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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Learning Activity Arrangement on Human and
Environment according to Philosophy of Sufficiency
Economy for Undergraduate Students of
Chaiyaphum Rajabhat University
ตะวัน จ�ำปาโพธิ1์
Tawan Chumpapho1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดลอม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักศึกษา
นักศึกษาปริญญาตรี ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) เพื่อเปรียบเทียบ เจตคติตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม กอนเรียนและหลัง กลุมตัวอยาง
คือ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
โดยวิธกี ารเลือกเจาะจง (Purposive Sampling) จาํ นวน 30 คน ทีล่ งทะเบียนในรายวิชา
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และแบบวัดเจตคติตอ การอนุรกั ษส งิ่ แวดลอ มวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้ t - test
ผลการวิจยั พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ รือ่ งมนุษย์กบั สิง่ แวดลอ ม ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีประสิทธิภาพเทา กับ 81.67/82.92
ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ คือ 80/80 นักศึกษามีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
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หลังเรียนเพิ่มขึ้นก่อนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ นักศึกษา
มีเจตคติตอ การอนุรกั ษส งิ่ แวดลอ มหลังเรียนสูงกวา กอ นเรียน อยา งมีนยั สาํ คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เจตคติ
Abstract
This research objective 1) were to develop lesson plan on Human
and Environment according to philosophy of Sufficiency Economy with
efficiency 80/80, 2) to compare the learning achievement 3) to compare
environmental attitude for undergraduate students. Sample group of 30
undergraduate students were selected by purposive sampling techniques
from undergraduate students of Chaiyaphum Rajabhat University in the
second semester of academic year 2014 from those who registered in the
subject of Human and Environment. Research tool were test form for
learning achievement and measurement form of environmental attitude.
Descriptive statistics of percentage, mean, and standard deviation and
inferential statistics of dependent t - test were used for data analysis. The
results revealed that lesson plan of Human and Environment according
to philosophy of Sufficiency Economy had efficiency of 81.67/82.92 was
higher than the set criterion of 80/80, the learning achievement, the
posttest mean scores were higher than pretest mean scores with statistically
significant at 0.0, and the posttest mean scores of environmental attitude
were higher than pretest mean scores with statistically significant at 0.05.
Keywords: Learning Activity, Philosophy of Sufficiency Economy, Attitude
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บทน�ำ
สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบันมีปญหาเสื่อมโทรม
สาเหตุเกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของประชากรอยางรวดเร็ว ทําใหทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด
ถูกทําลายและทวีความรุนแรงขึ้นอยางไมรูตัว จากความตองการของมนุษยขั้นพื้นฐาน
อันประกอบดวยปจจัยสีแ่ ละความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทาํ ใหทรัพยากรธรรมชาติ
ไดถูกสํารวจขุดคน และเสาะแสวงหามาใชเพิ่มมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มของประชากร
(นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล, 2554จ)
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนใหส ามารถดาํ รงชีวติ อยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข
โดยผา น กระบวนการทางการศึกษานัน้ อยูบ นหลักการพัฒนาทีส่ มบูรณรอบดานทัง้ รางกาย
จิตใจ สติปญญา และสังคม อีกทั้งเพียบพรอมดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการอยูรวมกับผูอื่นการจัดการศึกษาใหกับประชาชนภายในประเทศ จึงนับเปน
แนวทางการพัฒนาประเทศทีส่ าํ คัญยิง่ เพราะเป็นการพัฒนาคนใหมคี วามรู ความสามารถ
และนําความรูท ไี่ ดรบั การพัฒนานีไ้ ปเปนพืน้ ฐานในการพัฒนาตนเอง การประกอบอาชีพ
และการเรียนรูในขั้นที่สูงขึ้น ซึ่งผลของการศึกษาจะทําใหเกิดการพัฒนาและมีความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ
(เสนห  คงสบาย, 2545; ธเนศ ข�ำเกิด, 2550; ส�ำรวย เรืองศรีมั่น และคณะ, 2557;
Tippalert et al., 2015) ดังนั้นจึงจําเปนตองเนนการพัฒนาตั้งแตวัยเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษา เกีย่ วกับการสรา งความรูค วามเขา ใจในทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ใหเกิดความตระหนัก มีเจตคติที่ดี ใหไดรับการฝกปฏิบัติเพื่อการอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จนเกิดจิตสํานึกในความผูกพันและ
การเขาไปมีสวนรวมกิจกรรมสิ่งแวดลอมทาง (Morrasri et al., 2012a; Morrasri et
al., 2012b; Sangkaew et al., 2016)
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น มีการเปดสอนรับ
ปริญญาตรี และปริญญาโทมีภารกิจหลักในการใหก ารศึกษาเพือ่ พัฒนาคนใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ และสติปัญญา ความรูและคุณธรรม ตลอดจนเปนผูที่มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูร ว มกับผูอ นื่ ไดอ ยา งมีความสุขตาม
ความมุง หมายและหลักการตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด
1 มาตรา 6 ที่กลาววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
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สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จากการศึกษาเนื้อหา
ในรายวิชามนุษย์กบั สิง่ แวดลอม ควรมีการเชือ่ มโยงไปสูส ถานการณใ นชีวติ จริง โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใ หนกั ศึกษา ไดมกี ารศึกษาสภาพปญหาดา นธรรมชาติและสิง่ แวดลอ ม
ในทองถิ่นอย่างแท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
จากความสําคัญของการใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอม ดังกลาวและแนวโน้มขอ
งการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทีส่ งู ขึน้ ซึง่ สง ผลใหท รัพยากรธรรมชาติหรอ ย
หรอ และเกิดมลภาวะแวดลอ มดังทีไ่ ดก ลา วมาแลว ขา งตน ผูว จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดลอม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ ใหน กั ศึกษาไดเรียนรูแ ละเขาใจสิง่ แวดลอม รูจ กั ใชทรัพยากรสิง่ แวดลอ มอยา งคุม คา
เกิดความตระหนักและมีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอไป (เสนห คงสบาย. 2545; ธเนศ ข�ำเกิด, 2550; Morrasri
et al., 2012b; Tippalert et al., 2015; Sangkaew et al., 2016)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดลอม
ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่มีประสิทธิภาพ 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งมนุ ษ ย์ กั บ สิ่ ง แวดล  อ ม
ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กอนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบ เจตคติตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม สําหรับนักศึกษา
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กอนเรียนและหลังเรียนดวยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ ง มนุษย์กบั สิง่ แวดลอ มตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2557 จํานวน 265 คน ที่ลงทะเบียนในรายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
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2. กลุมตัวอยาง นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน ที่ลงทะเบียนในรายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยวิธี
การเลือกเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ ง มนุษย์กบั สิง่ แวดลอม ตามแนวปรัชญา
ทางเศรษฐกิจพอเพียง สาํ หรับนักศึกษานักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง มนษย์กบั สิง่ แวดลอ ม ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ตัวเลือก ที่ผูวิจัย
สรางขึน้ โดยวัดความสามารถดา นพุทธพิสยั ไดแ ก ความรูค วามจาํ ความเขา ใจ การนาํ ไปใช
และการวิเคราะห
3. แบบวัดเจตคติตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนแบบสอบถามที่ใชวัดเจตคติ
ทีม่ ตี อ การอนุรกั ษส งิ่ แวดลอ ม ซึง่ วัดไดจ ากการทีผ่ เู รียนตอบแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรา งขึน้
ตามหลักการสรางแบบสอบถาม โดยกําหนดความรูสึกเปน 5 ระดับ
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาํ หรับนักศึกษานักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มีขั้นตอนในการสรางดังนี้
		 1.1 ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการจัดการศึกษา รวมทัง้ ทฤษฏี
เอกสารงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
		 1.2 ศึกษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ
บริเวณใกลเคียงเพื่อกําหนดสถานที่ และกําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
		 1.3 สรา งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย ผลการเรียนรูท คี่ าดหวัง
สาระการเรียนรู  ซึ่งจะมีการบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการ
เรียนรู สื่อ แหล่งการเรียนรู การวัดและประเมินผล ซึ่งผูศึกษา ได้แบงเปน 5 แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมง
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		 1.4 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเสนอตอคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา ปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากนั้นนําชุดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน
5 ทาน ตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2543)
โดยพิจารณาจาก ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู จดุ ประสงคก ารเรียนรู ความถูกตอ ง
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลที่ตองการ
วัดโดยพิจารณาตัดสินวาขอความในแบบสอบถามแตละขอ โดยใชแบบประเมิน
ตามตัวอยาง โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้
			 +1 หมายถึง แนใจขอความนั้น สอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการวัด
			 0 หมายถึง ไมแนใจวาขอความนั้น สอดคลองกับวัตถุประสงคที่
			 ตองการวัดหรือไม 
		
1 หมายถึง แนใ จวา ขอ ความนัน้ ไมส อดคลอ งกับจุดประสงคท ตี่ อ งการวัด
		 1.5 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง
(Try Out) กับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง คือนักศึกษา 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีผลการเรียน
ระดับดี ปานกลาง และออน เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
		 1.6 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ที่ผานการหาประสิทธิภาพแลว
ไปใชกบั กลุม่ กลุม่ ตัวอยา ง คือ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน ที่ลงทะเบียนในรายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2. การสรา งและการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
		 2.1 ศึกษาวิธสี รางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยยึดแนวทาง
การพัฒนาพฤติกรรมดานความรูและความคิด (Cognitive Domain) ของ Bloom
และคณะ (1976) โดยมีโครงสรา งของเครือ่ งมือวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนประกอบดวย
การวิเคราะหตามจุดประสงคสาระการเรียนรู  สาระการเรียนรู  การปฏิบัติกิจกรรม
ตลอดจนคําถามทายกิจกรรม
		 2.2 สรา งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรือ่ งมนุษย์กบั สิง่ แวดลอ ม
ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนแบบปรนัย ชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
		 2.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดลอม
ทีส่ รา งขึน้ ใหค ณะกรรมการทีป่ รึกษา จ�ำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่ งตรงดา นเนือ้ หา
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ของแบบทดสอบ โครงสราง ขอคําถามแตละขอ โดยพิจารณาความสอดคลองของขอ
คาํ ถามกับจุดประสงคก ารเรียนรูท ตี่ อ งการวัดแลว ประเมิน โดยใชเ กณฑก ารประเมินดังนี้
				 +1 หมายถึง แนใจขอความนั้น สอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการวัด
				 0 หมายถึง ไมแนใจวาขอความนั้น สอดคลองกับวัตถุประสงค
ที่ตองการวัดหรือไม 
		
1 หมายถึง แนใจวาขอความนั้น ไมสอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการวัด
		 2.4 นําแบบทดสอบที่ไดไปหาคาความเชื่อมั่น โดยวิธีคูเดอร  - ริชารดสัน
(Kuder - Richardson Procedure) สูตร KR-20 โดยได้ค่าความเชื่อมั่น 0.91
(พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2554)
3. การสรางแบบสอบถามวัดเจตคติตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม
		 3.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับเจตคติ วิธสี รางแบบวัด
เจตคติ เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการสรางแบบสอบถามวัดเจตคติตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
		 3.2 สรางแบบสอบถามวัดเจตคติตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม ตามหลักการ
สร้างแบบสอบถาม โดยใชมาตราวัดทัศนคติของลิเคอรท (Likert) (พวงรัตน  ทวีรัตน.
2543) ซึ่งได้กําหนดเจตคติออกเปน 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ที่มีเปาหมายการวัดเจตคติ 3 ดาน ไดแก่ ดานความคิด
ดานความรูสึก และดานพฤติกรรมดานละ 15 ขอ ไดแบบสอบถามจํานวน 45 ขอ
		 3.3 นําแบบสอบถามวัดเจตคติตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไปให้คณะ
กรรมการที่ปรึกษา จ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามโดยพิจารณาความถูกตอง ตรวจสอบแกไข ใหเหมาะสมสอดคลอง
ครอบคลุมเนื้อหา โดยพิจารณาวาขอความในแบบสอบถามแตละขอ เปนไปทางบวก
หรือทางลบแลวนํามาปรับปรุงแกไข เลือกขอความที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง
0.66 - 1.00 (นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล, 2559). มาจัดเปนชุดแบบสอบถามวัดเจตคติ
ตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม ที่มีเปาหมายในการวัดทั้ง 3 ดาน ไดแก  ดานความคิด
ดานความรูสึกและดานพฤติกรรม จํานวน 30 ขอ
		 3.4 นําแบบสอบถามวัดเจตคติตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 30 ขอ
ที่ปรับปรุงแกไขไปใชกับนักศึกษานักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ที่ลงทะเบียนรายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมจํานวน 30 คน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. แบบแผนการศึกษาคนควา การศึกษาคนควาในครัง้ นี้ เปนการศึกษาคนควา
เชิงทดลอง ผูศ กึ ษาไดด าํ เนินการศึกษาโดยใชว ธิ ศี กึ ษาแบบทดลองกลุม เดียว วัดผลกอ น
และหลังการทดลอง (One Group Pre test - Post test Design) (ลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2543)
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง
การศึกษาคนควา

สอบกอน

ทดลอง

สอบหลัง

กลุมทดลอง

T1

X

T2

สัญลักษณ ที่ใชในแบบแผนการทดลอง
T1 แทน การประเมินผลสัมฤทธิ์กอนการทดลอง
T2 แทน การประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการทดลอง
X แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรู  เรื่อง มนุษย์และสิ่งแวดลอมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการด�ำเนินการ
1. ชีแ้ จงวัตถุประสงคและรายละเอียดอืน่ ๆ เพือ่ ทาํ ความเขา ใจกับนักศึกษาถึงวิธี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู  สื่อการเรียนรู  บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูจุดประสงค
การเรียนรูแ้ ละการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู พรอมทัง้ ประเมินผลการเรียนรูผ เู รียน
กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู เรื่อง มนุษย์กับ
สิ่งแวดลอม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแบบวัดเจตคติตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมเพื่อใชเป็นคะแนนกอนเรียน
2. ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง
3. ทดสอบหลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดลอมตามแนวทาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแบบสอบ
วัดเจตคติตอการอนุรักษ สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนชุดเดียวกับที่ใชกอนการทดลอง
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4. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และแบบสอบถาม
วัดเจตคติตอการอนุรักษ์ สิ่งแวดลอม แลวนําผลที่ไดไปวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติ
เพื่อทดสอบ
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยได้ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบกับนักเรียนกอนและหลัง
ใชก จิ กรรมการเรียนรู เรือ่ ง มนุษย์กบั สิง่ แวดลอ ม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. นําคาคะแนนแบบวัดเจตคติตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม เรื่อง มนุษย์กับ
สิ่งแวดลอม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายหลังการใชกิจกรรมการเรียนรู 
ที่มีความคิดเห็นทั้ง 5 ระดับ มาใหคะแนนโดยกําหนดการใหคะแนน ดังนี้
		 ขอความที่มีความหมายเชิงนิมาน (Positive)
			 ถาตอบเห็นดวยอยางยิ่ง 	
ให	
5
			 ถาตอบ เห็นดวย		
ให	
4
			 ถาตอบไมแนใจ		
ให้
3
			 ถาตอบไมเห็นดวย		
ให	
2
			 ถาตอบไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ให	
1
		 ขอความที่มีความหมายเชิงนิเสธ (Negative)
			 ถาตอบเห็นดวยอยางยิ่ง
ให	
1
			 ถาตอบ เห็นดวย		
ให	
2
			 ถาตอบไมแนใจ		
ให้
3
			 ถาตอบไมเห็นดวย		
ให	
4
			 ถาตอบไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ให	
5
เมือ่ ไดคา คะแนนเจตคติแลวรวมคะแนนหาคาเฉลีย่ นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ 
ซึ่งเปนแบบมาตรา สวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใชเกณฑการแปลความหมาย
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
		 คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความวา เห็นดวยอยางยิ่ง
		 คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายความวา เห็นดวย
		 คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายความวา ไมแนใจ
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		 คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายความวา ไมเห็นดวย
		 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายความวา
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
3. นาํ ผลคะแนนทีไ่ ดมาวิเคราะหทางสถิติ ไดแก รอ ยละ คา เฉลีย่ และคา ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ทดสอบสมมติฐานของการศึกษาคนควา โดยใช t-test
ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  
เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัดประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 (E 1/E 2)
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบทายแผนการ
		 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การประเมิน

()

S.D.

รอยละของคะแนนเต็ม

1. แบบทดสอบทายแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

49.00

2.08

81.67

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

33.17

2.40

82.92

จากตารางที่ 2 พบวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรือ่ งมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มีคะแนนเฉลีย่ ตามทีน่ กั ศึกษาทาํ แบบทดสอบทา ยกิจกรรม
เทากับ 49.00 คิดเปน รอ ยละ 81.67 และมีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน
33.17 คิดเปนรอยละ 82.92 ดังนัน้ ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ รือ่ ง
มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เปนไปตามเกณฑ
80/80 (E1/E2)
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ตอนที่ 2 ตารางวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน กอ นและหลังเรียน
ดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ รือ่ งมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใช t-test
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วย กิจกรรม
		 การเรียนรู้เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม กอนและหลังเรียน
กลุ่มตัวอย่าง

()

S.D.

กอนเรียน

15.75

2.02

หลังเรียน

26.47

1.71

t

p-value

15.278

.000*

จากตารางที่ 3 พบวา นักศึกษามีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หลังเรียน
เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียน ส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เท่ากับ 15.75 คะแนน และ
หลังเรียน 26.47 คะแนน ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากก่อนเรียน อยางมีนยั สาํ คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ตอนที่ 3 วิเคราะหเปรียบเทียบ เจตคติตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม กอนเรียน
และหลังเรียน
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใชแผนการจัด
		 กิจกรรมการเรียนรู้กอนเรียนและหลังเรียน

*

กลุ่มตัวอย่าง

()

S.D.

กอนเรียน

2.74

1.72

หลังเรียน

4.24

1.04

t

p-value

21.39

.000*

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4 พบวา นักศึกษามีเจตคติตอ การอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมโดยใชแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเ รือ่ ง มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปผลและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาวิจัยพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง มนุษย์กับ
สิ่ ง แวดล้ อ มตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ที่จัดขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 81.67 /82.92 ซึ่งสูงกวา
เกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สําเนียง พุทรา
(2550 : 47-48) พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรู  เรื่อง สารเคมีที่เปนพิษในอาหาร
มีประสิทธิภาพเทากับ 80.71/80.11 สอดคลองกับผลงานวิจัยของจีราภรณ เจริญวงค 
(2550) พบวา ชุดกิจกรรม เรื่อง ทรัพยากรน�้ำ  มีประสิทธิภาพเทากับ 81.99/80.22
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พูนศิริ ศรีโพธิ์เผือก (2551) พบวา ชุดการสอนการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม มีประสิทธิภาพ เทากับ 81.26/84.11
2. จากการศึกษาวิจัยพบวา นักศึกษาที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูหลังเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก
การใชก จิ กรรมการเรียนรูท เี่ นน การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้นกั ศึกษาทุกคนมีสว นรวม
ในกิจกรรม และรูปแบบกิจกรรมมีหลากหลายเนนใหนักศึกษามีความรู  ความเขาใจ
ด้าน สิง่ แวดลอมใกลตวั นักศึกษาไดลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมจริงจากการเรียนรูจ ากสิง่ ตางๆ
ทีอ่ ยูร่ อบตัว รูจ กั วิธกี ารอนุรกั ษส งิ่ แวดลอ มซึง่ เกิดการเรียนรูโ ดยไมรตู วั จึงทําใหการเรียน
สนุกสนานเพลิดเพลินไมนาเบื่อ และนักศึกษา ทุกคนไดแสดงความคิดเห็นและแสดง
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ก่อให้เกิดการเรียนรูไดดีสอดคลองกับงานวิจัยของ
สําเนียง พุทธา (2550) ไดศ กึ ษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ ง สารเคมีทเี่ ปนพิษ
ในอาหาร กับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มจากกอนเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
สอดคลองกับงานวิจัยของ จีราภรณ  เจริญวงค  (2550) ไดทําการพัฒนาชุดกิจกรรม
เรื่องทรัพยากรน�้ำ สําหรับนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ
งานวิจัยของพูนศิริ ศรีโพธิ์เผือก (2551) ไดพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม สําหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยชุด
การสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
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3. ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีเจตคติตอ่ การอนุรกั ษส งิ่ แวดลอ มหลังเรียนสู
งกวากอนเรียน แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรูที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเนนการปฏิบัติจริง
และไดแทรกแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวในกิจกรรมการเรียนรูเปนการพัฒนา
เจตคติต่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยเน้นการเรียนรูจากสิ่งรอบๆ ตัวทั้งในบริเวณ
มหาวิทยาลัยและชุมชนใกลเคียง เปนการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรูจากหองเรียน
สูแ หลง เรียนรูธ รรมชาติทกี่ วา งขึน้ เนน การปลูกฝง เจตคติทดี่ งี ามในการสง เสริม ใหผ เู รียน
เห็ น คุ ณ ค า ของสิ่ ง แวดล  อ มด  ว ยกิ จ กรรมการเรี ย นรู  ที่ ห ลากหลายและเน  น ผู  เรี ย น
เปนสําคัญ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Lasso da la Vega (2005) ไดวิจัยเรื่องความ
ตระหนักความรู  และเจตคติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา คําตอบจากนักสิ่งแวดลอม ครู
โรงเรียนมัธยม นักเรียน และผูป กครอง ผลการศึกษากลุม ตัวอยา งมีความแตกตา ง ในดา น
ความตระหนัก ความรู และเจตคติเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมและสอดคล้องกองเกียรติ
ขอบเวศน (2548) ไดศึกษาการพัฒนาชุด การเรียนรูเรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสําหรับ
นักศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปท ี่ 6 โดยใชแ หลง เรียนรูใ นชุมชน พบวา นักศึกษาทีเ่ รียนรูดว ย
ชุดการเรียนรู้ มีเจตคติที่เอื้อตอการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมสูงขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
		 1. ในการนํากิจกรรมการเรียนรู  เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการเรียนรู  ผูสอนควรศึกษาแนวการจัดการเรียนรู 
ใหชัดเจนและควรสอนเพิ่มเติมกิจกรรมให้หลากหลาย
		 2. ควรจัดเวลาใหเ หมาะสมกับพืน้ ฐานความรูข องนักศึกษา และมีการกําหนด
เวลาในการดําเนินกิจกรรมอยางชัดเจน
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
		 1. ควรมีการเปรียบเทียบเจตคติการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมของนักศึกษาทีเ่ รียน
ดวยกิจกรรมการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้นกับการจัดการเรียนรูดวยนวัตกรรมอื่นๆ
		 2. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสอนตามปกติ
		 3. ควรทําการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้ โดยใชในรูปแบบการเรียน
รูหลายๆ รูปแบบ
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