ์ต่อกนัและกนัทัง้
ทางตรงและทางอ้อมซึ่งอาจเป็นความสัมพันธ์
ทางบวก หรอืความสมัพนัธ์ทางลบ จะมากหรอืน้อย
ขึ้ น อยู่ ก ับลักษณะสมบัติข อ ง สิ่ ง แ วดล้อมนั ้น 
นักวชิาการสิง่แวดล้อม จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรยีนรู ้
และเขา้ใจความสมัพนัธ์นัน้ๆเป็นอย่างด ีมฉิะนัน้แล้ว
การจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบหนึ่งๆ ที่มีความ
หลากหลาย ทัง้สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตตลอดจน
สิ่งแวดล้อมทางสังคมมีอยู่ปะปน และคละกันอยู่
ศาสตรท์ีส่ามารถเรยีนรูค้วามสมัพนัธ์ของสิง่แวดล้อม
นี้ คอื นิเวศวทิยา ซึง่นักวชิาการสิง่แวดล้อม ยอมรบั
โดยทัว่ไปว่า เป็นศาสตร์พื้นฐานที่จ าเป็นและเป็น
เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่การสร้าง 
ความเขา้ใจทางสิง่แวดล้อม การอยู่รวมกนัเป็นระบบ
สิง่แวดลอ้ม จนถงึการวเิคราะห์ และการวางแผนการ 
จัดการ/การด าเนินการทางสิ่งแวดล้อมล้วนต้องอาศัย
วชิาการทางนิเวศวทิยาทัง้สิ้น (เกษม จนัทร์แกว้, 2547: 
51) 
 การศึกษาระบบนิเวศในธรรมชาติ ท าให้
มนุษย์น าไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาการต่างๆ เช่น
การสร้างระบบนิเวศอ่างเลี้ยงปลาและระบบนิเวศไร่นา 

เป็นตน้ ไรน่า เป็นตวัอย่างของการท าลายระบบนิเวศ
ที่สลับซับซ้อนมาเป็นระบบนิเวศที่มีสมาชิกของ
สว่นประกอบส าคญัเพยีงน้อยชนิด เช่น  ขา้ว ซึ่งเป็น
ธัญญาหารหลักของชาวโลก จัดเป็นพืชสายพันธุ์
เดียวกับหญ้าซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
(ประพาส วีระแพทย์, 2555 : 20) ซึ่งบริเวณที่
ครอบคลุมนัน้เป็นอาณาบรเิวณกวา้ง สตัว์ในระบบ
นิเวศนี้กม็ีไม่มาก การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
แมไ้ม่มากนัก ก็มผีลกระทบกระเทือนต่อสมดุลของ
ระบบนิเวศทัง้ระบบไดท้นัที เช่น ภาวะฝนแล้ง หรอื
การขาดน ้า การระบาดของโรค ท าให้ต้นไมเ้ป็นหลกั
ในระบบนิเวศนัน้ๆ ตายหรอืแหง้เฉาไป กอ่ผลกระทบ
ต่อส่วนส าคญัอื่นๆ ของระบบนิเวศอย่างมากมาย 
(สดุาทพิย์ ประพนัธ์, 2556: 15) ในการเพาะปลูกขา้ว
ซึ่งพื้ นที่ที่ปลูกข้าวได้มากที่สุด  คือ  ภาคอีสาน 
ภาค เ หนื อ  แ ล ะ ภาคใ ต้ ร อ ง ล งม า เ ป็น ล า ดับ  
โดยประเทศไทยผลติขา้วได ้17,193,000 ต้น ส่งขา้ว
ไปข ายต่ า ง ปร ะ เท ศ  มู ล ค่ า  30,549,000 บาท 
(ส านกัวจิยัและพฒันาขา้ว, 2558: เวบ็ไซต์) 
 ปัญหาส่วนใหญ่ในการท านา ชาวนาจะพบ
ศตัรขูา้วชนิดต่างๆ ทีเ่ขา้มาท าลายขา้ว ท าให้ผลผลิต
เสยีหาย เกษตรกรจึงต้องหาวธิีการก าจดัแมลงศตัรู
ข้าว โดยส่วนใหญ่นิยมใช้สารเคมีเพราะง่ายและ
สะดวกเหน็ผลเรว็ ท าใหแ้มลงทีอ่ยู่ในนาขา้วตายหมด 
ทัง้แมลงศตัรขูา้วและแมลงศตัรธูรรมชาติ โดยเฉพาะ
แมลงศตัรูธรรมชาติ ซึ่งเป็นแมลงที่ด ีมปีระโยชน์ใน
การควบคุมจ านวนแมลงศตัรูข้าวให้สมดุล การใช้
สารเคมีก าจดัแมลงศตัรูข้าวจึงถือเป็นวิธีก าจัดศตัรู
ขา้วทีไ่มด่ตี่อระบบนิเวศวทิยาในแปลงนา (ประกอบ  
มโีคตรกอง, 2558: 3) ในการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรูพืช
ทีม่ปีรมิาณมากขึ้น จึงส่งผลอนัตรายต่อสุขภาพของ
มนุษย์และสิง่แวดลอ้ม (พริพิฒัน์ ธรรมแงะ, 2550: 26) 
 ดัง นั ้น  ผู้ วิจ ัย มีคว ามสนใจที่จ ะท า วิจ ัย  
เรื่อง การเรยีนรูร้ะบบนิเวศนาขา้วแบบอินทรยี์ โดย
การส อดแทรกจิต อ าสิ่ ง แ วดล้ อม  จ ริย ธ ร ร ม
สิง่แวดลอ้มส าหรบันิสติปรญิญาตร ีในการวจิยัในครัง้
นี้ เป็นเชงิการให้ความรูแ้ละผลวจิยัจะเป็นประโยชน์
ต่อการน าไปใชใ้นกระบวนการสอนสิง่แวดล้อมแบบ
สอดแทรกจรยิธรรมใหเ้กดิกบันิสติ เพื่อทีจ่ะท าให้เกดิ
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ความรู้สิ่ง แวดล้อม จิตอาสาสิ่ง แวดล้อม แล ะ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มส าหรบันิสติไดเ้ป็นอย่างด ี
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1) เพื่อพัฒนาคู่มือการเรียนรู้ระบบนิเวศ 
นาข้าวแบบอินทรีย์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และประสทิธผิล  
 2.2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
ระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
 2.3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์ ก่อน
และหลงัการฝึกอบรม  
 2.4) เพื่ อศึกษาเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์ ก่อน
และหลงัการฝึกอบรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิช าสิ่ง แ วดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 363 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบั
ปริญญาตรีช ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 48 คน ซึ่งไดม้าจากการเลือก
แบบเจาะจง 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เครือ่งมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอืการ
เรยีนรูร้ะบบนิเวศนาขา้วแบบอินทรยี์ และแผ่นพบั เรื่อง 
การเรยีนรูร้ะบบนิเวศนาขา้วแบบอนิทรยี์ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ไดแ้ก ่ 
  2.1 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบ
นิเวศนาขา้วแบบอนิทรยี์    
  2.2 แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อระบบ
นิเวศนาขา้วแบบอนิทรยี์    

  2.3 แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อระบบ
นิเวศนาขา้วแบบอนิทรยี์ 
3.3 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครือ่งมอื ไดแ้ก ่คูม่อืฝึกอบรม แผ่นพบั แบบทดสอบ
คว าม รู้  แ บ บ วัด จิ ต อ า ส า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ 
แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศนาข้าว
แบบอนิทรยี์ 
 2. น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอื ดงัต่อไปนี้ 
  2.1 คู่มือฝึกอบรมการเรียนรู้ระบบนิเวศ
นาข้าวแบบอินทรีย์ โดยมีเนื้อหาทัง้หมด 4 หน่วย
ฝึกอบรม ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 ความรู้ทัว่ไป
เกี่ยวกบัระบบนิเวศ หน่วยที่ 2 ระบบนิเวศนาข้าว
อินทรีย์ หน่วยที่ 3 การปลูกข้าวแบบอินทรีย์ และ
หน่วยที่  4 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัระบบนิเวศนาขา้วแบบอนิทรยี์ 
  2.2 แผน่พบัเรือ่งการเรยีนรูร้ะบบนิเวศนา
ข้าวแบบอินทรีย์ โดยมีเนื้อหาทัง้หมด 4 หน่วย
ฝึกอบรม ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 ความรู้ทัว่ไป
เกี่ยวกบัระบบนิเวศ หน่วยที่ 2 ระบบนิเวศนาข้าว
อินทรีย์ หน่วยที่ 3 การปลูกข้าวแบบอินทรีย์ และ
หน่วยที่  4 จิตอาสาสิ่ง แวดล้อมและจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัระบบนิเวศนาขา้วแบบอนิทรยี์ 
  2.3 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบ
นิ เวศนาข้าวแบบอินทรีย์  เ ป็นแบบเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก คอื ก ข ค และ ง ตอบถูกให้ 1 คะแนน 
ตอบผดิให ้0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้  
  2.4 แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อระบบ
นิ เวศนาข้าวแบบอินทรีย์  เ ป็นแบบเลือกตอบ  
4 ตวัเลือก คอื ก ข ค และ ง โดยม ี4 ระดบั ไดแ้ก่ เพื่อ
ตนเอง เพื่อญาติมติรพวกพ้อง เพื่อสงัคม และเพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม 
  2.5 แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อระบบ
นิ เวศนาข้าวแบบอินทรีย์  เ ป็นแบบเลือกตอบ  
5 ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง และ จ โดยม ี5 ระดบั ไดแ้ก ่
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
 3. น าเครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้ สง่อาจารย์ที่ปรกึษา
เพื่อตรวจสอบและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
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 4. น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  
ส่งผู้เชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้
พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ พบว่า ค่า 
IOC ของเครือ่งมอืทัง้หมด มคีา่มากกวา่ 0.5 แสดงว่า 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5. น า เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วั ด แ ล ะ 
การป ร ะ เมินผล  ได้แ ก่  แบบทดสอบความ รู ้ 
แบบวัดจิตอาสาสิ่งแวดล้อม แบบวัดจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ไป Try out กบันิสติชัน้ปีที่ 2 สาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคา ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ  
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่าย  
ของเครือ่งมอื ดงันี้  
  5.1 แบบทดสอบความรูม้คี่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบัอยู่ที ่0.67 คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่า 
0.20 – 0.80 และคา่ความยากง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.30 
- 0.60 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว ้
  5.2 แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีค่า
ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.77 ค่าอ านาจจ าแรกราย
ขอ้อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3 แบบวดัจติอาสาสิง่แวดลอ้มมคี่าความ
เชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที ่0.71 คา่อ านาจจ าแรกรายขอ้อยู่
ระหวา่ง 0.20 – 0.80 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่ าหนดไว ้
 6. ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืที่ใช้ในการวดัและ
ปร ะ เมินผล ให้สมบู ร ณ์ยิ่ ง ขึ้น เพื่ อ น าไป ใช้ ใน 
การจดักจิกรรมฝึกอบรมการเรยีนรูร้ะบบนิเวศนาขา้ว
แบบอนิทรยี์ 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัมรีายละเอยีด ดงันี้ 
  ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย  
แบง่ออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก ่
   ระยะที่  1 การออกแบบเครื่อ งมือ
ถ่ายทอดผา่นกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา  
   ระยะที่  2 กระบวนการถ่ ายทอด
สิง่แวดลอ้มศกึษา 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
      การวิจยัคร ัง้นี้  ผู้วจิ ัยไดด้ าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้  
  1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ 
และแบบวัดผลทุกฉบับ ซึ่งทุกฉบับต้องตอบอย่าง
สมบรูณ์ 
  2) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) ตรวจสอบความ
สมบรูณ์ของแบบทดสอบ และแบบวดัผล 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
       สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ความถี ่
รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
   2.1 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช ้
Item-total Correlation 
   2.2 คา่ความยากงา่ย 
   2.3 ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั น่  ใ ช้  Alpha 
Coefficiient 
   2.4 คา่ประสทิธิภาพของกระบวนการ 
(E1)  
   2.5 คา่ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 
   2.6 ก า ร ห า ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness Index : E.I) 
  3. สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐานคอื Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือ เรือ่งการเรียนรู้ระบบ
นิเวศนาข้าวแบบอินทรีย ์
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม
การเรียนรู้ระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์  พบว่า 
ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 
84.69 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็น
รอ้ยละ 88.85 ดงันัน้ การเรียนรู้ระบบนิเวศนาขา้ว
แบบอินทรีย์  มีประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม 
84.69/88.85 ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมการเรยีนรูร้ะบบนิเวศนาขา้วแบบอนิทรยี์ (E1 / E2) 

 

 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 48 คน พบว่า  ดัชนีประสิทธิผล  (E.I.)  
ของคู่มือฝึกอบรมการเรียนรู้ระบบนิเวศนาข้าว 
แบบอินทรีย์  มีค่าเท่ากับ 0.7807 หมายความว่า 

นิ สิ ต มี ค ว า ม รู้ เ พิ่ ม ขึ้ น แ ล ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ นิ สิ ต มี
ความกา้วหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้
คูม่อืฝึกอบรมรอ้ยละ 78.07 (ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืฝึกอบรมการเรยีนรูร้ะบบนิเวศนาขา้วแบบอนิทรยี์ 
 

ผลรวมคะแนนทดสอบการ
ฝึกอบรมก่อนของทกุคน 

ผลรวมคะแนนทดสอบหลงัการ
ฝึกอบรมของทกุคน 

จ านวนผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ของการ
ทดสอบฝึกอบรม 

ค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) 
ของคู่มือ 

472 883 48 20 0.7807 

 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ 
จริยธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อม
ต่อระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย ์
 ความรูเ้กีย่วกบัระบบนิเวศนาขา้วแบบอินทรยี์ 
พบว่า นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้น หลังจากการใช้คู่มือ
อบรม ก่อนการอบรมนิสติมคีวามรู้อยู่ในระดบัน้อย 
( ̅ = 9.83) หลงัการอบรมนิสติมคีวามรูอ้ยู่ในระดบั
มาก ( ̅ = 17.77) ส่วนจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อน
การอบรมนิสติมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมอยู่ในระดบัเพื่อ
ญาตมิติรพวกพอ้ง ( ̅ = 2.36) หลงัการอบรมนิสติมี
จ ริย ธ ร รมสิ่ ง แ วดล้อม อยู่ ใ น ร ะดับ เพื่ อ ส ัง คม  

( ̅ =3.08) และจิตอาสาสิง่แวดล้อม ก่อนการอบรม
นิสิตมีจิตอาสาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง  
( ̅ = 2.96) หลงัการอบรมนิสติมจีติอาสาสิง่แวดล้อม
อยู่ในระดบัมาก ( ̅=4.10) เมื่อเปรยีบเทียบความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อมก่อน
และหลงั พบว่านิสติมคีวามรู ้จริยธรรมสิง่แวดล้อม
และจติอาสาสิง่แวดลอ้มหลงัการอบรม มากกว่าก่อน
ก า ร อ บ ร มอ ย่ า ง มี นั ย ส า คัญ ท า ง สถิ ติ ที่  . 05  
(ดงัตารางที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยกิจกรรม คะแนนเต็ม  ̅ S.D. 
ร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.94 0.93 84.69 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 17.77 0.97 88.85 

ประสิทธิภาพของคู่มือกิจกรรม เท่ากบั 84.69/88.85 
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ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อระบบนิเวศนาขา้วแบบอนิทรยี์  
  ของนิสติกอ่นและหลงัการฝึกอบรมโดยใช ้Paired t-test (n=48) 
 

รายการ 
ก่อนการ 
ฝึกอบรม 

ระดบั 
 

หลงัการ 
ฝึกอบรม 

ระดบั 
 

t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความรู ้(N=20) 9.83 1.81 น้อย 17.77 0.97 มาก -23.934 47 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.36 0.18 เพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง 3.08 0.24 เพื่อสงัคม -26.170 47 .000* 

จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

2.96 0.25 ปานกลาง 4.10 0.23 มาก -17.707 47 .000* 

 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือ เรือ่งการเรียนรู้ระบบ
นิเวศนาข้าวแบบอินทรีย ์
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม
การเรียนรู้ระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์ พบว่า 
ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 
84.69 และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็น
รอ้ยละ 88.85 ดงันัน้ การเรยีนรู้ระบบนิเวศนาข้าว
แบบอินทรีย์  มีประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม  
84.69/88.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต ัง้ไว้ ส าหร ับการ
เรียนรู้ระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์ โดยใช้คู่มือ
ฝึกอบรมซึ่ ง เ ป็น รูปแบบการจัดกิจกรรมค่ าย  
ให้ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่อง
การเรียนรู้ระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์ สามารถ
พัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีพฤติกรรมตรงตาม
ความมุง่หวงั สง่ผลให้ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมผีลสมัฤทธิ ์
เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการจัด
กิจกรรมค่าย โดยใช้คู่มือฝึกอบรมเรื่องการเรียนรู้
ระบบนิเวศนาขา้วแบบอินทรยี์มีผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนสูงขึ้นจริง เป็นไปตามแนวคิดของเครือวลัย์  
เผา่ผึง้ (2548: 39) คู่มอื (Manual) หมายถึง หนังสอื
หรอืเอกสารทีจ่ดัขึน้อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกดิความรู้
ความเขา้ใจ ตอบขอ้สงสยั หรอืแนวทางในการปฏบิตัิ
กจิกรรมเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งซึ่งตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ช ้โดยมรีูปเล่มกะทดัรดั เหมาะแก่การพกพา 

สวยงาม มภีาพประกอบ อ่านเขา้ใจง่าย และสามารถ
น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผล 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเป็นไปตามแนวคิดของ
ศกัรนิทร ์สวุรรณโรจน์ และคณะ (2535: 89) ไดก้ล่าว
ไวว้่า การจัดท าคู่มอืการจดัการเรยีนรู้ต้องค านึงถึง
องค์ประกอบที่ส าคญั เพื่อให้การจัดท าคู่มือในการ
จัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 
มีผู้น า เสนอองค์ประกอบของคู่มือปฏิบัติง าน  
แล ะ คู่ มือ กา รจัด การ เ รี ยน รู้ ไ ว้ส อดคล้อ งกัน  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาที ลพพนัธ์ทอง และ
คณะ (2559: 189-202) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องการพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน : สาธารณรฐัสงิคโปร ์กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติ
ปริญญาตรี ช ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธิภาพของ
คู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 93.44/84.78 
สว่นดชันีประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากบั 
0.7350 นิสติที่ใชคู้่มอืฝึกอบรม ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน :  สาธารณรัฐสิงคโปร ์ 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติปรญิญาตร ีช ัน้ปีที่ 1 สาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา 
พ บ ว่ า  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม  
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 93.44/84.78 ส่วนดัชนี
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ประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากบั 0.7350 
นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อมอาเซียน  :  ส าธารณรัฐ สิงค โปร์มี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 73.50 และ
นิสติกลุ่มทดลองมคีวามรู ้ทศันคติ และทกัษะในการ
เป็นวิทยากร สูงกว่านิ สิตกลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบั
งานวิจัย ของน ้ าทิพย์  ค า แร่  และคณะ ( 2559:  
543-563) ได้ศกึษา เรื่อง การพัฒนาคู่มอืฝึกอบรม
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรบันิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า 
ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมการบรโิภคที่เป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม มปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 80.70/83.68 
ส่วนดชันีประสทิธิภาพผลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 
0.7900 นิสิตที่ใชคู้่มือฝึกอบรมมีความกา้วหน้าใน
การเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 79.00 ผลการเปรยีบเทียบ
ความรู้และทัศนคติเรื่องการบริโภค ที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม ส าหรบันิสติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
หลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัย 
ส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงว่า การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมการท าถ่านจากมูลสตัว์ มีประสิทธิภาพที่
ตามเกณฑต์ัง้ไว ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของไพลิน 
เศวตศลิา (2549: 94-97)ได ้ศกึษาการพัฒนาคู่มือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่องระบบนิเวศ ส าหร ับ
นั ก เ รี ย น ช่ ว ง ชั ้น ที่  4 ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจ ัยและพัฒนา
การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า คู่มือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เรื่องระบบนิเวศ มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 
83.16/80.95 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต ัง้ไว ้80/80 
แสดงว่าคู่มอืกจิกรรมเสริมหลกัสูตรเรื่องระบบนิเวศ 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 จากผล
การศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ มีค่าดัชนี
ประสทิธิผล (E.I.) = 0.7548 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก า ห นดแ ล ะ นิ สิต มีคว ามรู้ เ พิ่ ม ขึ้ น  ส่ ง ผ ล ใ ห้ 
มคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใช้
คูม่อือบรมรอ้ยละ 75.48  
 

5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ จริยธรรม
สิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อมต่อระบบ
นิเวศนาข้าวแบบอินทรียข์องนิสิตกลุ่มตวัอย่าง 
 5.2.1 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เก่ียวกบัระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์ของนิสิต
กลุ่มตวัอย่าง 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัระบบนิเวศนาขา้วแบบอินทรยี์ของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่างกอ่นและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า คะแนน
เฉลี่ยความรู้ของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม เรื่องการ
เรยีนรูร้ะบบนิเวศนาขา้วแบบอนิทรยี์กอ่นการเขา้ร่วม
กจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
9.83 และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 17.77 เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ ก่อนและหลังการเข้าร่วม
กจิกรรม พบวา่ นิสติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมมคีะแนนเฉลี่ย
ความรูห้ลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อน
การเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของประภาเพ็ญ 
สุ ว ร รณ  ( 2544: 26) ไ ด้ก ล่ า ว ว่ า  ค ว าม รู ้ 
เ ป็นพฤติกรรมขั ้น ต้นที่ผู้ เ รีย นรู้ เพีย งแต่ เ กิด 
ความจ าได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการ
มองเห็น ไดย้ิน จ าได้ ความรู้ในชัน้นี้ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์ โครงสรา้งและวธิีแก้ไขปัญหา ส่วนความ
เข้า ใจ อาจแสดงออกมาในรูปของทักษะด้าน  
“การแปล” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเขียน
บรรยายเกี่ยวกับข่าวสารนัน้ๆ โดยใช้ค าพูดของ
ตนเอง และ “การให้ความหมาย” ที่แสดงออกมาใน
รปูของความคดิเหน็และขอ้สรปุ รวมถงึความสามารถ
ในการ “คาดคะเน” หรอืการคาดหมายว่าจะเกดิอะไร
ขึ้น  เป็นไปตามแนวคดิของ พรธิดา วเิชยีรปัญญา 
(2547:  21)  ได้ให้ความหมายของความรู้ คือ
กระบวนการของการขดัเกลาเลือกใชแ้ละบูรณาการ
การใช้สารสนเทศเหล่านัน้จนเกิดเป็นความรู้ใหม ่
(New knowledge) ความรู้ใหม่จึงเกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานความรู้และประสบการณ์เดิมผนวกกับ
ความรู้ใหม่ที่ได้ร ับซึ่งความรู้ด ังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่
ภายในบคุคลเป็นความรูท้ีไ่มช่ดัแจ้งซึ่งหากไดร้บัการ
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ถ่ายทอดออกมาอยู่ ในรูปลายลักษณ์อักษรก็จะ
กลายเป็นความรูท้ีช่ดัแจ้งและความรูจ้ะเกดิคุณค่าได้
หากมีการน าไปใช้ในการตัดสินใจ และเป็นไปตาม
แนวคดิของประยูร วงศ์จันทรา (2559: 59) อ้างถึง
แสงจันท ร์  โสภากาล  ( 2550 :  14 -15 )  ได้ ให้
ความหมายว่า ความรู้หมายถึง การร ับรู้เกี่ยวกับ
ขอ้เท็จจรงิ เหตุการณ์ รายละเอียดต่างๆ ที่เกดิจาก
การสัง เ กตก ารศึกษา  ป ร ะสบการ ณ์ทั ้ง ด้า น
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคมความรู้พื้นฐาน 
หรือภูมิหลังของแต่ละบุคคล ที่บุคคลได้จดจ าหรือ
เก็บรวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤติกรรมที่ส ัง เกตหรือวัดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วุฒิศกัดิ ์บุญแน่น และคณะ (2558: 
174-190) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยา
สิง่แวดล้อมแบบบูรณาการ ส าหรบันิสิตปรญิญาตร ี
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า นิ สิตมีความรู้
เกีย่วกบั ชวีวทิยาสิง่แวดล้อม ความตระหนักต่อการ
อ นุ ร ักษ์ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  แ ล ะ ทัก ษ ะป ฏิ บัติ ก า ร
วิทยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการ หลังการเรียนมากกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ  น าพล  ภูไกรลาศ  
(2556: 1) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิเกีย่วกบัการใช้
ปุ๋ ยหมักชีวภาพแทนการใช้สารอินทรีย์ในนาข้าว 
บา้นหนองปลงิ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ผลพบว่า ก่อนการส่งเสริมให้ความรู้
ประชาขนมีความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดบัพอใช้หลังจาก
ไดร้บัการส่งเสริมให้ความรู้ประขาชนมีความรูเ้ฉลี่ย
อยู่ในระดบัดีเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู ้
พบว่า คะแนนความรู้เฉลี่ยหลงัการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05  
และสอดคล้องกบังานวิจัยของศศิประภา เผ่าสุขด ี
และคณะ (2561: 30-40) ไดท้ าการศกึษาการพฒันา
คู่มือฝึกอบรมการท าถ่านจากมูลสัตว์เพื่อลดการ
ท าลายทรพัยากรป่าไม ้ส าหรบัชาวบา้นในชุมชนบา้น
โคกจันทร์หอม ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยัคฆภูมพิิสยั 
จั ง ห วัด ม ห า ส า ร ค า ม  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า  
การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการท าถ่านจาก 

มูลสตัว์ ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย  
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 9.78 และหลงัการฝึกอบรมโดยรวม
อยู่ ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ  17 .52 
ผูเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 5.2.2 ผลการศึกษาและเปรียบ เทียบ
จริยธรรมส่ิงแวดล้อมต่อระบบนิเวศนาข้าวแบบ
อินทรีย ์ก่อนและหลงัการฝึกอบรมของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่าง         
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์ของ
นิสติกลุ่มตวัอย่างกอ่นและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า 
คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ญาติมติรพวกพ้อง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.36 และหลัง
ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม โ ด ย ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ 
เพื่อสงัคม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.08 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้รว่มกจิกรรมเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรม 
มผีลท าใหจ้รยิธรรมสิง่แวดลอ้มของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม
เพิ่มขึ้น เนื่องจากกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้
วิธีการจัดกิจกรรม มีกระบวนการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดล้อมศกึษาโดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการฝึกอบรม 
คือ คู่มือฝึกอบรมการเรียนรู้ระบบนิ เวศนาข้าว 
แบบอินทรีย์  แผ่นพับในการบรรยายให้ความรู ้ 
เ ป็นสื่อหรือตัวกระตุ้น ให้ เกิดการ เรียนรู้และมี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศนาข้าวแบบ
อิ น ท รี ย์  ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง โ ก วิ ท  
ประวาลพฤกษ์ (2541: 123) ได้ให้ความหมายว่า 
จริยธรรม มีความหมาย 2 นัย  คือ นัยที่หนึ่ ง 
จรยิธรรมเป็นหลกัการและเหตุผลทีพ่จิารณาเกีย่วกบั
การกระท า การพิจารณาตดัสนิและการตดัสนิใจซึ่ง
เ ป็นความหมายที่คนทัว่ไปเข้าใจกันมาดัง้ เดิม  
นัยที่สอง จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการกระท า 
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เป็นการตัดสนิใจ การพิจารณาตดัสินเป็นคุณธรรม
ทางจริยธรรม ที่มีพื้นฐานอยู่บนการกระท า และ 
เจตคติที่สามารถสงัเกตเห็นได ้เป็นไปตามแนวคิด
ของประภาศรี  สีหอ า ไพ ( 2 540 :  1 7 )  ไ ด้ ให้
ความหมายว่า จริยธรรม หมายถึง  หลักความ
ประพฤติที่อบรมกริิยา และปลูกฝังลกัษณะนิสยัให้ 
ผูป้ระพฤตอิยู่ในครรลองและศลีธรรม และคุณค่าของ
จรยิธรรมนัน้ชี้ให้เห็นถึงความเจริญงอกงามในชวีิต 
อย่างมรีะบบแบบแผนตามวฒันธรรมของบุคคลที่มี
ล ักษณะจิตใจที่ดีงาม และเป็นไปตามแนวคิดของ 
ประยูร วงศ์จันทรา (2559:  69)  ได้กล่าวไว้ว่า 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง  หลักการที่ควร
ประพฤติอย่างหนึ่งต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลท าให้
สิ่งแวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบ
นิ เวศ และเอื้อประโยชน์ให้แก่สรรพสิ่งที่อาศัย
สิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่สูญเสียระบบ
สัมพันธ์ระหว่างตนกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มไมส่ามารถแยกออกไดจ้ากจรยิธรรมชวีติ 
สงัคม และชมุชน โดยศกัยภาพในตวัของมนัเองเป็น
ปัจจยัหลกัในการบรูณาการเชือ่มโยงชวีติ ชมุชน และ
สัง คมสิ่ ง แ วดล้อม ให้ด า ร ง อยู่ ไ ด้อ ย่ า ง ยั ง่ ยื น  
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พระครูวาปีพชัราภรณ์ 
(2554: 52) ไดศ้กึษาการศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
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  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประยูร วงศจ์นัทรา (2552: 
219-226) ได้ศึกษา การพัฒนาการสอนจริยธรรม
สิง่แวดล้อม เพื่อเปรยีบเทียบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ระหว่างนิสิตกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีช ัน้ปีที่ 4 คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า นิสติกลุ่มทดลองมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมากกว่านิสิต
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กระบวนการสอน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมท าให้นิ สิต เกิดจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมในระดับสูงจึงสามารถน าไปใช้ใน
กระบวนการเรยีนการสอนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อไป 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรพินทร์ ส ันติช ัย
อนันต์ (2549: 1) การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรม
ข อ ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า  ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น 
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา
พบว่า นิ สิตนักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม 
ดา้นความมีวนิัยและรบัผดิชอบ ความซื่อสตัย์สุจริต 
ความอดทนอดกลัน้ ความประหยดั และความกตญัํู
กตเวทีอยู่ในระดบัสูงและมีคุณธรรมและจริยธรรม
ดา้นความใฝ่รูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง   
 5.2.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิต
อาส า ส่ิ ง แวดล้ อม ต่ อร ะบบ นิ เ วศนาข้ า ว 
แบบอินทรีย ์ก่อนและหลงัการฝึกอบรมของนิสิต
กลุ่มตวัอย่าง 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิ่ง แวดล้อมต่อระบบนิ เวศนาข้าวแบบอินทรีย์  
ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจัดกิจกรรม 
พบวา่ คะแนนจติอาสาสิง่แวดลอ้มของนิสติที่เขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์
ก่อนการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ ในระดับ 
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.96 และหลงัการเข้า
ร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.10 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อมหลงั
การเขา้รว่มกจิกรรมเพิม่ขึ้นมากกว่าก่อนการเขา้ร่วม
กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
แสดงใหเ้หน็วา่กจิกรรมการเรยีนรูม้ผีลท าให้จิตอาสา
สิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการ
ฝึกอบรม มีกระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อม
ศึกษาโดยเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรม คือ คู่มือ
ฝึกอบรมการเรียนรู้ระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์ 
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และแผ่นพบัในการบรรยายให้ความรูเ้ป็นสื่อกระตุ้น
ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละมจีิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อระบบ
นิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์เป็นไปตามแนวคิดของ  
ดวงทิพย์ อันประสิทธิ ์(2555: 27) ได้กล่าวไว้ว่า 
จิตอาสา หมายถึง ผู้ที่มีความ เอื้ออาทร มีความ
เมตตาให้กบัผู้อื่น พร้อมกบัการมีใจที่เป็นกลาง มี
ความรบัผดิชอบ เสยีสละเพื่อ ส่วนรวม และเอาใจใส่
ผูอ้ื่นด้วยการกระท าด้วยความสมคัรใจ เพื่อที่จะได้
ช่วยเหลือผูอ้ื่น และสรา้งประโยชน์ให้กบัคนที่อยู่ใน
ชมุชนสงัคมเดยีวกนั ท าให้เกดิการพฒันาให้มคีวาม
เจรญิยิง่ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของณัฐณิชากร  
ศรีบริบูรณ์ (2550:  7)  ได้กล่าวไว้ ว่า จิตอาสา 
หมายถงึ ความส านึกของบคุคลทีม่ตี่อสงัคม ส่วนรวม 
โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือผู้ที่มีจิตอาสา 
จะแสดงออกซึ่ง พฤติกรรมที่อาสาท าประโยชน์ 
เพื่อส่วนรวม เช่น การเสียสละเงิน สิ่งของ เวลา 
แรงกาย และ สตปัิญญา เพื่อชว่ยเหลอืผูอ้ื่นและสงัคม 
โดยไมห่วงัผลตอบแทน และเป็นไปตามแนวคดิของ 
กรรณิกา มาโน (2553: 7) ได้กล่าวไว้ว่าจิตอาสา 
หมายถึง จิตที่พร้อมสละเวลา แรงกาย แรงใจ  
และสตปัิญญาเพื่อประโยชน์เกือ้กลูต่อผูอ้ื่นและสงัคม 
เป็นการกระท าดว้ยความสมคัรใจไม่หวงัผลตอบแทน 
และเป็นการกระท าทีไ่มใ่ชภ่าระหน้าที่ต้องรบัผดิชอบ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย จิตรวลัย ศรีแสงฉาย 
(2551 :  161)  ได้ศึกษาจิตอาสาพัฒนาชนบท 
กรณีศึกษา : กลุ่มอาสาพัฒนามหาวทิยาลัยมหิดล 
ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาสวนใหญ่แล้วไดใ้ห้ความ
สน ใจกับกิจ กร รมของ กลุ่ ม อ าสา  37  พัฒน า
มหาวิทยาลัยมหิดลและได้มีการออกค่ายอาส า
รว่มกบักลุ่มอาสาพฒันา ซึ่งเป็นสิง่ที่พวกเขาท าโดย
เกดิจากจิตที่เป็นอาสาจริง ๆ เพื่อให้ผูท้ี่ไดร้บัความ
ช่ วย เหลือ ในสัง คมชนบทมีความสุขมากขึ้ น  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนิษฎา แจ้งเอี่ยม  
(2553: 150) ไดท้ าวจิยัเกีย่วกบั เครอืข่ายการสื่อสาร
และการเข้าร่วมเป็น อาสาสมคัรเครือข่ายจิตอาสา 
ผลการศกึษา พบว่า เครอืข่ายจิตอาสาเป็นเครอืข่าย
ที่ไม่เป็นทางการ โดยมี ศูนย์กลางในการรวบรวม
ขอ้มูลต่างๆ คือศูนย์ประสานงานเครอืข่ายจิตอาสา 
รปูแบบการตดิต่อสือ่สาร ของเครอืข่ายจิตอาสาที่พบ 

ม ี3 ลกัษณะ คอื การสื่อสารสองทางไม่เป็นทางการ 
การสื่อสารสองทางกึ่ง ทางการ และการสื่อสาร 
ทางเดียว มีลักษณะเป็นเครือข่ายการสื่อสารแบบ
ลูกโซ่และเครือข่ายการสื่อสาร แบบทุกช่องทาง 
นอกจากนี้ยงัยงัพบว่าการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกบั
งานดา้นอาสาสมคัร มคีวามสมัพนัธ์ ในเชงิบวกกบั
การเขา้รว่มเป็นอาสาสมคัรอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ที่ ร ะดับ  0 . 01  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุษราคัม จ าปา (2550: 164 ) ได้ศึกษาจิตอาสา 
กับการบริการช่วย เหลือคนพิการ  กรณีศึกษา 
โครงการช่วยเหลือนักศกึษาพิการ วิทยาลยัราชสุดา 
มหาวทิยาลยัมหดิล ผลจากการศกึษาสามารถสรุปได้
ว่า งานบริการช่วยเหลือผู้พิการมีความส าคญัต่อผู้
พิการเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นสิ่งที่ท าให้คนปกติ
ทัว่ไปเข้าใจในความพิการมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ทัง้นี้การช่วยเหลือคน
พิการยังเป็นการท าบุญอีกวิธีหนึ่งตามค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา อีกทัง้จรรโลงสงัคมไทยให้เกิดการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืสบืไป 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. สามารถน าคู่มือฝึกอบรมการเรียนรูร้ะบบ
นิเวศนาขา้วแบบอินทรีย์ไปเผยแพร่ให้กบัเยาวชน 
ชาวบา้น หรอืชมุชนได ้
 2.  สามารถน าความรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์ ไปต่อยอด
ให้กบันิสติหรอืประชาชนทัว่ไป เนื่องจากมผีลท าให้
เกิดความรู้ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเพิม่มากขึน้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารสรา้งหรอืพฒันาสื่อนวตักรรมใน
การฝึกอบรมโดยใช้คู่มือฝึกอบรมการเรียนรู้ระบบ
นิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์โดยรูปแบบต่างๆ เช่น  
วดีทีศัน์ โปสเตอร์ ใบปลิว เพื่อให้เกดิความน่าสนใจ
การเขา้รว่มการฝึกอบรมเพิม่ขึน้ 
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 2. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อความรู ้
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม  
ในการจดักจิกรรมการเรียนรูร้ะบบนิเวศนาขา้วแบบ
อนิทรยี์ 
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