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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้จึงมีความมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพคู่มือการจัดการเรียนการสอน 

สิง่แวดลอ้มศกึษาเพือ่การอนุรกัษ์ สำาหรบันกัศกึษาปริญญาตรมีหาวิทยาลยัมหดิล วิทยาเขตอำานาจเจริญ 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล การเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อการอนุรักษ์ สำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำานาจเจริญ 3) เพื่อเปรียบ
เทียบความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์ เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะ
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนเรียนและหลังเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ สำาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำานาจเจริญ การวิจัยครั้งนี้เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จากนักศกึษาระดับปรญิญาตรหีลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขานวตักรรมการจดัการสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตอำานาจเจรญิ ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษาเพือ่
การอนุรักษ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 จำานวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการ
จัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ แบบทดสอบความรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมศึกษา
เพ่ือการอนุรกัษ ์แบบวดัเจตคตติอ่การอนรุกัษส่ิ์งแวดลอ้ม แบบวดัทกัษะตอ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม สถติิ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบ t แบบจับคู่

ผลการศึกษา พบว่า 1) คู่มือการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.74/90.69 2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม
ศกึษาเพือ่การอนุรกัษ ์มีค่าดัชนปีระสิทธผิลเทา่กบั 0.7845 แสดงวา่หลังเรยีนดว้ยคูม่อืนักศกึษามคีวาม
ก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 78.45 และ 3) ผลการเปรียบเทียบ นักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียน
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การสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาเพ่ือการอนรุกัษ ์มคีวามรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มศกึษาเพือ่การอนรุกัษ ์เจตคตติอ่
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

คำ�สำ�คัญ: การเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมศึกษา ความรู้ เจตคติ ทักษะ

Abstract 
The purposes of this research were as follows: 1) to find efficient ways for  

environmental education for conservation of undergraduate students Mahidol University 
Amnatcharoen Campus evaluated with an 80/80 performance efficiency criterion, 2) to find 
an effectiveness index of related educational measures, and 3) to compare the students’ 
knowledge, attitudes towards environmental conservation, and skills in pre and post-study 
in relation to management using environmental conservation education. We selected as  
purposive samples 12 undergraduate students of the Mahidol University Amnatcharoen 
Campus, who enrolled in the environmental education for conservation subject in 2019. 
Tools for research were a manual for environmental education manual for conservation,  
related lesson plans, summative tests, a test for attitude measurement towards environmental 
conservation, and the test for skill measurement on environmental conservation. Statistics for 
data analysis were percentage, mean, standard deviation, and paired t- test. We found that: 
1) The developed environmental education for conservation were efficient at a 90.74/90.69 
level. 2) The effectiveness index of environmental education management for conservation 
which were developed is 0.7845, and it showed that undergraduates improve their study 
by 78.45 % after studying through a manual. (p< 0.05)

Keywords: Teaching and learning, environmental education, knowledge, attitudes, skills

บทนำา 
ปั จจุ บั นปัญหาสิ่ ง แวด ล้อม เกิ ดขึ้ น

มากมาย ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากทั้งในส่วน
ของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และสังคม อากาศรอบๆ 
ตัวมนุษย์ก็เป็นภัยต่อสุขภาพอัน สืบเนื่องมาจาก
ควันพิษ สารเคมีที่มนุษย์ได้ผลิตขึ้นมา ดินและน้ำา
มีสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งในกระบวนการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ปัญหามลพิษต่างส่งผลเสียทั้งใน

ปจัจบุนัและอนาคต สาเหตขุองปญัหาสิง่แวดลอ้ม
ส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดทัศนคติ เจตคติและการก
ระทำา ที่ไม่ถูกต้องของคนต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะ
ตอ้งเริม่แกไ้ขทีค่วามคดิทศันคต ิเจตคตขิองคนตอ่
สิ่งแวดล้อม เพราะทัศนคติเป็นปัจจัยที่จะนำาไปสู่
การปฏิบัติในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ของคนตอ่สิง่แวดลอ้ม ตอ้งอาศยัความรูแ้ละความ
เข้าใจในเรือ่งเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมเพือ่ใชเ้ปน็ข้อมลู
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ในการตัดสนิใจเกีย่วกบั การปฏบิตัตินทีเ่หมาะสม
ตอ่สิง่แวดลอ้ม ต้องม ีการปรบัเปลีย่นมมุมองและ 
และจะตอ้งมกีารจดัการสภาพแวดลอ้มใหมใ่ห้ดีขึน้
กว่าเดิม การที่มนุษย์นำาเอาเทคโนโลยีบางอย่าง
เข้ามาใช้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากมายต่อส่ิง
แวดล้อม (UNESCO-UNEP,1995) 

การแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้มต้องเริม่ทีม่นุษย์ 
จากความสมัพนัธข์องคนกบัสิง่แวดล้อมและพร้อม
ที่จะลงมือปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม ต้องทำาให้
คนเข้าใจว่าจำานวนทรัพยากรที่เหลืออยู่ในโลกมี
จำานวนจำากัด หากเราไมช่่วยกนัดูแลรกัษา ในทีส่ดุ
เรากจ็ะกลายเปน็ผูท้ำาลายท้ังตนเองและสงัคม การ
แก้ปัญหาที่ย่ังยืนก็คือ การนำาสิ่งแวดล้อมศึกษา
เขา้มาใชใ้น การแกไ้ขปญัหา เนือ่งจากสิง่แวดลอ้ม
ศึกษาคือ กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมให้คนเกิด ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ทัศนคติ เจตคติและ ค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 
ความตระหนักต่อปัญหา สิ่งแวดล้อม ทักษะใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประเมินผล
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดคุณภาพ 
สิง่แวดลอ้มและคณุภาพชีวติ (ประยูร วงศจ์นัทรา,
2555) การเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า 
”สิ่งแวดล้อมศึกษา” คือจะต้องสอนให้คนรู้จัก
นับถือตนเองนับถือผู้อื่น ต้องทำาให้คนยอมรับว่า 
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมบนโลกนี้  
ดังน้ันการกระทำาใดๆ ของคนย่อมส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น (Jeans, 1992) การเรียน 
การสอนควรจะต้องมุ่งเน้นให้เกิดจริยธรรมสิ่ง
แวดล้อม (environmental ethics) ขึน้ในตวัผู้เรยีน 

การสอนสิ่ งแวดล้อมศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา เป็นกระบวนการทางการศึกษา
เ พ่ือพัฒนาประชากร ให้ เ กิ ดความ รู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้มีความตะหนัก
ต่อปัญหาส่ิงแวดล้อมและสำานึกในคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา ให้มีความชำานาญเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป็นการเรียนการสอน
ที่มีคู่มือการเรียนการสอน (พัชทิชา กุลสุวรรณ์, 
2560) ซึ่งเป็นกระบวนการเบื้องต้นที่จะช่วยให้
ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้จากกระบวนการสื่อสาร 
เนื่องจากส่ือเป็นตัวกลางที่ทำาให้เกิดการเรียน
จึงทำาให้การศึกษาต้องมุ่งความสนใจไปสู่ การ
คิดค้นหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคนิค
หรือกลวิธีใหม่ๆ ในการดำาเนินการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ได้มีการนำา
เทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาช่วยให้ การสอน
มีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษามากขึ้น สามารถพัฒนาความรู้และทักษะ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรโดยใช้หลัก
สิ่งแวดล้อมศึกษาได้มากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพ คู่มือการจัดการ

เรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการอนุรักษ์ 
สำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตอำานาจเจริญ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 

2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียน
การสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาเพือ่การอนรุกัษ ์สำาหรบั
นกัศกึษาปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขต
อำานาจเจริญ 

3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ เจตคติต่อ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ก่อนเรียนและหลังเรียนสิ่งแวดล้อม
ศกึษาเพือ่การอนรุกัษ ์สำาหรบันกัศกึษาปรญิญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำานาจเจริญ
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สมมุติฐานของการวิจัย 
1. นักศึกษาที่เรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา 

เพื่อการอนุรักษ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยคู่มือการจัดการเรียน
การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์

2. นักศกึษาทีเ่รยีนด้วยสิง่แวดลอ้มศกึษา
เพื่อการอนุรักษ์ มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ เจตคติต่อการอนุรักษ์ 
สิง่แวดล้อม และทักษะตอ่ การอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ ง น้ี  คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
อำานาจเจริญ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 จำานวน 
31 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคม
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
อำานาจเจริญ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสิ่งแวดล้อม
ศกึษาเพือ่การอนุรกัษ ์ภาคตน้ ปกีารศกึษา 2562 
จำานวน 12 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

เครื่องมือและก�รห�คุณภ�พเคร่ืองมือ
ที่ใช้ในก�รวิจัย 

การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

1 .  คู่ มือการจัดการ เรี ยนการสอน 
ส่ิงแวดล้อมศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์ โดยมีเน้ือหา 

จำานวน 3 บท ได้แก่ บทที่ 1 เรื่องสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมศึกษา บทที่ 2 เรื่องสถานการณ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละปรากฏการณท์ีส่ำาคญัดา้น
สิ่งแวดล้อม และ บทที่ 3 เรื่องแนวคิดการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมกับวัฒนธรรม
ประเพณ ีจากการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 
3 ท่าน โดยมีการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากับ 1 ค่าความเหมาะสมของคู่มือการเรียน
การสอนส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ และ
นำาเอกสารประกอบการสอนไปทดลองใช ้(try out)

2. แผนการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ จากการประเมินของ 
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 ท่าน โดยมีจำานวน 3 แผน 
ได้แก่ 

แผนที่  1  เ รื่ อ ง  สิ่ ง แวดล้อมและ 
สิ่งแวดล้อมศึกษา ใช้เวลาในการเรียการสอน  
4 ชั่วโมง 2 สัปดาห์

แผนที่ 2 เรื่อง สถานการณ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และปรากฏการณ์ที่ สำ าคัญด้ าน 
สิง่แวดลอ้ม ใช้เวลาในการสอน 2 ช่ัวโมง 1 สปัดาห์

แผนที่  3 เรื่อง แนวคิดการจัดการ 
สิ่ งแวดล้อมและสิ่ งแวดล้อมกับวัฒนธรรม 
ประเพณี ใช้เวลาในการสอน 2 ชั่วโมง 1 สัปดาห์ 

ซึ่งสอดคล้องกับ คู่มือการจัดการเรียน
การสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาเพือ่การอนรุกัษ ์ใชเ้วลา
ทั้งหมดในการสอน 8 ชั่วโมง 4 สัปดาห์ โดยมี
การหาค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 0.67 ค่าความ
เหมาะสมของแผนการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ แผนการเรียนการสอนไป
ทดลองใช้ (try out)

3 .  แบบทดสอบความรู้ เกี่ ยวกับสิ่ ง
แวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ 
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เป็นข้อทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือก
ตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 60 ข้อ โดยตอบถูกให้ 1 
คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน และข้อสอบอัตนัย 
6 ข้อ เน้นความสามารถในด้านความรู้ ความจำา
การวเิคราะห ์การสงัเคราะหแ์ละนำาไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจำาวัน โดยมกีารหา ค่าความสอดคลอ้ง
เฉลี่ย 0.90 และทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป  
ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.95 
มีค่าความยากง่าย (P) รายข้ออยู่ระหว่าง 0.41 
ถึง 0.96 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.80

4 .  แบบวั ด เจตค ติ ต่อการอ นุ รัก ษ์  
สิ่งแวดล้อม โดยใช้มาตราส่วน

ประมาณคา่แบบลเิคอร์ท (Likert) จำานวน 
20 ข้อ สร้างกิจกรรมที่จะวัดโดยใช้แบบวัด
เจตคตติอ่การอนุรักษส์ิง่แวดลอ้มแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีค่าความสอดคล้อง
เฉลี่ย 0.97 และทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.61 
มีค่าความยากง่าย (P) รายข้ออยู่ระหว่าง 0.58 
ถึง 0.81 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95

5 .  แบบวั ด ทั กษะต่ อกา รอนุ รั กษ์  
สิ่งแวดล้อม โดยใช้มาตราส่วน

ประมาณค่าแบบลิเคอร์ท จำานวน 30 
ข้อ โดยมีค่าความสอดคล้องเฉลี่ย 0.87 และ 
ทุกข้อ มีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่าอำานาจจำาแนก
รายข้อ (r) ต้ังแต่ 0.46 ถึง 0.96 มีค่าความ 
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94

เก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การเตรียมการก่อนทดลอง ผู้วิจัยได้
ดำาเนินการเตรียมเครือ่งมอื ในการวจิยั ได้แก ่คูม่อื
การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ
การอนุรักษ์ แผนการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม

ศกึษาเพือ่การอนรุกัษ ์แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบั 
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ แบบวัดเจตคติ
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแบบวัดทักษะต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. ผู้วิจัยได้ทำา การทดสอบก่อนเรียน 
(pretest) ทั้ งแบบทดสอบความรู้ เ ก่ียวกับ 
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ แบบวัดเจตคติ
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแบบวัดทักษะ
ต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับนักศึกษาก่อนการ
จัดการเรียนการสอน

3. ดำาเนินการสอนนักศึกษาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างตามแผนการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ ในภาคต้น ปีการศึกษา 
2562 ตามแผนการเรียนการสอนในสปัดาหท์ี ่1-4 
เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง 4 สัปดาห์

4. เมื่อส้ินสุดการสอนตามกำาหนดแล้ว 
ทำาการทดสอบนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลัง
การสอน (posttest) ทั้งแบบทดสอบความรู้ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการอนุรักษ์ แบบ
วัดเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแบบวัด
ทักษะต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
การหาค่าเฉลี่ยของคะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.2 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
อนรุกัษ ์สำาหรบันกัศกึษาปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั
มหิดล วิทยาเขตอำานาจเจริญ ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 ดังสูตรของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2553: 113-114)
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E1 =
A
N x 100
∑X

เ ม่ือ  E1 แทน ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ

∑X แทน ผลรวมของคะแนนทุกส่วน 

N แทน จำานวนผู้เข้าเรียนทั้งหมด

A แทน คะแนนเต็มของทั้งหมด 

E2 =
A
N x 100
∑Y

เมื่อ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์

∑Y แทน ผลรวมของคะแนนทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

N แทน จำานวนผู้เข้าเรียนทั้งหมด

B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4.3 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
คู่มือการจัดการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อการอนุรักษ์ สำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำานาจเจริญ

ก า ร ห า ค่ า ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  
(Effectiveness Index: E.I.) เพือ่หาคา่ประสทิธผิล
ของการเรียนของนักศึกษา ดังสูตรของ ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์ (2556: 10) 

ดัชนีประสิทธิผล = 

คะแนนรวมจากแบบทดสอบหลังเรียน-คะแนนรวมจากแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ผลคูณของคะแนนเต็มกับจำานวนคน-คะแนนรวมจากแบบทดสอบก่อนเรียน

4.4 ทำาการทดสอบสมมตฐิาน โดยใชส้ถติ ิ
Paired t-test 

ผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิทธิภาพคู่มือการ

จัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ การ
อนุรักษ์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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 ผลการหาประสิทธิภาพคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการอนุรักษ์ 
มีพบว่า นักศึกษาท่ีเรียนด้วยคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์ 
มีคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนด้วยคู่มือการจัดการ
เรียนการสอน จำานวน 3 บท คะแนนเต็ม 90 
คะแนน มีคะแนนค่าเฉลี่ย 81.66 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 4.8 คิดเป็นร้อยละ 90.74 ของคะแนน
เต็มและได้ คะแนนเฉลี่ยจากการทำาแบบทดสอบ
วัดความรู้ ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 54.42 

คะแนน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.67 คดิเปน็รอ้ย
ละ 90.69 ของคะแนนเต็ม ดังนั้น ประสิทธิภาพ
ของคู่มือการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม
ศกึษาเพือ่การอนรัุกษ ์โดยใชแ้บบทดสอบวัดความ
รู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการอนุรักษ์ มีค่า
เท่ากับ 90.74/90.69 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  
ที่ตั้งไว้ (ตาราง 1)

2. ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล
การเรียนการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
อนุรักษ์

ต�ร�ง 1 แสดงประสทิธภิาพคูมื่อการจดัการเรยีนการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาเพือ่การอนรุกัษ ์ระหว่าง
เรียนและหลังการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้เก่ียวกับ สิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการอนุรักษ์

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนสิ่งแวดล้อมศึกษ�เพื่อก�ร
อนุรักษ์ คะแนน

รวม
คะแนน

เต็ม
S.D. ร้อยละ  (E

1
)

คะแนนระหว่�งเรียนด้วยคู่มือก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา 327 30 27.25 1.75 90.83 90.83

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรากฏการณ์ที่สำาคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม

319 30 26.58 1.56 88.61 88.61

แนวคิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมกับ
วัฒนธรรม ประเพณี

334 30 27.83 1.49 92.78 92.78

รวม 980 90 81.66 4.8 90.74

คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนหลังเรียน 653 60 54.42 1.67 90.69

ประสิทธิภ�พ (E
1
/E

2
)  = 90.74/90.69

ต�ร�ง 2 ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์

n คะแนนเต็ม
คะแนน ร้อยละ

E.I.
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน

12 60 409 653 65.92 90.69 0.7845
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลการ
เรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการอนุรักษ์ 
พบว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนด้วยคู่มือสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ มีค่าดัชนีประสิทธิผลใน
การเรียนรู้เท่ากับ 0.7845 คิดเป็นร้อยละ 78.45 
(ตาราง 2)

3. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มศกึษาเพือ่การอนรุกัษ ์เจตคติ
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
คู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์

ต�ร�ง 3 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่และระดบัความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มศกึษา เพือ่การอนุรกัษ์
ของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียน (n = 12)

คว�มรู้เกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมศึกษ� 
เพื่อก�รอนุรักษ์

ก่อนเรียน หลังเรียน

df t pS.D. ระดับ S.D. ระดับ

ความรู้ (เต็ม 60 คะแนน) 33.63 4.31 ปานกลาง 50.13 3.63 มากที่สุด 11 9.89* .000*
หมายเหตุ: มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<.05) 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มศกึษา เพือ่การอนรุกัษ์
ของนักศกึษากอ่นการเรยีน มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 
33.63 โดยรวมความรู ้อยูใ่นระดับปานกลาง และ
หลังการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50.13 โดย
รวมความรู ้อยูใ่นระดับมากทีส่ดุ เมือ่เปรยีบเทยีบ

คะแนนเฉลีย่ของความรูเ้ก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมศกึษา 
เพื่อการอนุรักษ์ของนักศึกษา พบว่า เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยโดยมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<.05) (ตาราง 3)

ต�ร�ง 4 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระดบัเจตคตติอ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม ของนกัศกึษากอ่น
และหลังเรียน (n = 12)

เจตคติต่อก�รอนุรักษ์
ทรัพย�กรธรรมช�ติ

ก่อนเรียน หลังเรียน
df t p

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

เจตคติ (เต็ม 20 คะแนน) 3.51 2.56 มาก 4.53 4.25 มากที่สุด 11 7.25* .000*

หมายเหตุ: มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<.05) 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับ
เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา 
พบว่า ก่อนการเรียนการสอนนักศึกษามีระดับ
เจตคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และ
หลังการเรียนการสอนนักศึกษามีระดับเจตคติ

ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.53 เมือ่เปรยีบ
เทียบคะแนนเฉล่ียของเจตคติต่อการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติของนกัศกึษา พบวา่ เปน็ไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย เจตคติ
แตกต่างกันโดยคะแนนเฉลี่ยเจตคติหลังเรียน 
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สูงกว่าก่อนเรียน ความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ ทางสถิติ (p<.05) (ตาราง 4)

ต�ร�ง 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและระดับทักษะต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลัง
การเรียน (n = 12) 

ทักษะต่อก�รอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม

ก่อนเรียน หลังเรียน
df t p

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

ทักษะ (เต็ม 30 คะแนน) 2.89 2.36 ปานกลาง 4.28 3.56 มากที่สุด 11 11.23* .000*
หมายเหตุ: มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<.05) 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและ
ระดับทักษะต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและ
หลังการเรียน พบว่า คะแนนเฉล่ียของนักศึกษา 
ก่อนการเรียนการสอนนักศึกษามีทักษะต่อการ
อนรุกัษส์ิง่แวดล้อม โดยรวมทกัษะอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 และหลัง การเรียนการ
สอนนักศึกษา มีทักษะต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.28 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทักษะต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักศึกษา พบว่า เป็น
ไปตามสมมติฐานของการวิจัยซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
ทกัษะแตกต่าง โดยมคีะแนนเฉลีย่ทกัษะหลงัเรยีน 
สงูกวา่กอ่นเรียน มคีวามแตกตา่งอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติ (p<.05) (ตาราง 5)

อภิปรายผล
1. ประสิทธิภาพคู่มือการจัดการเรียน

การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ คู่มือ
มีประสิทธิภาพ 90.74/90.69 หมายความว่า 
นักศึกษามีคะแนนจากการทดสอบระหว่างเรียน
และประเมนิพฤตกิรรมระหวา่งเรยีน มผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร้อยละ 90.74 และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร้อยละ 90.69 แสดงว่าการจัดการ
เรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ เพราะ
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ทำาให้ผู้เรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา การ
คน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยครเูปน็ผูค้อยกระตุน้แนะนำา 
และให้คำาปรึกษาอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับ  
(พัชทิชา กุลสุวรรณ์, 2560) ได้ศึกษาประสิทธิผล
การจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับการ
จัดการมลพิษอย่างยั่งยืน สำาหรับนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โดยการเนน้เทคนคิการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย ผลการศึกษา พบว่า
คู่มือการเรียนการสอนท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑม์าตรฐาน 91.56/90.00 และ (น้ำาทพิย ์
คำาแร่, 2559) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำาหรับนิสิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ประสิทธิภาพ
ของคู่มือฝึกอบรมการบริ โภคที่ เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธภิาพ เทา่กับ 80.70/83.68

2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนการสอน 
สิง่แวดลอ้มศกึษาเพือ่การอนรุกัษ ์นกัศกึษา ทีเ่รยีน
ด้วยคู่มือการจัดการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อม
ศกึษาเพือ่การอนรัุกษ ์มคีา่ดัชนปีระสทิธผิลในการ
เรียนรู้ เท่ากับ 0.7845 ซึ่งแสดงว่า นักศึกษามี
ความกา้วหนา้ทางการเรยีน คดิเปน็รอ้ยละ 78.45 
เพราะเป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนจาก
ครผููส้อนและเรยีนรู้ดว้ยตนเองในลกัษณะของการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับ (พัชทิชา กุลสุวรรณ์, 2558) ผล
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การศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ 
ด้วยคู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมที่พัฒนาขึ้นมามีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.534 แสดงว่าหลังเรียนด้วยคู่มือนิสิตมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยและ 53.40 และ
สอดคลอ้มกับ (สุพตัรา ภนูาคพันธ์ุ, 2551) ผลการ
ศึกษา พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้  
เรื่อง โปรแกรมนำาเสนอผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 มคีา่เทา่กับ 0.7462 ซึง่แสดงวา่นกัเรยีนมคีวาม
ก้าวหน้าหลังจากเรียนตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ร้อยละ 74.62 

3. ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ เจตคติต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ก่อนเรียนและหลังเรียนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการอนุรักษ์

3.1 ผลการศึกษาในด้านความรู้ก่อน
และหลังการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
อนุรักษ์ ความรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังการ
เรียนการสอน พบว่า หลังการเรียนการสอน
นักศึกษามีความรู้เพ่ิมมากขึ้นกว่าก่อนการเรียน
การสอน ซึ่งก่อนการเรียนการสอนนักศึกษามี
ความรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์อยู่ใน
ระดับความรู้ ปานกลาง และหลังการเรียนการ
สอนนักศึกษา มีความรู้สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน เป็น
ระดับความรู้มากที่สุดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนด้วย
คู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ มีเนื้อหา
ท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาและมีวิธีการสอนที่  
หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาเร่ืองนั้นๆ ซึ่ง
ใช้คู่มือเป็นสื่อถ่ายทอดประกอบกับ การเรียน
การสอนให้ความรู้เพื่อให้นักศึกษาได้ก่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ศึกษา เพื่อ การอนุรักษ์ สอดคล้องกับ (น้ำาทิพย์ 

คำาแร่, 2559) พบว่า นิสิตที่ใช้คู่มือหลักสูตรฝึก
อบรมผลิตภัณฑ์สีเขียว สำาหรับนิสิตสาขาวิชา  
สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามมี
ความก้าวหนา้ในการเรยีนเพิม่ขึน้ อยา่งมนียัสำาคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่เมือ่บคุคลไดรั้บการเรยีนรู ้ 
การฝึกฝน การฝึกอบรม และที่เคยพบเห็นมา
ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ จะทำาให้ได้ทราบข้อ
เท็จจริง หรือรายละเอียดของเรื่องราวอันจะเป็น
ประสบการณข์องบคุคลซึง่จะสะสม และถา่ยทอด
สืบต่อกันไปจนกลายเป็นความรู้ 

3.2 ผลเปรยีบเทยีบเจตคติตอ่การอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม พบว่า ก่อนเรียนนักศึกษา มีเจตคติ
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก และ
หลังการเรียนการสอน มีเจตคติอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งส่งผลให้หลังการเรียนคู่มือเจตคติต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการ
เรียนมีเจตคติหลังการเรียนการสอนมากกว่าก่อน
การเรยีน การสอน แสดงใหเ้หน็วา่การพฒันาคูม่อื
การจัดการเรียนการสอนเจตคติต่อการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม ที่ผู้ศึกษาได้จัดทำาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับ (วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม, 
2558) ศกึษาเรือ่งการพฒันากจิกรรมสิง่แวดลอ้ม
โดยใช้กระบวนกวีสีเขียว (Green Poem) สำาหรับ
นิสิตปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า 
หลังจากจัดกิจกรรมกวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมแล้ว นิสิตมีเจตคติ ทัศนคติต่อการ
อนุรักษ์เพิ่มมากข้ึน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 
2553) กล่าวว่า “ท่าทางที่แสดงออกของคนเราที่
มีต่อสิ่งเร้าต่างๆ เช่น วัตถุ เหตุการณ์หรือบุคคล 
การวัดเจตคติจะต้องพิจารณากิริยาท่าทีหรือการ
ตอบสนอง หลายด้านหลายประการร่วมกันเป็น
ส่วนรวม” 

3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทักษะ
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลจากการศึกษา 
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พบว่า นักศึกษามีทักษะทางต่อการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม ก่อนการเรียน มีทักษะอยู่ในระดับ
ปานกลาง และหลังการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการเรียนด้วยคู่มือ
การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ
การอนุรักษ์ทำาให้นักศึกษามีทักษะต่อการอนุรักษ์ 
สิง่แวดลอ้มมากขึน้ สามารถวางแผนสร้างระบบให ้
มีประสทิธภิาพเขา้ในทกัษะตา่งๆ เกีย่วกบัตอ่การ
อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม และสามารถนำาไปประยกุต์ใช้
กับทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สอดคล้อง
กับ (โกสิน สะตะ, 2559) พบว่า กิจกรรมฝึก
อบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ มีความเหมาะสมมาก ผลการเปรียบ
เทยีบคะแนนเฉลีย่ในด้านทกัษะการเปน็มคัคุเทศก์
สิง่แวดลอ้มของเยาวชนทีเ่ขา้รบัการฝกึอบหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551) 
พบว่า การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานสำาคัญของ 
การเรียนรู้และการดำาเนินชีวิต บุคคลที่มีความ

สามารถในด้านอืน่ๆ เหนอืกว่าบคุคลอืน่ๆ การคดิ
วเิคราะหเ์ปน็พืน้ฐานของการคดิทัง้มวลเปน็ทกัษะ
ทีท่กุคนสามารถพฒันาได ้ซึง่ประกอบดว้ยทกัษะที่
สำาคัญ คือ การสังเกตการเปรียบเทียบการสรุปผล
เชิงเหตุผล การศึกษาหลักการการเช่ือมโยงความ
สัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 

ข้อเสนอแนะ 
1. สามารถนำารูปแบบการจัดการเรียน

การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ ไป
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในราย
วิชาอื่นๆ ต่อไป และพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป 

 2. ควรศกึษาตวัแปรอืน่ๆ ทีส่ง่ผลใหน้สิติ
เกิดการเรียนรู้มากข้ึน เช่น การมีส่วนร่วม เช่น  
สว่นรว่มคดิ รว่มวางแผน รว่มปฏบิตั ิร่วมประเมนิ 
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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