
 
 

 
 
 
 
 

รายงานการวิจัย ในชั้นเรียน 
 

เร่ือง 
 

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
ที่ย่ังยืนท่ีมีต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่1-3  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ    เกษมสวัสดิ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีการศึกษา 2553 



 
 

 
 
 
 
 

รายงานการวิจัย ในชั้นเรียน 
 

เร่ือง 
 

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
ที่ย่ังยืนท่ีมีต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่1-3  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ    เกษมสวัสดิ์ 

                                  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 

 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีการศึกษา 2553 



 

(2) 
 

บทคัดย่อ 
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                   งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองซึ่งมี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน          2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของนักศึกษาชั้นปีที1่- 3 สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนกับหลังการทดลอง   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ  นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ านวน 83  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม 
 รวม 5 แผนการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  30 ข้อ และแบบวัดพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  30 ข้อ แบบสังเกตพฤติกรรมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม   การเก็บตัวอย่างโดยใช้  
แผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   แบบ วัดพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  แบบการสังเกตพฤติกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   การวิเคราะห์ข้อมูลในการหาแผนการ
เรียนรู้โดยหา ค่าIOC  และหาผลสัมฤทธิ์ของแบบทดสอบโดยหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา ค่า IOC    
ความยากง่ายของแบบทดสอบ    อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ    ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  
ส่วนแบบการวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  และ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า   การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการแจกแจงความถี่   หาค่าร้อยละ  หาค่าเฉลี่ย  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t-test ,F-test   เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีเพศ   อายุ      การศึกษา   ต่างกัน
ใช้ t – test  (Independent   Samples)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 
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  ผลการศึกษาพบว่า 

1. พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบการมีส่วนร่วมเรื่อง  
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐาน  
               2. นักศึกษามีพฤติกรรมหลังเรียนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สูงกว่าก่อนเรียน โดยภาพรวมและ
แบ่งเป็นรายด้าน  3 ด้านได้แก่ ด้านการอนุรักษ์ น้ า ด้านการ ดูแลพื้นที่สีเขียว  และด้านการอนุรักษ์
พลังงาน  อยู่ในระดับสูงส่วนด้านกา รจัดการขยะ   และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับปาน
กลาง นักศึกษาที่มีเพศ  และระดับการศึกษาต่างกัน  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกด้านไม่
แตกต่างกัน   นักศึกษาที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน โดยสรุป
นักศึกษามีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดย ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  โดยนักศึกษาที่เพศ   
และการศึกษาต่างกัน  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน  และมีนักศึกษาที่มีอายุ
ต่างกันมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน  ซึ่งข้อสนเทศที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้  จะเป็น
ประโยชน์ในการปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป   ดังนั้น พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีความแตกต่างกันโดย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และทั้ง 4  ด้าน  มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ0.05  ได้แก่ ด้านการ
อนุรักษ์น้ า  การดูแลพื้นที่สีเขียว     การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม   และการจัดการขยะตามล าดับ  ส่วน
ด้านการอนุรักษ์พลังงานไม่แตกต่างกัน    ผลจากการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการปลูกฝังทัศนคติในการอนุรักษ์  ป้องกัน และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอันน าไปสู่พฤติกรรมหรือผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 
 
ค าส าคัญ:      การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        
                    พฤติกรรมการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม  
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ABSTRACT 
 

Research Title     :    The result of participatory learning activities in environment and  
            sufficient development with environmental conservation in  
                                   Suansunandha Rajabhat University of third year students,  
                                   environmental science 

  Author   :   Srisuwan   Kasemsawat 

  Yaer              :   2553 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 This research is experimental research. The aims of this research are 1) to study the 
result of participatory learning activities in environment a and sufficient development 2) to 
compare environmental behavior in Suan Sunandha Rajabhat University of first and third 
year students in the field of environmental science, faculty of science and technology before 
and after experiment. The sample groups of this research are 83 first and third year students 
of environmental science, faculty of science and technology. The tools of this research 
consist of  Five participatory lesson plans, thirty, thirty learning result tests, thirty 
environmental conservation behavior forms, sample collection using participatory lesson 
plan, pretest and posttest, questionnaires, behavior assessment forms of environmental 
reservation, analyzing the data in finding out efficiency of participatory lesson plans 
according to finding out test result by searching for content validity, IOC, difficulty index, 
discrimination, reliability, environmental observation behavior assessment, collection the 
data using questionnaires and rating scale. The data analysis uses frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation, T-test and F-test hypothesis testing, comparing 
environmental observation behavior of the students in the field of environmental science who 
are different in gender, age, education by using Independent   Samples and 0.5 one-way 
ANOVA.      
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 The result of this study found that  
 1. The students who were provided participatory learning activities in environmental 
reservation had high learning assessment score at 0.5 of significance according to the 
hypothesis.       
 2. The students had more observation behavior higher than before studying. In 
general they can be divided into three levels. Those are water reservation, green zone 
awareness and energy saving are in higher level. The garbage management and cultural 
reservation are in the middle level. The students who were different in gender and education 
had no different environmental reservation behavior. The students who are different in age 
had different environment observation behavior. In conclusion, the students had 
environmental observation behavior in the middle level. The students who were different in 
age and education had no different behavior in environmental reservation. Some students 
who were different in age had different behavior in environmental reservation. The 
information got from this study will be benefit for the students in environmental reservation. 
So, in general, the environmental reservation behavior of the first to third year students is 
different. The post-learning behavior is higher than pre-learning behavior. There are 0.05 
differences in four levels such as water reservation, green zone awareness, cultural 
conservation and garbage management but here is no difference in energy saving. The 
result of the study can be an idea for the committee and people who get involved with 
development learning procedure of environmental reservation behavior including the 
attitude for reservation, protection and problem solving about environmental reservation 
leading to truly action.                      
 
Keywords: Participatory learning activity,   Environmental conservation, Environmental 
conservation behavior         
                     

www.ssru.ac.th



กิตติกรรมประกาศ 

 
รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์ชูเกรียติ    ผุดพรมราช  

ผศ.สิริมณี   บรรจง   อาจารย์ดร.ทัศนาวลัย   อุฑารสกุล   อาจารย์สมหมาย    ปวะบุตร    อาจารย์
บุญฤดี   อุดมผล  อาจารย์รชาดา  บัวไพร  ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ความรู้ และข้อเสนอแนะ ตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียด เพื่อให้รายงานการวิจัยนี้ มีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัย
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่ ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย พร้อมให้ค าแนะน า
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครื่องมือและสนับสนุนให้ งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 1-3      คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ โดยให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและ
จัดเก็บข้อมูลจนท าให้งานวิจัยด าเนินไปได้ด้วยดี 
 คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา และครูอาจารย์ทุกท่านที่
ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้วิจัยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
                                                                         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ     เกษมสวัสด์ิ 
                                                                                  มนีาคม  2553  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 

www.ssru.ac.th



(7) 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (2) 
ABTRACT........................................................................................................................  (4) 
กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................. (6) 
สารบัญ.............................................................................................................................   (7) 
สารบัญตาราง.............................................. ...................................................................... (9) 
บทท่ี  1 บทน า..................................... .............................................................................. 1 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา......................................................... . 1 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย................................................................................. 3 
 ขอบเขตการวิจัย............................................................................................. 3 
 สมมติฐานการวิจัย.......................................................................................... 4 
 นิยามศัพท์เฉพาะ........................................................................................... 4 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.............................................................................. 6 
บทท่ี  2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง....................................... ....................................... 7 
 หลักการของทฤษฎีและแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ....................................  7 
 หลักสูตรวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน.................................................. 11 
 หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.............................................................................  14 
 พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม..................................................................... 18 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..........................................................................................  21 
บทท่ี 3   วิธีการด าเนินการวิจัย............................................................................................ 26 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง..............................................................................  26 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.................................. ................................................ 27 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล.....................................................................................  31 
 การวิเคราะห์ข้อมูล.............................. .............................. .............................. 32 

บทท่ี 4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล................................................................................. ......... 35 
   
   

www.ssru.ac.th



(8) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง  หน้า 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบมีส่วนร่วม 

ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ t - test for Dependent Sample.................................  

 
 

36 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาชั้นปีที่  1- 3 

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.........................................................................  
 

37 
 การสังเกตพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.....................................................  42 

บทท่ี 5    สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ................................................................... 43 
 สรุปผลการวิจัย.............................................................................................. 44 
 อภิปรายผล................................................................................... ................. 46 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย......................................................... .......................... 49 

บรรณานุกรม  .......................................................................................... ......................... 50 
ภาคผนวก    ...................................................................................................... ............... 55 
 ภาคผนวก ก........................................................................................... ........ 56 
 ภาคผนวก ข............................. ............................................................... ....... 67 
 ภาคผนวก ค...................................................................................... ............. 81 
 ภาคผนวก ง............................................................................................ ....... 95 
ประวัติย่อผู้วิจัย.......................................................................................................... ....... 101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



(9) 
 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง  หน้า 
2.1 ประเภทของการจัดกลุ่มผู้เรียน    10 
2.2 องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและลักษณะเฉพาะ           

ของการสอนความรู้ 
 

11 
2.3 แบบแผนการวิจัย 26 
4.1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและ                       

หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบการมีส่วน
ร่วมแสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  

 
 

36 
4.2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับพฤติกรรม                             

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการทดลองในภาพรวมแต่ละด้าน  
 

37 
4.3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับพฤติกรรม                             

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการทดลองในภาพรวมแต่ละด้าน 
 

38 
4.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาชั้น

ปีที่ 1-3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการเรียน 
 

41 
 
 
 

www.ssru.ac.th



บทท่ี 1 
บทน า 

 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ปัจจุบันประเทศต่าง  ๆ รวมทั้งประเทศไทย  ก าลังเผชิญปัญหาวิกฤติทางสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  
ปัญหาการลดลงทั้งปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ   ที่แผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วและทวี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น  ประกอบกับความเท่าไม่ถึง
การณ์ ในการแก่งแย่งแข่งขันกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย  ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่
อย่างจ ากัด  (วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ , 2546. เว็บไซต์) ซึ่งเป็นสภาวะที่น่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะ
ปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม  ที่เกิดจาก การมุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  ดังจะเห็นได้จาก  
(วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546. หน้า 2 ) ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า  เพื่อขยายพื้นที่การเกษตรขยายชุมชน  การ
คมนาคมขนส่งและปัญหา  การแพร่กระจายของสารพิษในดิน  อากาศ แหล่งน้ า ทั้งในชนบทและในเมือง  
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น  ส่วนใหญ่มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการกระท าของมนุษย์  ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงควรแก้ท่ีต้นเหตุของปัญหา  อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของมนุษย์ ให้เป็นไปในด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  อย่างจริงจัง  โดยการให้การศึกษา  
อบรมและเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง อันเป็นมาตรการที่มี ประสิทธิภาพและให้ผลในระยะยาว (ประภาพรรณ  
เส็งวงศ์, 2541. หน้า 43) ซึ่งประเทศไทยได้มีนโยบายในการสนับสนุนการศึกษา  และการให้ความรู้ความ
เข้าใจทางด้านสิ่งแวดล้อมมา  โดยตลอด  ดังจะเห็นได้จากเริ่มมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา  เร่งรัด
จัดการศึกษา  และ ประชาสัมพันธ์เรื่องสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน  โดยให้มีหลักสูตรวิชาสิ่งแวดล้อมในทุก
ระดับ การศึกษา นับต้ังแต่การศึกษาภาคบังคับ  รวมทั้งการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน  การประชุมอบรม  และ
การศึกษานอกโรงเรียน  (วินัย วีระวัฒนานนท์ , 2532. หน้า 17 อ้างอิงจาก  ส านักงาน คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ , 2524.) นอกจากน้ันยังได้มีการบรรจุ  “สิ่งแวดล้อมศึกษา ” เข้าสู่ แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2520 เกิดจุดเริ่มต้นของหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา  โดยศูนย์พัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดประชุมก าหนดจุดมุ่งหมาย  หลักการ  โครงสร้างและเนื้อหาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จนกระทั่งปัจจุบัน  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , ม.ป.ป..หน้า 12) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและ
แนวทาง ในการจัดการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามมาตรา  7 และมาตรา  23 วรรค 2 
โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้นต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง  โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์  ทั้งการบ ารุงรักษา  
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

แต่การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา  ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  ดังที่ วิไลลักษณ์ 
รัตนเพียรธัมมะ  (2546. เว็บไซต์) ได้กล่าวว่า  การจัดการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ทั้งในระบบและนอก
ระบบที่ผ่านมา ประสบกับ ความล้มเหลวในการให้ความรู้และความเข้าใจอันถูกต้อง  ไม่สามารถสร้างเสริม
ให้เยาวชน  ประชาชนได้เกิดความตระหนักและมีพฤติกรรมในการมีส่วนร่วม  ทั้งในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ เพราะหลักสูตรขาดการบูรณาการ  ขาดความต่อเนื่อง  ขาดบุคลากรที่ให้ความส าคัญ
และสนใจด้านสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมการเรียนการสอนมักเน้นด้านเนื้อหา  โดยมีครู เป็นศูนย์กลาง  เยาวชน
ได้รับแต่ทฤษฎี ปราศจากการลงมือปฏิบัติ จิตส านึกในการปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อมจึงล้มเหลว    ผู้วิจัย
จึงเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิคความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นจึง
ได้น าวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ”มาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  เนื่องจากการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอาศัยหลักการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดย
พื้นฐานส าคัญประการแรกคือ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มุ่งเน้นอยู่ที่การให้
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม  ประการที่สอง  การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมีหลักการที่
ส าคัญ คือ ต้องการให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด  (กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข , 2542) โดยหลักการ
จัดการเรียนรู้ท่ีส าคัญเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนขององค์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมได้แก่  1) ประสบการณ์  เป็นการที่ครูช่วยให้นักศึกษาน าประสบการณ์เดิมของตนมาพัฒนาเป็น
องค์ความรู้ 2) การสะท้อนความคิดและอภิปราย  ครูช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง 3) เข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด  นักศึกษาเกิดความ
เข้าใจและน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด 4) การทดลองหรือการประยุกต์แนวคิด  นักเรียนน าเอาการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะหรือสถานการณ์ต่าง  ๆ จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติของ
นักศึกษาเอง  นอกจากน้ี วราลักษณ์ ไชยทัพ,บัณฑร อ่อนด า, และสามารถ  ศรีจ านง (2544) กล่าวว่า การ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและมีเป้าหมายสอดรับกัน  
กล่าวคือ  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีเป้าหมายที่การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลในด้าน
จิตส านึกอุดมการณ์ทัศนคติ  ความตระหนัก  ความรู้ และทักษะ ซึ่งเชื่อว่าจะน าไปสู่การรวมพลังศักยภาพ
เป็นกลุ่มเป็นกระบวนการในระดับต่างๆ  จากชุมชนสู่เครือข่ายประชาชน   ซึ่งจากแผนการศึกษามุ่งเน้นให้
นักศึกษาเกิดการตระหนักช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม  ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าผู้เรียนควรต้องมีกระบวนการ
เรียนรู้อย่างเข้าใจและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเกิดความคิดร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
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ดังนั้นหลักสูตรของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ย่ังยืนสามารถ
สอดแทรกเนื้อหาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลของ การจัด กิจกรรม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมใน
รายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาของนักศึษาชั้นปีที ่1-  3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เพื่อ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ เพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของนักศึ กษาชั้นปีที1่- 3 สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนกับหลังการทดลอง  ด้วยความหวังและ
ความคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
              1.เพื่อศึกษาผลของจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของ
นักศึษาชั้นปีที1่- 3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนกับหลังการ
ทดลอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. การวิจัยครั้งนี้มุ่งจะศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  แต่ละขั้นตอนของการจัด
กิจกรรมเน้นองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทั้ง 4 ขั้นตอน คือ  
 1) ประสบการณ์  เป็นการที่อาจารย์ช่วยให้นักศึกษาน าประสบการณ์เดิมของตนมาพัฒนาเป็น
องค์ความรู ้
 2) การสะท้อนความคิดและอภิปราย  อาจารย์ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง 
 3) เข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และน าไปสู่การเกิดความคิด 
รวบยอด 
 4) การทดลองหรือการประยุกต์แนวคิด นักศึกษาน าเอาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้ 
ในลักษณะหรือสถานการณ์ต่าง ๆ จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติ 
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2. เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นเนื้อหาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 5  
เรื่องประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนา การพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การพัฒนากับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ประชากรส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที1่- 3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2553 และภาคเรียนที่ 2/2553 จ านวน  
83  คน 

 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2553 และภาคเรียนที่ 
2   ปีการศึกษา 2553 ใช้เวลาสอน 15 ชั่วโมง จ านวน 5 สัปดาห ์     
           5. ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ี คือ 
     1. ตัวแปรต้น คือการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ของนักศึกษา  
 2. ตัวแปรตาม  คือ พฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาระหว่างการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ การมีส่วนร่วม ก่อนและหลังการ
ทดลอง 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

หลังการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ย่ังยืนนักศึกษามี
พฤติกรรมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 

 
นิยามศัพท์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  หมายถึง การออกแบบและการด าเนินการกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้  และใช้ความสามารถในการน าทักษะที่จ าเป็นในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) โดยการ
ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มและน าเทคนิควิธีการสอน  ได้แก่การบรรยาย  การแสดงบทบาทสมมุติ  การ
อภิปรายกลุ่ม  สถานการณ์จ าลอง  สถานการณ์จริงการสาธิตและกรณีตัวอย่างมาใช้ในแต่ละขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ครบองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทั้ง 4 ขั้นตอน คือ 
                1) ประสบการณ์  เป็นการที่ครูช่วยให้นักศึกษาน าประสบการณ์เดิมของตนมาพัฒนาเป็นองค์
ความรู ้
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                2) การสะท้อนความคิดและอภิปราย  ครูช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง 
                3) เข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด  นักศึกษาเกิดความเข้าใจและน าไปสู่การเกิดความคิดรวบ
ยอด 
 4) การทดลองหรือการประยุกต์แนวคิดนักศึกษาน าเอาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้ใน
ลักษณะหรือสถานการณ์ต่าง  ๆ จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติ  โดยจัดท าเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ประกอบไปด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การป้องกัน  รักษา สงวน ปรับปรุง บูรณะซ่อมแซม  รวมทั้ง
รู้จักใช้สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดถูกต้องตามหลักวิชาการ  อีกทั้งรู้จักประหยัดและได้ประโยชน์สูงสุด
เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ า การดูแลพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์
พลังงาน 

พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   หมายถึง  การปฏิบัติหรือเป็นการกระท าของนักศึกษาใน
การป้องกันแก้ไข  การบ ารุงรักษา  บูรณะ ฟื้นฟูต่อสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการ
อนุรักษ์น้ า การดูแลพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และการอนุรักษ์พลังงาน เป็น
พฤติกรรมที่บุคคลกระท าต่อสิ่งแวดล้อมมี  3 ลักษณะ คือ 1. พฤติกรรมที่แสดงถึงการกระท า  เช่น การ
บ ารุงรักษา  การปรับปรุง  การเปลี่ยนแปลง  ดัดแปลง  การสร้างขึ้นใหม่   การควบคุม   การประหยัด  ซึ่ง
พฤติกรรมเหล่านี้จัดเป็นพฤติกรรมควบคุม  อนุรักษ์  และท าลายสิ่งแวดล้อม   2. พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความรู้สึก ความรัก ความผูกพัน  และเมตตาสงสาร  ในรูป พฤติกรรมการเลี้ยงดู  เอาใจใส่พืชและสัตว์  การ
ซาบซึ้งในความงามของศิลปะและธรรมชาติ  การสะสม  เป็นต้น พฤติกรรมนี้จัดเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม  3. พฤติกรรมที่แสดงถึงความเชื่อ  เช่น การกราบไหว้สิ่งศักด์ิสิทธิ์  
การเชื่อโชคลาง พฤติกรรมประเภทนี้ จัดว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา   หมายถึง  การกระท าของ
นักศึกษาในการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและได้ประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับ การอนุรักษ์น้ า  การดูแลพื้นที่สี
เขียว  การจัดการขยะ   การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์พลังงาน  อาทิ การไม่เปิดน้ าทิ้ง มีการใช้
น้ าอย่างประหยัด มกีารท้ิงขยะลงในที่ทิ้งขยะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                1.  เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

    2.  เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วมไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับรายวิชาอื่นๆต่อไป 

 
แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการด าเนินงานพร้อมทั้งขั้นตอนการด าเนินงาน  
        ตารางท่ี1  แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการด าเนินงานพร้อมทั้งขั้นตอนการด าเนินงาน   

 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัย 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1.ทบทวนวรรณกรรม          

2.สร้างเครื่องมือการวิจัย          

3.หาคุณภาพเครื่องมือการ
วิจัย 

         

4.ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการ
วิจัย 

         

5.ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล          

6.วิเคราะห์ข้อมูล          

7.เขียนรายงานการวิจัย          

8.พิมพ์รายงานการวิจัยและ
เสนอรายงาน 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
                    การวิจยัชั้นเรียน เรื่อง ผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบมสีว่นร่วมในรายวิชา
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 3  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยน าเสนอหัวข้อต่าง ๆ เรียงตามล าดับดังนี้ 

1. หลักการของทฤษฎีและแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
2. หลักสูตรวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
3.  หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม     

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมแนวคิด องค์ประกอบของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม และหลักการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 

2.1.1 แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
มีนักวิชาการดัง เช่นวราลักษณ์  ไชยทัพ, บัณฑร อ่อนด า, และสามารถ  ศรีจ านงค์ (2544) ได้

รวบรวมลักษณะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมว่าควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. การเรียนรู้ที่สร้างจิตส านึกทางอุดมการณ์  ส านึกของคุณค่า  ศักด์ิศรีของมนุษย์และพลังของ

การรวมกลุ่มพลังชุมชน 
2. การเรียนรู้แบบองค์รวมเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
3. การเรียนรู้ที่ประสานระหว่างการเรียนรู้เชิงประจักษ์ร่วมกับทฤษฎี 
4. การเรียนรู้ตรงจากการเห็นของจริงหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง 
5. ให้ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ 
6. ใช้กระบวนการกลุ่มที่เน้นความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
7. เน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหา 
8. กระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง 
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9. เน้นการสร้างบรรยากาศเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ  
10. จัดวางความสัมพันธ์ที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน 
นอกจากน้ีสุมณฑา  พรหมบุญ (2540) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นมิติใหม่ของการ

เรียนการสอนท่ีเรียกว่าการศึกษา  100% ของเวลาของผู้เรียน   โดยมีครูเป็นผู้จัดการให้เกิดการเรียนรู้
ให้เต็มร้อยนั้น  ศูนย์กลางของการเรียนรู้จึงอยู่ที่ผู้เรียนมิใช่ผู้สอน  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมก็คือการท่ี
เด็กแต่ละคนมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วม ก็คือการท่ีเด็กเอาจิตใจร่วมท าให้ตัวเขาเองเกิดการเรียนรู้ใน
สิ่งที่ครูอยากจะให้รู้  ไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อม  และบูรชัย ศิริมหาสาคร  (2546) ได้กล่าวถึงแนวคิดใน
การก าหนดรูปแบบของกระบวนการศึกษาที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ที่เรียกว่า “ การ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ครูจะมีความคิด  ว่าก่อนเรียนนั้นนักเรียน
จะมีความรู้และประสบการณ์เดิมติดตัวมาส่วนหนึ่งแล้ว  ซึ่งความรู้และประสบการณ์เดิมของแต่ละคน
จะแตกต่างกัน  ดังนั้นขณะเรียนครูจะให้นักเรียนรวมกลุ่ม  เพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือท างาน
ร่วมกัน  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ าวัน  จากนั้นให้นักเรียนออกมารายงานผลการอภิปรายหรือการท างานให้เพื่อน  ๆ ทุกคนได้
รับรู้โดยมีครูร่วมรับฟังด้วย  หากพบว่านักเรียนยังบกพร่องในส่วนใดครูก็อภิปรายเพิ่มเพื่อเติมเต็ม
ความรู้ในส่วนที่ยังขาดให้แก่นักเรียน  สุดท้ายหลังจากเรียนจบแล้วนักเรียนแต่ละคนจะได้รับความรู้
และประสบการณ์ที่หลากหลายจากเพื่อนๆ  จากครูและจากสื่อการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ครูจัดให้  โดยดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาใช้   ซึ่งหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
น าเสนอโดยกรมสุขภาพจิต  (2542) ได้น าเสนอเก่ียวกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยอาศัยหลักการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งมีพื้นฐานส าคัญประการแรกคือ  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์  ซึ่ง
มุ่งเน้นที่การให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม และประการณ์ที่  2 การเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ มีหลักส าคัญคือต้องการให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุดในทุก  ๆ 
องค์ประกอบ ส าหรับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีหลักส าคัญ 5 ประการ คือ 

1. เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศัยประสบการณ์ของผู้เรียน 
2. ท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ  ที่ท้าทาย  อย่างต่อเนื่อง  และเป็นการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า  Active 

Learning 
3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
4. ปฏิสัมพันธ์ที่มีท าให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีอยู่ออกไปอย่าง

กว้างขวาง 
5. มีการสื่อสารโดยการพูด หรือการเขียน เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ความรู้ 
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2.1.2 องค์ประกอบของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
 นอกจากน้ีองค์ประกอบของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่

อธิบายกรมสุขภาพจิต  (2542) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมว่ามีอยู่  4 
ประการ คือ ประสบการณ์ การสะท้อนความคิดและถกเถียง   เข้าใจและเกิดความคิดรวบยอดและการ
ทดลองหรือประยุกต์แนวคิด  โดย (1) ประสบการณ์  (Experience) ครูช่วยให้นักเรียนน าประสบการณ์
เดิมของตนมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ ( 2) การสะท้อนความคิดและอภิปราย  (Reflex and Discussion) 
ครูช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    และเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่าง
ลึกซึ้ง (3) เข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด  (Understanding and Conceptualization)นักเรียนเกิด
ความเข้าใจและน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด  อาจเกิดขึ้นโดยนักเรียนเป็นฝ่ายริเริ่มแล้วครูช่วยเติม
แต่งให้สมบูรณ์ หรือในทางกลับกันครูเป็นผู้น าทางและนักเรียนเป็นผู้สานต่อความคิดนั้นจนสมบูรณ์
เป็นความคิดรวบยอด (4) การทดลองหรือการประยุกต์แนวคิด  (Experiment / Application) นักเรียน
น าการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะหรือสถานการณ์ต่าง  ๆ จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของนักเรียนเอง   ดังนั้นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง  4 ประการจะเป็นไปอย่างพลวัตร  โดยอาจ
เริ่มจากจุดใดจุดหนึ่ง  และเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างองค์ประกอบต่างๆ   ดังนั้นในแง่ของการเรียนการ
สอนจึงอาจเริ่มต้นที่จุดใดก่อนก็ได ้ แต่ส าคัญที่การจัดกระบวนการให้ครบทุกองค์ประกอบ  การสอนใน
ลักษณะดังกล่าว  นอกจากจะเป็นพื้นฐานของการสอนทักษะชีวิตในด้านพุทธิพิสัย โดยมุ่งเน้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิเคราะห์วิจารณ์แล้วยังเป็นพื้นฐานในการสอนทักษะชีวิตอ่ืน  ๆใน
ด้านจิตพิสัย และทักษะพิสัยอีกด้วยและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม มีหลักส าคัญอีกข้อหนึ่งคือต้องการให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุดใน
ทุก ๆ องค์ประกอบก็คือ การแบ่งปันประสบการณ์การได้สะท้อนความคิดและถกเถียง  การสรุป
ความคิดรวบยอด  ตลอดจนได้ทดลองหรือประยุกต์แนวคิดและในทุกองค์ประกอบนั้นจะต้องเกิดการ
เรียนรู้สูงสุด   หรืออาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมสูงสุด (Maximum Participation)  โดยกรมสุขภาพจิต  
(2542: 8)ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมสูงสุดว่าเกิดจากการออกแบบกลุ่มที่เหมาะสมในแต่ละ
องค์ประกอบของการเรียนรู้  กลุ่มแต่ละประเภทจะมีข้อจ ากัดที่ต่างกันเช่น  บางประเภทเอื้ออ านวยให้มี
ส่วนร่วมได้มาก  แต่อาจขาดความหลากหลายของแนวคิดจึงเหมาะสมส าหรับเวลาที่ผู้สอนต้องการให้
เกิดการแสดงออกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์โดยยังไม่ต้องการข้อสรุปรายละเอียดของ
กลุ่มแต่ละประเภท วิธีการใช้ และข้อจ ากัดปรากฏในตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 2. 1 ประเภทของการจัดกลุ่มผู้เรียน 

ประเภทกลุ่ม ความหมาย วิธีการใช้ ข้อจ ากัด 

กลุ่ม 2 คน 
(Pair Group) 

 

ให้ผู้เรียนจับคู่กันท า 
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการออกความเห็นหรือ
ปฏิบัติ 

ขาดความหลากหลาย 
ทางความคิดและ 
ประสบการณ์ 

กลุ่ม 3 คน 
( Triad Group) 

 

ให้ผู้เรียนจับกลุ่ม 3 คน 
แต่ละคนมีบทบาทที่ชัดเจน
และหมุนเวียนบทบาทกัน
ได้ 

ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ตามบทบาทและ
สามารถเรียนรู้ได้ครบทุก
บทบาท 

ขาดความหลากหลาย 
และความกระจ่างชัด 
ไปบ้าง 

กลุ่มใหญ่ 
(Large Group) 

 

เป็นการอภิปรายในกลุ่ม 
15-30 คน หรือทั้งชั้น 

ต้องการให้เกิดการโต้แย้ง
หรือการรวบรวมความคิด 
จากกลุ่มย่อยเพื่อหาข้อสรุป 

บางคนอาจให้ 
ความสนใจหรือ 
มีส่วนร่วมน้อย 
ใช้เวลามาก 

กลุ่มไขว ้
(Cross-over 

Group) 
 

เป็นการจัดกลุ่ม 2 ขั้นตอน
โดยแยกให้เด็กท ากิจกรรม
เฉพาะบางกลุ่มจนมีความ
เชี่ยวชาญจากนั้นจึงให้
ผู้เรียนจากแต่ละกลุ่ม 
รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ 

ต้องการให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพ
ของตนเองในการสร้าง
ความรู้ผู้เรียนจะมีส่วนร่วม
และได้เนื้อหามาก 
 

ใช้เวลามากอาจมี 
ความรู้ที่ตกหล่น 
 

กลุ่มแบ่งย่อย 
(Subgroup) 

 

เป็นการจัดกลุ่ม 2 ขั้นตอน
จาก 8-12 คนแต่ละกลุ่มถูก
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3-4กลุ่ม
เพื่อให้ท างานกลุ่มละ1 งาน 
(ที่ไม่เหมือนกัน)จากนั้นจึง
ให้กลุ่มย่อยมารวมกันเพื่อ
บูรณาการ 

เหมือนกลุ่มไขว้ 
 

เหมือนกลุ่มไขว้ 
 

กลุ่มปิรามิด 
(Pyramid 
Group) 

 

รวบรวมความคิดเห็นเริ่ม
จากกลุ่ม 2-4 คนทวีขึ้นไป
เป็นขั้นๆ จบครบท้ังชั้น 

สร้างความตระหนัก 
และเข้าใจในความรู้สึก 
นึกคิดของแต่ละกลุ่ม 
หรือฝ่ายขาดข้อสรุป 

ขาดข้อสรุปและ 
ความลึกซึ้ง 
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การร้อยรัดกระบวนการกลุ่มที่หลากหลายเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมในแต่ละชั่วโมงการสอนก็
จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างสูงสุด  มีพลวัตรหรือการเคลื่อนไหวของการเรียนรู้ตลอดเวลา  ท าให้
ผู้เรียนมีความสนใจอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ีหลักการสอนความรู้แบบมีส่วนร่วมที่กล่าวโดยกรม
สุขภาพจิต (2542)  ได้เสนอหลักการสอนความรู้แบบมีส่วนร่วมว่า การสอนความรู้ช่วยสร้างทักษะชีวิต
ที่เป็นพื้นฐานและเป็นองค์ประกอบร่วมของทักษะชีวิตตัวอ่ืนๆ  นั่นคือความคิดสร้างสรรค์และความคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ ลักษณะเฉพาะของการสอนความรู้ที่ยึดหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดังตาราง 
 
ตารางที่ 2.2 องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและลักษณะเฉพาะของการสอนความรู้  

องค์ประกอบของการเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วม 

ลักษณะเฉพาะของการสอนความรู้แบบมีส่วนร่วม 

ประสบการณ์ 
การสะท้อนความคิดและอภิปราย 
 

ต้ังค าถามเพื่อรวบรวมประสบการณ์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสร้างความรู้ตามงานที่
ได้รับมอบหมาย การบรรยาย  

ความคิดรวบยอด 
 

การรายงานผลงานกลุ่มหรือบูรณาการความรู้ของกลุ่ม
ย่อยโดยการอภิปรายในกลุ่มใหญ่ 

ประยุกต์แนวคิด ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมที่ประยุกต์ความรู้ที่เกิดขึ้น 
 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้น
ไม่มีขั้นตอนการสอนท่ีเฉพาะเจาะจง  เพียงแต่ให้ค านึงถึงการจัดกิจกรรมที่ครบองค์ประกอบของการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทั้ง 4 ประการที่กล่าวมาข้างต้น 
 
2. ขอบข่ายเน้ือหาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ส าหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีขอบข่ายเนื้อหาแบ่งออกเป็นการ
อนุรักษ์พลังงาน  การอนุรักษ์น้ า  การอนุรักษ์วัฒนธรรม   การจัดการขยะ  การดูแลพื้นที่สีเขียว    ซึ่งได้
สอดแทรกในเนื้อหาหลักสูตรในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยมีเนื้อหาดังนี้  บทท่ี 1 บท
น า นิยามและความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ย่ังยืน  ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม   สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ  บทท่ี  2 การพัฒนาที่ยั่งยืน  ความหมายและ
ความส าคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน แนวคิดพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน  หลักการพัฒนาที่ย่ังยืน    
การพัฒนาที่ยั่งยืน  ทฤษฏีการพัฒนา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-10  บทท่ี 3 
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ปัญหาสิ่งแวดล้อมสถานการณ์สิ่งแวดล้อม  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม    
นโยบายและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม  กรณีศึกษาสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม  บทท่ี 4 ผลกระทบ
ของการพัฒนาที่มีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิยามและความหมายของคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ  ทางด้านชีวภาพ  ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบของการ
พัฒนาทางด้านกายภาพ  ทางด้านชีวภาพและทางด้านเศรษฐกิจและสังคม บทท่ี5 การจัดการและการ
วางแผนสิ่งแวดล้อม  นิยามการจัดการและการวางแผนสิ่งแวดล้อม    ระบบสิ่งแวดล้อม   นโยบาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน บทที่ 6 การ
พัฒนากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความหมายและแนวความคิดทางด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ความสัมพันธ์ระหว่างการ
พัฒนากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความขัดแย้งระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  บทท่ี 7 หลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบจ าลองเศรษฐศาสตร์แนว
ใหม่  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแบบย่ังยืน     
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ระบบเศรษฐกิจและโลกทรรศน์ที่แตกต่าง    
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแนวคิดจากเศรษฐศาสตร์  บทท่ี8 โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน   สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาในแนวคิดจากเศรษฐศาสตร์  ความ
ล้มเหลวของการพัฒนา  การพัฒนาที่ยั่งยืนกับมิติทางสังคม  แนวนโยบายและมาตรการส าหรับการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  กรณีศึกษาโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                   
3. หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ก่อนที่จะกล่าวถึงหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจ าเป็นจะต้องทราบเกี่ยวกับความหมายของค าที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 

3.1 ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
 มีนักวิชาการหลายท่านอาทิ กล่าวถึง  สิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ2535 ในมาตรา 4 ได้ให้ความหมายไว้ว่า  สิ่งแวดล้อมหมายถึง  สิ่งต่างๆ ท่ี
มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและที่มนุษย์ได้สร้าง
ข้ึนท้ังท่ีเป็นรูปธรรม (จับต้องมองเห็นได้ ) และนามธรรม  (วัฒนธรรม  แบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มี
อิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน  เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วน
เสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งระบบ(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 2545 : 16)  สิ่งแวดล้อม  หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่รอบตัวเราซึ่ง
สรุปได้เป็น 2 ประการคือสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบตัวเรา  และสิ่งแวดล้อมที่
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เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์  ทั้งสองประการมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเกี่ยว
เนื่องกันและมีผลกระทบซึ่งกันและกัน  รวมทั้งมีผลต่อวิถีชีวิตมนุษย์ด้วย  (วินัย วีระวัฒนานนท์ . 254 : 
4) สิ่งแวดล้อม  หมายถึงสิ่งต่างๆ  รอบตัวเราเป็นสิ่งซึ่งสามารถสัมผัสด้วยอาการทั้งห้าได้หรืออาจเป็น
ทรัพยากรหรือไม่ใช่ทรัพยากรก็ได้  สิ่งแวดล้อมอาจเกิดโดยธรรมชาติเรียกว่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  เช่น 
ป่าไม้ สัตว์ป่า  น า้ ดิน อากาศ มนุษย์ แร่ ฯลฯหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา  เรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้นอาทิเช่น  เมือง ถนน สังคม วัฒนธรรม  ประเพณี  กฎหมาย จารีตกฎระเบียบ  ฯลฯ         
สิ่งแวดล้อมเหล่านี้รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งหมายถึง  “สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและให้
ประโยชน์ต่อมนุษย์ ” และมนุษย์ได้ดัดแปลงทรัพยากรธรรมชาติด้ังเดิมเป็น  ทรัพยากรส าเร็จรูปตาม
ความต้องการของมนุษย์นั่นเอง (เกษม จันทร์แก้ว. 2545 : 55) 
                จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า   สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะ 
ทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบ ๆ ตัวมนุษย ์ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์ 
สร้างขึ้น รวมถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมได้แก่ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา ตลอดจน 
สิ่งที่ให้ทั้งคุณและโทษต่อมนุษย์ 
 

3.2 ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 มีนักวิชาการได้อธิบาย  ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายท่านดังวิชัย  เทียน

น้อย (2533: 2)  กล่าวว่า การอนุรักษ์  หมายถึง การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานที่สุด  และ นิวัติ  เรืองพานิช  (2537: 38) กล่าวว่า  การอนุรักษ์  
หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด  ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากท่ีสุด  และใช้ได้เป็น
เวลานานที่สุดทั้งนี้ต้องสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด และจะต้องกระจายการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทั่วถึงกัน   และ วินัย วีระวัฒนานนท์  (2541 : 37-40) ได้อธิบายถึงการให้
ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ว่า “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  อาจน าไปใช้ได้ในความหมายที่เหมือนกัน กล่าวคือ  ทรัพยากรธรรมชาติล้วนเป็น
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมที่จะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  อันจะท าให้สิ่งแวดล้อมหรือระบบ
นิเวศเกิดความสมดุลแต่การร่อยหรอของทรัพยากรอย่างรวดเร็วรวมทั้งกระบวนการผลิตการแปรรูป
ทรัพยากร  และการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นได้ก่อให้เกิดสารพิษในสิ่งแวดล้อมท าให้สิ่งแวดล้อมขาดความ
สมดุล ดังนั้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความหมายเช่นเดียวกัน 
                จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  หมายถึง การรู้จักใช้ 
ทรัพยากรอย่างฉลาดและประหยัด โดยใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อเอื้ออ านวยให้คุณภาพสูงใน 
การสนองความเป็นอยู่ของมนุษย์และคงไว้  ซึ่งปริมาณคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับการ 
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ศึกษาครั้งนี้ได้ให้ค าจ ากัดความว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง  การสงวน  บ ารุง รักษา ป้องกัน 
รู้จักวิธีใช้สิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด  เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า  น้ า ต้นไม้  
ศิลปวัฒนธรรมและการจัดการขยะ หรือกล่าวได้ว่า  การอนุรักษ์  คือ การรู้จักใช้  บ ารุง ป้องกัน และ
รักษาทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด เพื่อให้สามารถมีเอาไว้ใช้ได้ยั่งยืนยาวนาน 
 

3.3.หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวเกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังเช่นเกษม จันทร์
แก้ว (2544: 82-84) ได้กล่าวถึงหลักหรือวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการน ามาใช้
ในลักษณะต่าง  ๆ ของมนุษย์อย่างยั่งยืน  ซึ่งการท่ีจะให้เกิดสิ่งดังกล่าวได้ต้องอาศัยหลักหรือวิธีการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
               หลกัการท่ี  1: ใช้แบบยั่งยืน  ทรัพยากรทุกประเภททุกกลุ่มต้องมีแผนการใช้แบบย่ังยืน  
(Sustainable Utilization) ซึ่งต้องมีการวางแผนการใช้ตามสมบัติเฉพาะตัวของทรัพยากร  พร้อมทั้งมี
การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ที่จะใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับชนิดของทรัพยากรปริมาณการเก็บ
เกี่ยวเพื่อการใช้ ช่วงเวลาที่จะน ามาใช้  และก าจัด/บ าบัดของเสียและมลพิษให้หมดไปหรือน้อยจนไม่มี
พิษมีภัย 
                หลกัการท่ี 2: การฟื้นฟูสิ่งเสื่อมโทรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  เมื่อมีการ
ใช้แล้วย่อมเกิดความเสื่อมโทรมเพราะใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม  เก็บเก่ียวมากเกินความสามารถใน
การปรับตัวของระบบ  มีสารพิษเกิดขึ้น  เก็บเก่ียวบ่อยเกินไป  และไม่ถูกต้องตามกาลเวลา  จ าเป็นต้อง
ท าการฟื้นฟูให้ดีเสียก่อน  จนทรัพยากร /สิ่งแวดล้อมนั้น  ๆ ต้ังตัวได้  จึงสามารถน ามาใช้ได้ในโอกาส
ต่อไป อาจใช้เวลาฟื้นฟู การก าจัด การบ าบัด หรือการทดแทนเป็นปี ๆ 
                 หลกัการท่ี 3: การสงวนของหายาก  ทรัพยากรบางชนิด /ประเภทมีการใช้มากเกินไป  หรือมี
การแปรสภาพเป็นสิ่งอื่นท าให้บางชนิดของทรัพยากร /สิ่งแวดล้อมหายาก  ถ้าปล่อยให้มีการใช้เกิดขึ้น
แล้ว อาจท าเกิดการสูญพันธุ์ได้  จ าเป็นต้องสงวนหรือเก็บไว้  เพื่อเป็นแม่พันธุ์หรือเป็นตัวแม่บทในการ
ผลิตให้มากขึ้น จนแน่ใจว่าได้ผลผลิตปริมาณมากพอแล้ว ก็สามารถน าใช้ประโยชน์ได ้
                  หลกัการอนุรักษ์ท้ัง  3 หลักการนี้  มีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน  กล่าวคือต้องใช้ร่วมกัน
ต้ังแต่การใช้ทรัพยากรต้องพินิจพิเคราะห์ให้ดีว่าจะมีทรัพยากรใช้ตลอดไปหรือไม่  ถ้าใช้แล้วมีสิ่งใดที่มี
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประเภทใดที่เกิดขึ้น หรือถ้าสิ่งใดใช้มากเกินไปจ าเป็นต้องสงวนหรือเก็บ
รักษาเอาไว้ จะเห็นได้ว่า  ขั้นตอนทั้ง  3 หลักการจะผสมผสานกันเสมอ  และเพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการ
น ามาใช้ในลักษณะต่าง  ๆ ของมนุษย์อย่างยั่งยืน  ซึ่งการท่ีจะให้เกิดสิ่งดังกล่าวได้ต้องอาศัยหลักหรือ
วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
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 1. การใช้ หมายถึง การใช้หลายรูปแบบเช่น บริโภคโดยตรง เห็น ได้ยิน/ได้ฟังได้สัมผัส การ
ให้ความสะดวก และความปลอดภัย รวมไปถึงพลังงาน เหล่านี้ต้องเป็นเรื่องการใช้อย่างยั่งยืน 

 2. การเก็บกัก หมายถึง การรวบรวมและเก็บกักทรัพยากรที่มีแนวโน้มที่จะขาดแคลนใน
บางเวลาหรือคาดว่าจะเกิดวิกฤตการณ์เกิดขึ้น  บางครั้งอาจเก็บกักเอาไว้เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ใน
ปริมาณที่ควบคุมได้ 
 3. การรักษา/ซ่อมแซม หมายถึง การด าเนินการใด  ๆ ต่อทรัพยากรที่ขาดไป /ไม่ท างานตาม
พฤติกรรม/เสื่อมโทรม /เกิดปัญหา เป็นจุด/พื้นที่เล็ก ๆ สามารถให้ฟื้นคืนสภาพเดิมได้อาจใช้เทคโนโลยี
ที่มนุษย์สร้างขึ้นช่วยให้ดีเหมือนเดิม จนสามารถน ามาใช้ได้ 
 4. การฟื้นฟู หมายถึง การด าเนินการใด  ๆ ต่อทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้สิ่ง
เหล่านั้นเป็นปกติ สามารถเอื้อประโยชน์ ในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งการฟื้นฟู 
ต้องใช้เวลาและเทคโนโลยีเข้าช่วยเสมอ 
 5. การพัฒนา หมายถึง การท าสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น  การท่ีต้องพัฒนาเพราะต้องการเร่งหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดผลผลิตที่ดีขึ้น  การพัฒนาที่ถูกต้องนั้น  ต้องอาศัยทั้งความรู้เทคโนโลยีและการ
วางแผนที่ด ี
 6. การป้องกัน  หมายถึง  การป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นมิให้ลุกลามมากกว่านี้ รวมไปถึงการ
ป้องกันสิ่งที่ไม่เคยเกิดให้ด้วย การป้องกันต้องใช้เทคโนโลยีและการวางแผนเช่นเดียวกับวิธีการอนุรักษ์
อ่ืน ๆ 
 7. การสงวน หมายถึง การเก็บไว้โดยไม่แตะต้องหรือน าไปใช้ด้วยวิธีใด  ๆก็ตาม การสงวน
อาจก าหนดเวลาที่เก็บไว้โดยไม่ให้มีการแตะต้องตามเวลาที่ก าหนดไว้ก็ได้ 
 8. การแบ่งเขต  หมายถึง ท าการแบ่งเขตหรือแบ่งกลุ่ม /ประเภท ตามสมบัติของทรัพยากร  
สาเหตุที่ส าคัญเพราะวิธีการให้ความรู้  หรือกฎระเบียบที่น ามาใช้ไม่ได้ผล  หรือต้องการจะแบ่งเขตให้
ชัดเจนเพื่อให้การอนุรักษ์ได้ผล  เช่น อุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เมืองควบคุมมลพิษ  ฯลฯ 
อย่างไรก็ตามการแบ่งเขตนี้จะต้องมีการสร้างมาตรการก ากับด้วย มิฉะนั้นจะไม่เกิดผล 

หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้ง 8 วิธีดังกล่าว  อาจน ามาใช้เพียงหนึ่งหรือมากกว่านั้นหรือทุก  ๆ 
ตัว ในการน าไปสู่การวางแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
และสิ่งแวดล้อมของสาคร ลือเจริญ (2531: 72) คือ 1) การอนุรักษ์ทางตรงหรือมาตรการทางตรง 
2) การอนุรักษ์ทางอ้อมหรือมาตรการทางอ้อม 

การอนุรักษ์ทางตรงหรือมาตรการทางตรง ประกอบไปด้วย 
 1. การปกปักรักษา  การคุ้มครอง  (Reservation) หมายถึง การรักษาทรัพยากรนั้นไว้ให้คง

สภาพเดิมตามธรรมชาติ  มีการจ ากัดการใช้  ป้องกันไม่ให้ถูกท าลาย  เช่น การเขียนป้ายห้าม  วิธีการ
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คุ้มครองหรือปกปักษ์รักษานี้จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับในอนาคต  ทรัพยากรที่เหมาะสมแก่การอนุรักษ์โดย
วิธีนี้ ได้แก ่ทิวทัศน ์สิ่งมีค่าทางประวัติศาสตร์ 
 2 การบูรณปฏิสังขรณ์  การซ่อมแซมหรือการสร้างขึ้นใหม่  (Restoration) เป็นวิธีที่ใช้อย่าง
กว้างขวางกับทรัพยากรทุกชนิดยกเว้นแร่ธาตุ  รวมถึงทรัพยากรดิน  ป่าไม้ สัตว์ป่าสามารถบูรณะให้คืน
สู่สภาพเดิมหรือสภาพที่เหมาะสมได้ 
 3. การปรับปรุงให้ดีกว่าสภาพธรรมชาติ (Benefaction) ถือหลักการให้ผลผลิตสูงกว่าระดับ
ธรรมชาติ เช่น การปรับปรุงหาดทรายให้ปลูกพืชได้ 
 4. การผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อจะได้มีใช้ระยะเวลานานและ
ส าหรับคนจ านวนมากท่ีสุดด้วย 
 5. การน ากลับมาใช้ใหม่ (Re-use) เป็นการน าทรัพยากรที่หมดสภาพมาดัดแปลงแก้ไขหรือ
น ามาท าใหม ่
 6. น าสิ่งอื่นมาใช้ทดแทน  (Substitution) วิธีการนี้ใช้หลักที่ว่าใช้ทรัพยากรที่บูรณะได้  แทน 
ทรัพยากรที่บูรณะไม่ได้ใช้ทรัพยากรที่มีมาก  แทน   ทรัพยากรที่มีน้อยใช้ทรัพยากรที่หาง่าย  แทน 
ทรัพยากรที่หายาก 
 7. การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของทรัพยากร       การใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดรู้จัก
ทรัพยากรนั้น ๆ ก่อน กล่าวคือต้องรู้จักธรรมชาติ ต้นก าเนิด ปริมาณ ความส าคัญและคุณภาพก่อนเพื่อ
จะใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดการอนุรักษ์ทางอ้อมหรือมาตรการทางสังคม ประกอบไปด้วย 
 1. สาธารณชนให้ความร่วมมือ เช่น การด าเนินงานในรูปขององค์การ  สมาคมชมรมเพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
 2. การใช้กฎหมายควบคุม  กฎหมายเป็นเคร่ืองมือส าคัญอย่างหนึ่ง  ที่ท าให้การอนุรักษ์
ทรัพยากรเกิดผลด ีในเรื่องกฎหมายน้ี รัฐบาลต้องท าให้รัดกุมหรือต้องพิจารณาออกกฎหมาย 
ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เห็นแก่ตัวใช้เป็นเครื่องมือท าลายประโยชน์ของส่วนรวมได้ รวมทั้งกฎหมายน้ัน 
ต้องทันต่อเหตุการณ์ด้วย 
 3. การศึกษา  วิธีนี้จ าเป็นอย่างยิ่งเพราะการท าให้คนมีความรู้ย่อมช่วยให้การอนุรักษ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเกิดผลดีแม้จะต้องใช้เวลานานก็ตาม  คนทุกคนในสังคมควรได้รับรู้และเข้าใจใน
เรื่องของทรัพยากร ตระหนักถึงปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับทรัพยากร  และเห็นคุณค่าของทรัพยากร  
โดยสอดแทรกความรู้เรื่องนี้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  ตลอดจนการให้ความรู้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปให้ท่ัวถึง  โดยการแนะน าชักชวนทางสื่อมวลชน การฝึกอบรมนอกหลักสูตรต่าง  ๆ อันจะเป็น
การท่ีจะท าให้ประชากรท่ัวไปสนใจในการอนุรักษ์  ช่วยท าให้การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
บรรลุเป้าหมาย    
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นอกจากน้ีวินัย วีระวัฒนานนท์ (2541: 23-24) ได้เสนอหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 1. การส ารวจค้นหา  (Survey and Identify) เป็นการส ารวจค้นหาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ที่สามารถน ามาใช้ได้ 
 2. การรักษาป้องกัน (Maintenance and Protection) เป็นการรักษา ปกป้องไม่ให้ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั้นเสื่อมโทรมหรือถูกท าลายหรือเกิดมลพิษ  
  3. การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Wise use) โดยใช้ถูกประเภทใช้ให้เหมาะสมกับ 
ศักยภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั้น  ๆ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  คือ ใช้ให้น้อยแต่เกิดประโยชน์
สูงสุดใช้ได้นานที่สุด และให้คนจ านวนมากได้รับประโยชน์ด้วย 
 4. รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพรองลงมา  (Audience of the Best) เลือกใช้ทรัพยากรตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงสุด 
 5. รู้จักปรับปรุงคุณภาพ (Improvement) โดยการปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมนั้นให้ดีขึ้นเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ 
 6. การดัดแปลงของเก่าเป็นสิ่งใหม่  โดยน าของเสียหรือของเหลือมาผ่านกระบวนการผลิต
เพื่อ ใช้ใหม่ เช่น ท าขยะเป็นปุ๋ย เป็นต้น 
 7. การน าสิ่งอื่นมาใช้ทดแทน เพื่อประหยัดทรัพยากรที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองนอกจากนี้  และกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2545: 49-51) ได้เสนอ หลักพื้นฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้แก่                        
 1. การปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตส านึก มีความรู้ส าหรับรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ทุกชนิดที่ตนมีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง 
 2. รัฐบาลมีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการออกนโยบายและมาตรการต่างๆ  ใน
การคุ้มครอง ดูแล จัดการการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
 3. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน เนื่องจากทรัพยากร 
ธรรมชาติชนิดต่าง  ๆ จะมีประโยชน์หลายทาง  รัฐหรือท้องถิ่นควรมีการจัดการ  ดูแล ประสานการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ในทางที่ควรจะเป็น 
 4. จัดระบบและวางแผนในการใช้ทรัพยากร  โดยจะต้องมีการส ารวจและหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอนาคต  ตามอัตภาคเพิ่มขึ้นของประชากร  เพื่อที่ 
จะได้จัดระบบและวางแผนการจัดการให้มนุษย์มีใช้ตลอดไปโดยไม่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกประเภท มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์พึ่งพาอาศัย
กัน การใช้ทรัพยากรไม่ควรให้กระทบต่อทรัพยากรอ่ืน  เพราะสิ่งมีชีวิตย่อมมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต
ชนิดอ่ืน ๆ 
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จากการให้ความหมายและหลักการในการอนุรักษ์และ  ถึงแม้ว่า การอนุรักษ์และการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ จากแนวคิดพฤติกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม  ผู้ศึกษาค้นคว้าเห็น
ว่าแนวความคิดดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิดและมนุษย์จึงควรตระหนักถึงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ที่ได้แสดงและกระท าต่อสิ่งแวดล้อม  
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้อง  รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่ดี  
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่  และป้องกันปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้น ามาเป็นกรอบในการศึกษาค้นคว้า 
 
4.  พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จากความหมายของพฤติกรรมมีผู้ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และการให้ความหมายของค าว่า  
พฤติกรรม  ดังนี้  พฤติกรรมเป็นผลจากการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสถานการณ์ต่าง  ๆ   
และประสิทธิ์ ทองอุ่น (2542 : 4) ได้กล่าวว่าพฤติกรรม  หมายถึงการกระท า  การแสดงอาการหรือ
อากัปกิริยาของอินทรีย ์ทั้งในส่วนที่เจ้าของพฤติกรรมเองเท่านั้นที่รู้ได้ และในส่วนที่บุคคลอื่นอยู่ในวิสัย
ที่จะรู้ได้ จึงท าให้จ าแนกพฤติกรรมออกเป็น  2 ประเภท คือ  พฤติกรรมภายใน  คือ พฤติกรรมที่เจ้าของ
พฤติกรรมเท่านั้นที่รู้ได้บุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าของพฤติกรรมไม่สามารถที่จะรับรู้ได้โดยตรง ถ้าไม่แสดง
ออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก  ส่วนพฤติกรรมภายนอก   คือ พฤติกรรมที่บุคคลอื่นนอกเหนือจาก
เจ้าของพฤติกรรม สามารถที่จะรู้ได้  โดยอาศัย “การสังเกต” ไม่ว่าจะใช้ประสาทสัมผัสโดยตรงหรือการ
ใช้เครื่องมือ  (Instrument) ช่วยในการสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูล นอกจากน้ี ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526 : 
15) กล่าวว่าพฤติกรรม  หมายถึง การกระท าของมนุษย์ทั้งโดยรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว  ทั้งสังเกตได้ด้วย
ตนเองหรือผู้อื่น  รวมทั้งการกระท าที่ไม่อาจสังเกตได้หรือใช้เครื่องมือสังเกตจากค าจ ากัดความต่าง  ๆ 
พอสรุปความหมายของ  “พฤติกรรม ” ว่าหมายถึง  การกระท าหรือการตอบสนองของมนุษย์ต่อ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง  หรือสิ่งกระตุ้นต่าง  ๆ โดยการกระท านั้นเป็นไปโดยมีจุดมุ่งหมาย  และ
เป็นไปอย่างใคร่ครวญหรือเป็นไปอย่างไม่ใคร่ครวญ  และไม่ว่าสิ่งมีชีวิตและบุคคลอื่นสามารถสังเกต
การกระท านั้นได้หรือไม่ก็ตาม 
           ส าหรับการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีได้ให้ความหมายของ  “พฤติกรรม” ว่าหมายถึงการกระท าหรือ
การตอบสนองของนักศึกษา ที่มีต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  การอนุรักษ์น้ า  การดูแลพื้นที่สีเขียว  การ
จัดการขยะ  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งแสดงออกมาในรูปของการกระท า  หรือตอบสนองต่อ
เครื่องมือที่ผู้ศึกษาค้นคว้า  ใช้ในการสังเกตพฤติกรรม    เป็นพฤติกรรมที่บุคคลกระท าต่อสิ่งแวดล้อมมี  
3 ลักษณะ ดังที่ วิชาญ  มณีโชติ 2535: 26) กล่าวว่า 1. พฤติกรรมที่แสดงถึงการกระท า  เช่น การ
บ ารุงรักษา  การปรับปรุง  การเปลี่ยนแปลง  ดัดแปลง การสร้างขึ้นใหม่  การควบคุม  การประหยัด  ซึ่ง
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พฤติกรรมเหล่านี้จัดเป็นพฤติกรรมควบคุม  อนุรักษ์ และท าลายสิ่งแวดล้อม  2. พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความรู้สึก ความรัก ความผูกพัน  และเมตตาสงสาร  ในรูป พฤติกรรมการเลี้ยงดู  เอาใจใส่พืชและสัตว์  
การซาบซึ้งในความงามของศิลปะและธรรมชาติ  การสะสม  เป็นต้น พฤติกรรมนี้จัดเป็นพฤติกรรมที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม 3. พฤติกรรมที่แสดงถึงความเชื่อ เช่น การกราบไหว้สิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ การเชื่อโชคลาง  พฤติกรรมประเภทนี้  จัดว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่เหนือ
ธรรมชาติ  และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (2550: 22) กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ก าหนด
พฤติกรรมของมนุษย์  พฤติกรรมของคนจะเป็นเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมนั้น  ๆเช่น
วัฒนธรรมในการพบปะทักทายของไทยใช้การสวัสดี  ของชาวตะวันตกทั่วไปใช้การสัมผัสมือของชาว
ทิเบตใช้การแลบลิ้น  ของชาวมุสลิมใช้การกล่าวสลาม  เป็นต้น วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ควบคุมสังคม  สร้าง
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สังคม  เพราะในวัฒนธรรมจะมีทั้งความศรัทธาความเชื่อ  ค่านิยม 
บรรทัดฐาน  เป็นต้นฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าถ้าหากเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมดีแล้วจะท าให้สามารถเข้าใจ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของคนในแต่ละสังคมได้อย่างถูกต้อง 
 

4.1 วิธีการวัดพฤติกรรม 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า  พฤติกรรมของบุคคลนั้นมีทั้งพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรม
ภายใน การท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมนั้นสามารถท าได้หลายวิธี ถ้าเป็นพฤติกรรมภายนอกที่บุคคลแสดง
ออกมาให้บุคคลอื่นเห็นได้จะท าการศึกษาได้ คือใช้การสังเกตโดยตรงและโดยอ้อม  แต่ถ้าเป็น
พฤติกรรมภายในท่ีไม่สามารถสังเกตได้ต้องใช้วิธีการทางอ้อม เช่น  การสัมภาษณ์  การทดสอบด้วย
แบบทดสอบ  หรือการทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการและในชุมชน  ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมอาจ
ท าได้โดยการสร้างแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์   แบบสังเกต และประกอบการสัมภาษณ์หรือใช้
เครื่องมืออ่ืนประกอบ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องฟังการเต้นของหัวใจ  (เจริญจิต ลีภัทรพณิชย์ . 
2545: 18-20) ได้กล่าวถึงวิธีการศึกษาพฤติกรรมว่ามี 2 วิธี คือ 
 1. การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง ท าได้โดย 
 1.1 การสังเกตแบบให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว  (Direct Observation) เช่น ครูสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนในห้องเรียน  โดยบอกให้นักเรียนในชั้นได้ทราบว่าครูจะสังเกตพฤติกรรมดูว่าใครท า
กิจกรรมอะไรบ้างในห้องเรียน การสังเกตแบบนี้บางคนอาจไม่แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมาก็ได้ 
 1.2 การสังเกตแบบธรรมชาติ  (Naturalistic Observations) เช่น การท่ีบุคคลผู้ต้องการ
สังเกตพฤติกรรมไม่ได้กระท าตน เป็นที่รบกวนพฤติกรรมบุคคลผู้ถูกสังเกต และเป็นไปในลักษณะที่ท า
ให้ผู้ถูกสังเกตไม่ทราบว่าถูกสังเกตพฤติกรรม การสังเกตแบบนี้จะได้พฤติกรรมที่แท้จริงมาก  และจะท า
ให้สามารถน าผลที่ได้ไปอธิบายพฤติกรรมที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกัน  ข้อจ ากัดของวิธีสังเกตแบบ
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ธรรมชาติก็คือ  ต้องใช้เวลามากถึงจะสังเกตพฤติกรรมที่ต้องการได้  และการสังเกตต้องท าเป็นเวลา
ติดต่อกันเป็นจ านวนหลาย ๆ ครั้ง พฤติกรรมบางอย่างอาจต้องใช้เวลาสังเกตถึง 50 ปี 
 2. การศึกษาพฤติกรรมโดยอ้อม ท าได้โดย 
  2.1 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีที่ผู้ศึกษาต้องการซักถามข้อมูลจากบุคคลหรือกลุ่มของบุคคล  
ซึ่งท าได้โดยการซักถามเผชิญหน้ากันโดยตรง  หรือมีคนกลางท าหน้าที่ซักถามให้ก็ได้  เช่น ใช้ล่าม
สัมภาษณ์คนที่พูดกันคนละภาษา  การสัมภาษณ์เพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลแบ่ง
ออกเป็นเรื่องๆ  ตามที่ได้ต้ังจุดมุ่งหมายเอาไว้  อีกประการหนึ่งคือ  การสัมภาษณ์โดยอ้อมหรือไม่เป็น
ทางการ  ผู้ถูกสัมภาษณ์จะไม่ทราบว่าผู้สัมภาษณ์ต้องการอะไร  ผู้สัมภาษณ์จะคุยไปเรื่อย  ๆ โดย
สอดแทรกเรื่องที่จะสัมภาษณ์เมื่อมีโอกาส ซึ่งผู้ตอบจะไม่รู้ตัวว่าเป็นสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์เจาะจงที่จะทราบ
ถึงพฤติกรรม  การสัมภาษณ์ท าให้ได้ข้อมูลมาก  แต่ก็มีข้อจ ากัดคือบางเรื่องผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ต้องการ
เปิดเผย 
 2.2 การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลเป็น
จ านวนมากและเป็นผู้ที่อ่านออกเขียนได้  หรือสอบถามกับบุคคลที่อยู่ห่างไกลอยู่กระจัดกระจาย  
นอกจากน้ียังสามารถถามพฤติกรรมในอดีต หรือต้องการทราบแนวโน้มพฤติกรรมในอนาคตได้  ข้อดีอีก
ประการหนึ่งคือ  ผู้ถูกศึกษาสามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปกปิดหรือพฤติกรรมต่าง  ๆ ที่ไม่
ยอมแสดงให้บุคคลอื่นทราบได้โดยวิธีอ่ืน  ซึ่งผู้ถูกศึกษาแน่ใจว่าเป็นความลับและการใช้แบบสอบถาม
จะใช้เวลาศึกษาเวลาใดก็ได้ 
 2.3 การทดลอง เป็นการศึกษาพฤติกรรมโดยผู้ถูกศึกษาจะอยู่ในสภาพการควบคุมตามที่ผู้
ศึกษาต้องการ      โดยสภาพแท้จริงการควบคุมจะท าได้ในห้องทดลอง  แต่การศึกษาพฤติกรรมของคน
ในชุมชนโดยควบคุมตัวแปรต่าง  ๆ คงเป็นไปได้น้อยมาก  เนื่องจากการทดลองในห้องปฏิบัติการจะท า
ให้ข้อมูลได้จ ากัดซึ่งบางครั้งอาจน าไปใช้ในสภาพความเป็นจริงได้ไม่เสมอไปแต่วิธีนี้มีประโยชน์มากใน
การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลทางการแพทย์ 
 2.4 การบันทึก  วิธีนี้ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของบุคคล  โดยให้บุคคลแต่ละคนท าบันทึก
พฤติกรรมของตนเอง  ซึ่งอาจเป็นบันทึกประจ าวันหรือศึกษาพฤติกรรมแต่ละประเภท  เช่น พฤติกรรม
การกิน พฤติกรรมการท างาน พฤติกรรมทางสุขภาพ พฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อม 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้เป็นการศึกษา
พฤติกรรมโดยอ้อมผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้เลือกแบบสอบถาม แบบสังเกต  เป็นเครื่องมือในการศึกษา
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษทเนื่องจากขนาดและจ านวนของกลุ่มตัวอย่า  มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการใช้แบบสอบถาม  กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนมากและสามารถอ่าน
หนังสือได้ อีกทั้งวิธีการใช้แบบสอบถามสามารถสอบถามถึงพฤติกรรมในอดีต  และแนวโน้มของ
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พฤติกรรมในอนาคตได้  รวมทั้งยังสามารถศึกษาถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปกปิดไม่แสดงออกให้
ผู้อื่นทราบได้อีกด้วย 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีผู้
ท าการศึกษาไว้หลายท่านดังเช่น นิพนธ์  สุขีนัง  (2550: บทคัดย่อ) พบว่า 1. นักศึกษามีพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและแบ่งเป็นรายด้าน  3 ด้านคือด้านการอนุรักษ์อากาศ  ด้านการอนุรักษ์ป่า
ไม้ และด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า  อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนด้านการอนุรักษ์น้ าอยู่ในระดับสูง  2. 
นักศึกษาที่มีเพศ  และระดับการศึกษาต่างกัน  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกด้านไม่แตกต่าง
กัน  3. นักศึกษาที่มีอายุ และอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม  ด้านการอนุรักษ์
ดิน และด้านการอนุรักษ์ป่าไม้แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ส่วนด้านการอนุรักษ์
น้ า ด้านการอนุรักษ์อากาศ และด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่าง
กัน  โดยสรุปนักศึกษามีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม  อยู่ในระดับปานกลาง  โดยนักศึกษา
ที่เพศ และการศึกษาต่างกัน  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน  ส่วนนักศึกษาที่มีอายุ  
และอาชีพต่างกัน  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน   และหทัยรัตน์  ธรรมาภิมุข   

(2551:บทคัดย่อ)วิจัยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนช่วงชั้นที่  4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม  
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่า 1. นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบูรณ์ มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง  
(ร้อยละ 2.48) และเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้าน
วัฒนธรรมอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง  (ร้อยละ 2.85) รองลงมาคือ  พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านต้นไม้อยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง  (ร้อยละ 2.51) และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านน้ าอยู่
ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง (ร้อยละ 2.50) 2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแต่
ละด้าน โดยเฉลี่ยดังนี้ (1) ด้านไฟฟ้า มีระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง (2) ด้านน้ า มีระดับการปฏิบัติบางครั้ง  
(3) ด้านต้นไม้  มีระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง  (4) ด้านดิน มีระดับการปฏิบัติบางครั้ง  และ (5) ด้าน
วัฒนธรรม มีระดับปฏิบัติประจ า 3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนช่วง
ชั้นที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่มีเพศ ผลการเรียน  ระดับชั้นเรียนที่
ต่างกันผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ  ดังนี้   3.1 นักเรียนช่วงชั้นที่  4 ที่มีเพศต่างกันมีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  โดยรวมและเป็นรายด้าน  4 ด้าน แตกต่างกัน  แต่มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้าน
น้ า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยนักเรียนหญิงมีระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์
ด้านน้ า (ร้อยละ 2.56)สูงกว่านักเรียนชาย   3.2 นักเรียนช่วงชั้นที่  4 ที่มีผลการเรียนต่างกันมีพฤติกรรม
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและรายด้าน  4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน  แต่มีพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนด้านไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 3.3 นักเรียนช่วง
ชั้นที่ 4 ที่มีผลการเรียนต่างกัน  พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่งมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านไฟฟ้า
มากกว่านักเรียนกลุ่มปานกลาง  และกลุ่มอ่อนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 3.4 นักเรียนช่วง
ชั้นที่ 4 ที่มีระดับชั้นต่างกันมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายด้าน  2 ด้าน คือ มี
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อโดยรวมและรายด้าน  2 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ซึ่ง เจริญจิตร ลีภัทรพณิชย์  (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในระดับที่สูงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ผู้ศึกษาจึงตั้งสมมติฐานว่านักเรียนช่วงชั้นที่  4 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน   และ ปาริชาติ  
นาคอ่ิม (2541: 119) ได้ศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จังหวัด
นครสวรรค์  พบว่า  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีพฤติกรรมทางจริยธรรมในด้านความ
รับผิดชอบสูงกว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ปานกลาง   สอดคล้องกับ  จันทร์วิภา  อ่อนพึ่ง (2545: 76) ได้
ศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามเพศชายพบว่าเจตคติต่อการอนุรักษ์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมี
ความสัมพันธ์เท่ากับ  .56 หมายความว่านักเรียนชายที่มีเจตคติต่อการอนุรักษ์สูง  มีพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงด้วย  และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามเพศหญิงพบว่าเจตคติต่อการอนุรักษ์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมี
ความสัมพันธ์เท่ากับ  .59 หมายความว่านักเรียนหญิงที่มีเจตคติต่อการอนุรักษ์สูงมีพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงด้วย แสดงว่าตรงตามสมมติฐานที่เจตคติต่อการอนุรักษ์และเพศ  มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ วิชาญ มณีโชติ (2533: 53 ) ได้ศึกษา พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสงขลา    ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียน
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมจริง และพฤติกรรมคาดหวังในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับพอใช้  และดี
ตามล าดับ นักเรียนที่มีเพศ  ผลสมฤทธิ์ทางการเรียน  อาชีพบิดา อาชีพมารดา  การได้รับข่าวสารจาก
วิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์  วารสารและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ  แตกต่างกันมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 นักเรียนมีพฤติกรรมคาดหวังในการอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อมสูงกว่าพฤติกรรมจริง    นอกจากน้ี  เสาวนิตย์  มงคลสกุณี  (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  พบว่า 
นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการอนุรักษ์น้ า  และอนุรักษ์สัตว์ป่า  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ส่วนพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการ
อนุรักษ์ป่าไม้ด้านทรัพยากรธรณีและพลังงาน และโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ด้วยความเชื่อมั่น 95 % 
 และ สุขุมาล เกษมสุข (2544: บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ า  และ
พฤติกรรมการประหยัดไฟของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร  โดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ าและพฤติกรรมการประหยัดไฟของ
นักเรียนสาธิตที่มีจิตลักษณะต่างกัน  พบว่านักเรียนที่มีความเชื่ออ านาจในตนสูงมีพฤติกรรมการ
อนุรักษ์น้ าและพฤติกรรมการประหยัดไฟสูงกว่านักเรียนที่มีความเชื่ออ านาจในตนต่ า  ซึ่ง อุทัย จันทร์
กอง(2551; บทคัดย่อ)  การศึกษาผลการเรียนรู้  เจตคติ พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่เรียนแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  แบบร่วมมือและแบบบูรณาการ.
พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบบูรณาการ มีผลการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือ  และ
แบบสืบเสาะหาความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ
บูรณาการ มีเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือ  และแบบสืบเสาะหา
ความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
แบบร่วมมือ และแบบบูรณาการ มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน และ หทัยรัตน์  
ธรรมาภิมุข (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนช่วงชั้นที่  4โรงเรียน
เพชรพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนช่วงชั้นที่  4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า
นักเรียนช่วงชั้นที่  4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง (ร้อยละ 2.48) และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง  
(ร้อยละ 2.85) รองลงมาคือ  พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านต้นไม้อยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง  
(ร้อยละ 2.51) และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านน้ าอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง  (ร้อยละ 2.50)  
2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน  โดยเฉลี่ยดังนี้  (1) ด้านไฟฟ้า มี
ระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง  (2) ด้านน้ า มีระดับการปฏิบัติบางครั้ง  (3) ด้านต้นไม้  มีระดับการปฏิบัติ
บ่อยครั้ง (4) ด้านดิน มีระดับการปฏิบัติบางครั้ง  และ(5) ด้านวัฒนธรรม  มีระดับปฏิบัติประจ า   ส าหรับ
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนช่วงชั้นที่  4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม    
อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีเพศ ผลการเรียนระดับชั้นเรียนที่ต่างกันผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ  
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ดังนี้  3.1 นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ที่มีเพศต่างกันมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยรวมและเป็นรายด้าน  4 ด้าน 
แตกต่างกัน  แต่มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านน้ า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยนักเรียนหญิงมีระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์ด้านน้ า  (ร้อยละ 2.56) สูงกว่านักเรียนชาย    
3.2 นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ที่มีผลการเรียนต่างกันมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและรายด้าน  
4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน แต่มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนด้านไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.3 นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ที่มีผลการเรียนต่างกัน พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่งมี
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านไฟฟ้ามากกว่านักเรียนกลุ่มปานกลาง  และกลุ่มอ่อนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   3.4 นักเรียนช่วงชั้นที่  4 ที่มีระดับชั้นต่างกันมีพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายด้าน  2 ด้าน คือ มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อโดยรวมและราย
ด้าน 2 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
                 Ozgul, William และ Hans (2004 : 1527-1546) ได้ศึกษาทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนตุรกีชั้นปีที่  4 – 8 จ านวน 458 คน โดยวิเคราะห์ความแตกต่างด้านทัศนคติระหว่างเพศ  ระดับ
การศึกษา คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์  สถานภาพทางเศรษฐกิจของนักเรียนและสถานที่ต้ังของโรงเรียน  
พบว่าเพศและระดับการศึกษาของนักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกันนักเรียนที่มี
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูง  มีทัศนคติเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม  และนักเรียนที่มีรายได้สูงกับนักเรียนที่
อาศัยอยู่ในเมืองมีทัศนคติเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่านักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้ต่ าและอาศัยอยู่
แถบชานเมือง 
                    Kara (1996 : 297-306) ได้ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียน 
มัธยมศึกษาของฮ่องกง  จ านวน 992 คน โดยการตรวจดูจากทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนเพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมในการสร้างพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ ให้กับนักเรียน
รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการใช้กระดาษรีไซเคิล กระดาษช าระ และถุงพลาสติกในโรงเรียนและที่บ้าน  
ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่มีความเต็มใจและให้ความร่วมมือใน การปรับพฤติกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม และนักเรียนหญิงที่มีอายุมาก กับนักเรียนที่อาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองจะมีทัศนคติเชิงบวก
ต่อสิ่งแวดล้อมและเต็มใจที่จะปรับพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  นอกจากน้ันยังพบว่าโรงเรียนกับ
โทรทัศน์เป็นแหล่งสื่อสารที่ส าคัญมากในการให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล 
                    Hsin-Ping และ Larry (2005: 419-448) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ  พฤติกรรม  ทัศนคติ 
ความตระหนัก  อารมณ์ และความรู้ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม  ระหว่างนักเรียน  ชั้นปีที่ 5 ประเทศแคนาดา
กับประเทศไต้หวัน  ซึ่งทั้งสองประเทศนี้มีประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
สถิติพรรณนา  ค่าสถิติ t T และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  ผลการศึกษาต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่าง  
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ๆ ของนักเรียนทั้งสองกลุ่มพบว่า  ไม่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นการและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  ผล
การศึกษาที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่าง  ๆ ของนักเรียนทั้งสองกลุ่มพบว่า  ไม่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นการ
เปรียบเทียบภายในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่มก็ตา  นอกจากน้ีการศึกษาพบว่า  โทรทัศน์เป็นแหล่งที่ให้
ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดส าหรับนักเรียนท้ังสองกลุ่ม  และตัวแปรด้านอารมณ์  ด้าน
การเรียนการสอนแบบได้ปฏิบัติจริงเพื่อให้รู้ถึงคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อม  ให้ผลสัมฤทธิ์สูงกว่า  
ตัวแปรด้านการเรียนการสอนแบบการให้องค์ความรู้เพียงอย่างเดียว 

จากทฤษฏี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ย่ังยืนที่มีต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ของนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 1-3  จะเห็นได้ว่ามีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านการอนุรักษ์น้ า การดูแลพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์พลังงานและหาพลังงานทางเลือกในอนาคต โดยประยุกต์หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สอดแทรกในเนื้อหาสาระ นอกจากน้ีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการสอนและ
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังการสอนในทางบวกคือในการวิจัยนี้สามารถตอบสมมุติฐานได้ 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชา

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที3่  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
             3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
            4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            5. การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ านวน 83 คน
ภาคเรียนที ่1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 33 คนที่ได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
ตาราง 1 แบบแผนการวิจัย 
 

กลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรียน ทดลอง หลังเรียน 
E T1 X T2 

 
         สัญลกัษณท่ี์ใชใ้นแบบแผนการทดลอง   

E  แทน กลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
T1 แทน  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการทดลอง (Pretest) 
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X แทน การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบการมีส่วนร่วม 
T2 แทน ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการทดลอง (Posttest) 
 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2.1  เครื่องมือที่ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย 

                 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  เรื่อง
ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนา การพัฒนาที่ยั่งยืน  ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของ
การพัฒนาที่มีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
นักศึกษา จ านวน 5 เรื่อง 5 แผน ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง 
               2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ้เรื่องพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ชนิดเลือกตอบ  4ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 
              3. แบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จ านวน 30 ข้อ โดยแบบวัดเป็นแบบประเมินค่า 4
ระดับ 
 4. แบบสังเกตพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา โดย
ผู้วิจัยสร้างเกณฑ์ในการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
3.2.2   การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
            การสร้างเคร่ืองมอืในการวิจยัน้ัน  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1.  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
ตอนที ่1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีแผนการจัดการเรียนการสอนแบบการมีส่วนร่วมเรื่อง
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน ส าหรับกลุ่มทดลอง จ านวน 
5แผนการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดของการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ มีดังต่อไปนี้ 
  1. ศึกษาหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม 
  2. ศึกษาเนื้อหาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน ตามหลักสูตรของสาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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  3. ศึกษาแนวคิดและรูปแบบการมีส่วนร่วมจากหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัยต่างๆที่
เกี่ยวกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้
  4. วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมสาระสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ประกอบด้วย  5 แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง   ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนา       
           เวลา  3 ชั่วโมง 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาที่ย่ังยืน เวลา  3 ชั่วโมง 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม        เวลา      3 ชั่วโมง 
               แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4    ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
           เวลา   3 ชั่วโมง 
                แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  การพัฒนากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
           เวลา  3 ชั่วโมง 
      รวม     เวลา  15     ชั่วโมง 

 5. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการมีส่วนร่วม 
จ านวน 5แผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งเป็นการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆมาก าหนดแนวคิด  ก าหนดวัตถุประสงค์   วิเคราะห์  สังเคราะห์แล้วออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหา  สาระการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ใช้เวลาจัดการเรียนรู้สัปดาห์
ละ 3 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 สัปดาห์ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มทดลองเป็นแผนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีขั้นตอน 4 
ขั้นตอนดังนี้ 
  1. ขั้นประสบการณ์ เป็นขั้นตอนที่นักศึกษาได้รับข้อมูลจากการลงมือปฏิบัติการ
ได้เห็นได้ยิน ทั้งที่เป็นประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์จ าลอง 
  2. ขั้นสะท้อนและอภิปราย เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและแสดง
ความรู้สึกของตน โดยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกภายในกลุ่ม 
  3. ขั้นความคิดรวบยอด เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับเนื้อหาวิชาโดย
นักศึกษาทุกกลุ่มจะต้องน าเสนอผลการอภิปรายของกลุ่มตนให้เพื่อนทั้งห้องทราบและผู้สอนเป็นผู้น าสรุป
ความคิดรวบยอดให้นักศึกษาอีกครั้ง ในส่วนที่นักศึกษาไม่ได้น าเสนอหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนที่จ าเป็น 
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   4. ขั้นประยุกต์แนวคิด เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนใช้ความคิดรวบยอดในรูปแบบต่างๆ
เป็นการแสดงถึงผลส าเร็จของการเรียนรู้ 
  5 . น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้น ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจพิจารณา
ความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้อหา วัตถุประสงค์ กิจกรรม สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ และการ
ประเมินผล แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  6. น าแผนการสอนท่ีปรับปรุงจ านวน 1 แผน ไปทดลองกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
สาขาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ านวน 33  คน เพื่อศึกษาความบกพร่อง
หรือปัญหาท่ีเกิดขึ้นขณะที่นักศึกษาท ากิจกรรมตลอดจนความเหมาะสมในเรื่องของเวลา เนื้อหา และสื่อ
การสอน แล้วน าข้อมูลที่ได้จาการทดลองมาหา ค่า IOC 
   7. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ มาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้
สมบูรณ์ ก่อนน าไปทดลองจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

ตอนที่ 2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือกจ านวน 

30ข้อ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
1.ศึกษาทฤษฏีและวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และเกณฑ์การ 

ตรวจสอบคะแนนจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.ศึกษาเนื้อหา  จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

            3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทางวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งใช้ 
ทดสอบนักศึกษาทั้งก่อนและหลังการทดลองจ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 4.น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
จ านวน  3 ท่าน โดยก าหนดคะแนนความคิดเห็นดังนี้ 

ให้คะแนน  1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์  
ให้คะแนน  0 คะแนน เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์ 
ให้คะแนน -1 คะแนน   เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดได้ไม่ตรงจุดประสงค์  

บันทึกผลการพิจารณาลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละแต้มในแต่ละข้อจากนั้นน ามาค านวณหาค่า  IOC 
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.05 ไว้ 

 5.น าข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับ  
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นักศึกษาวิชาเอกปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  จ านวน 33 คน หลังจากนั้นน ามาตรวจให้คะแนนข้อที่ตอบ
ถูกต้องให้ 1 คะแนน และข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
 6.น าผลการท าแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาความยากง่ายของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง
0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบเท่ากับ 0.20 ขึ้นไป 
 7. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบตามวิธีคูเคอร์  – ริชาร์ดสัน ซึ่งจากการศึกษาได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.75 
 8.จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน
เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ส าหรับทดสอบนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
การมีส่วนร่วม 

 ตอนที่ 3 แบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 เครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 1- 3 โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจ านวน 30   ข้อ 

แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่  1- 3   
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ไม่เคยท าเลย           0   คะแนน 
ท าเป็นบางครั้ง        1    คะแนน 

            ท าบ่อยคร้ัง             2   คะแนน 
            ท าเป็นประจ า          3   คะแนน 
เกณฑ์การแปลความหมาย 

                  คะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย 
                   2.34 -  3.00 มีพฤติกรรมการอนุรักษ์อยู่ในระดับสูง 
                   1.67 -  2.33 มีพฤติกรรมการอนุรักษ์อยู่ในระดับปานกลาง  
                        1.00 -  1.66 มีพฤติกรรมการอนุรักษ์อยู่ในระดับต่ า 
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โดยเกณฑ์ดังกล่าวได้มาจากการน าคะแนนทุกระดับมารวมกันหารด้วยจ านวนชั้น  น ามาก าหนด
ช่วงคะแนน   โดยใช้ช่วงคะแนนมากท่ีสุด ( 3) – คะแนนน้อยที่สุด ( 1) หารด้วย 3 ได้เท่ากับ 0.66 แล้วน า 
0.66 มาก าหนดช่วงห่างคะแนน 
                  ชว่งคะแนน  = คะแนนมากท่ีสุด – คะแนนน้อยที่สุด 
                                                        จ านวนชั้น 
 
3.3 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา 
          การสร้างแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมของนกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ชั้นปีท่ี 1 - 3 มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการก าหนดกรอบและขอบเขตของเนื้อหาในการสร้าง 
 2. สร้างแบบสอบถามพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากกการน าได้เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อพิจารณาการตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาให้สอดคล้องกับข้อค าถามและเลือกข้อความที่
มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.05   ขึ้นไป 
 3.น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับนักศึกษาวิชาเอกปฐมวัย จ านวน 33 คน จากนั้น
น าคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน  ซึ่งคิด
เลือกข้อที่ค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.20 –ขึ้นไป ดังภาคผนวก (ค)  และค่าวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ของ
แบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์เอลฟาของครอนบาช ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.91 

4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปใช้กับกลุ่มทดลองต่อไป 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

         เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลดังนี้  

1. ด าเนินการทดลองตามแผนการสอนท่ีสร้างขึ้น  โดยผู้ท าวิจัยด าเนินการทดลองสอนเป็นเวลา   
5   สัปดาห ์

2.  ผู้วิจัยน าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การสร้างแบบการมีส่วนร่วมไปทดสอบกับนักศึกษากลุ่ม 
ทดลองก่อนและหลังการทดลองสอน 

3. น าแบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด าเนินการเก็บข้อมูลจนครบตามจ านวนตาม 
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ตัวอย่างที่ต้องการ   แล้วน ามาด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม 
4. ลงรหัสแบบสอบถาม / สร้างคู่มือลงรหัสเป็นการสร้างตัวเลข  เพื่อเข้าไปแทนที่ค าตอบ  และ 

ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแปร 
5. ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
6. น าแบบสังเกตพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาที่เป็นประชากร 

ในการวิจัย 

3.5   การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. แผนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมโดยหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) 
 2. หาค่ามัชฌิมาเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าความยากง่าย  หาค่าอ านาจจ าแนก
ของคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบวัด
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยการทดสอบค่าที  
(t-test) ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ.05 

3. น าเสนอข้อมูลในรูปของตารางประกอบความเรียง 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

      1. สถิติพื้นฐาน 
1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) โดยค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา  

สายยศ. 2538: 73) 
   

X   =   
N

X  

 
   เมื่อ   X    แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน  
    X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
     N แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด  
 

1.2 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สาย
ยศ. 2538: 79) 
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         S.D. =      
 
 
   เมื่อ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    X2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
            N แทน จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 
 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  
 2.1 การหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงของ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  เรื่องพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับพฤติกรรมที่ต้องการจะวัด  (พวงรัตน์ 
ทวีรัตน.์ 2534: 124) 

   IOC =    N
R

 

 
  เมื่อ  IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบข้อนั้นกับเนื้อหาที่จะสอบ  

    R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด  
    N หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
  
 2.2 การหาค่าความยากง่าย ( p) จากการทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่ กลุ่มเป้าหมายได้
ปฏิบัติโดยการน าคะแนนมาเรียงล าดับจากสูงไปหาต่ า ให้จ านวนกระดาษค าตอบทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 100 น ามาวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มคะแนนสูง คือ ร้อยละ 27 จากคะแนนสูงสุดลงมา กลุ่มคะแนนต่ า คือ ร้อย
ละ 27 จากคะแนนต่ าสุดขึ้นไปใช้แทนค่าดังนี้ (ล้วน สายยศ. 2538: 209-210) 

                       สูตร         P =   
T

RR yh   

   

  เมื่อ         P  คือ   ค่าความยากง่าย  

 
 1

22



  XXNX2 - (X)2 

     

    N (N-1) 
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       hR  คือ   จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงที่ตอบถูก  

                yR  คือ   จ านวนนักเรียนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูก 
                T คือ   จ านวนนักเรียนที่น ามาวิเคราะห์  
  2.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ใช้การแทนค่าดังนี้ (ล้วน สายยศ. 2538: 211) 
 

       สูตร         r =  

2
T
RR yh     

  

 เมื่อ       r  คือ   ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบเป็นรายข้อ  
                      hR    คือ   จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงที่ตอบถูก  
              yR  คือ   จ านวนนักเรียนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูก 
              T คือ   จ านวนนักเรียนที่น ามาวิเคราะห์ 

3. วิเคราะห์การวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่าง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยใช้การหาค่าความถี่และร้อยละ 

 ตอนที่  2 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเรื่องการมีส่วนร่วมโดย
แบ่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้าน คือ 

 1) การอนุรักษ์น้ า 
 2) การดูแลพื้นที่สีเขียว 
 3) การจัดการขยะ 
 4) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 5) การอนุรักษ์พลังงาน 
เป็นการใช้ค าถาม 30 ข้อ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS โดยการ

หาค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ตอนที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการทดลองของนักศึกษา 

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยใช้ T-Test ส าหรับประชากร 2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันและ (ONE 
WAY ANOVA) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการ

พัฒนาที่ยั่งยืนที่มีต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรายวิชา
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาของนักศึกษาชั้นปีที่ 
1-3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนกับหลังการทดลอง  ซึ่งผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

4.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 1. เป็นการพรรณนาแบบความเรียงในผลการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  2. ใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเรื่องพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนและหลังเรียน 

4. 2 วิเคราะห์การวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
SPSS โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่าง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยใช้การหาค่าความถี่และร้อยละ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา โครงสร้างทาง
สังคม 

 ตอนที่  2 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเรื่องการมีส่วนร่วมโดย
แบ่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้าน คือ 

 1) การอนุรักษ์น้ า 
 2) การดูแลพื้นที่สีเขียว 
 3) การจัดการขยะ 
 4) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 5) การอนุรักษ์พลังงาน 
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เป็นการใช้ค าถาม 30 ข้อ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS โดย
การหาค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตอนที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการทดลองของ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยใช้ T-Test ส าหรับประชากร 2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน 
             4.3 การสังเกตพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     
เป็นการสังเกตจากการเรียนรู้ภายในกลุ่มหรือ/และการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน โดยการท างาน
ร่วมกัน  การแสดงความคิดเห็น การน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนเป็นต้น 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
            4.1  จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลเป็นดังนี้  
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบมีส่วนร่วม ก่อนและหลังที่

ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบการมีส่วนร่วมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ t - test for 
Dependent Sample 

 
ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและ    หลังเรียน  
                         ของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอนแบบการมสีว่นร่วม 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

n 
X  D 

D
S  t 

ก่อนเรียน 83 19.16 
6.09 2.58 2.36*    

หลังเรียน 83 25.24 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 4. 1 พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบการมีส่วนร่วม
เรื่อง พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
เป็นไปตามสมมติฐาน  
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         4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาชั้นปีที่1- 3 สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
ตารางที่ 4. 2 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 
N=83 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
2. การศึกษา 
    2.1  ต่ ากว่าปริญญาตรี 
    2.2  ปริญญาตรี 
3.  อายุ 
    3.1  10-20 ปี 
    3.2  21-30 ปี 
4. ระยะเวลา 
    4.1  ต่ ากว่า 2 ปี 
    4.2  3-5 ปี 
5. สถานภาพ 
    โสด 
6. การเป็นสมาชิก 
    6.1 ไม่เป็น 
    6.2 เป็น 
7. การด ารงต าแหน่ง 
    7.1 สมาชิก 
    7.2 กรรมการ 
    7.3 ประธาน 
    7.4 อ่ืนๆ 
8. สาขาท่ีสังกัด  
    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   

 
8 
75 

 
7 
76 

 
62 
21 

 
45 
38 

 
83 

 
14 
69 

 
70 
9 
1 
3 
 

83 

 
9.6 

90.4 
 

8.4 
91.6 

 
74.7 
25.3 

 
54.2 
45.8 

 
100 

 
16.9 
83.1 

 
84.3 
10.8 
1.2 
3.6 

 
100 

www.ssru.ac.th



38 
 

 จากตารางที่ 4. 2 พบว่านักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นเพศชาย 8 คน (ร้อยละ 9.6) เพศหญิง 75 คน (ร้อยละ 90.4) มีอายุอยู่ในช่วง 10-20 ปี 
(ร้อยละ74.7) มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 76 คน (ร้อยละ91.6) มีระยะเวลาในการศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัย ต่ ากว่า 2 ปี ร้อยละ54.2 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 100 มีการเป็นสมาชิก ร้อยละ 83.1 
และมีต าแหน่งในการร่วมเป็นสมาชิกในชมรมร้อยละ 84.3 
 
ตารางที ่4.3  การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์ 
 สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการทดลองในภาพรวมแต่ละด้าน 

ล าดับ พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ก่อนเรียน หลังเรียน ระดับ

พฤติกรรม  SD  SD 
 การอนุรักษ์น ้า      
1 การตักเตือนผู้อื่นท่ีทิ้งสิ่งสกปรกลงแหล่งน้ า 2.12 0.68 2.28 0.63 ปานกลาง 
2 การใช้น้ าประปาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุด 
2.12 0.72 2.74 0.48 สูง 

3 แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นน้ าประปารั่วและมีการ
ปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ า 

1.75 0.74 2.31 0.77 ปานกลาง 

4 ท่านใช้เคร่ืองกรองน้ าเพื่อประหยัดน้ า 1.86 0.80 2.22 0.65 ปานกลาง 
5 เมื่อเห็นคนเปิดก๊อกน้ าทิ้งไว้จะรีบปิดทันที 2.03 0.83 2.89 0.34 สูง 
 รวม 1.98 0.48 2.49 0.32 สูง 
 การรักษาความสะอาดดูแลพื นท่ีสีเขียว      

6 การสนับสนุนในการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สี
เขียวเพื่อให้เกิดความร่มรื่นในมหาวิทยาลัย 

2.44 0.68 2.49 0.65 สูง 

7 การร่วมกิจกรรมท าความสะอาดในมหาวิทยาลัย 1.60 0.88 2.20 0.71 ปานกลาง 
8 ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญทางศาสนาเช่นวัน

เข้าพรรษา 
2.15 0.70 2.75 0.30 สูง 

9 การรักษาความสะอาดในพื้นที่สีเขียวของ
มหาวิทยาลัย 

1.86 0.72 2.37 0.63 สูง 

10 การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในมหาวิทยาลัย 2.08 0.64 2.42 0.64 สูง 
 รวม 2.03 0.51 2.44 0.65 สูง 
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ล าดับ พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ก่อนเรียน หลังเรียน ระดับ 

พฤติกรรม  SD  SD 
 การจัดการขยะ      

11 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2.62 0.82 2.49 0.57 สูง 

12 การลดการใช้ขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ 2.14 0.70 2.56 0.54 สูง 
13 การคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ 1.95 0.71 2.16 0.64 ปานกลาง 
14 การลดปริมาณขยะโดยใช้ถุงผ้าแทน 2.18 0.68 2.25 0.72 ปานกลาง 
15 การน าขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ใหม่ 2.07 0.76 2.06 0.65 ปานกลาง 
16 การน าขยะมาฝากในธนาคารขยะของ

มหาวิทยาลัย 
2.03 0.67 1.68 0.83 ปานกลาง 

17 การเทเศษอาหารท้ิงลงถังแยกเศษอาหารก่อน
ทิ้งลงถังขยะ 

2.15 0.77 2.37 0.69 สูง 

 รวม 2.08 0.49 2.22 0.37 ปานกลาง 
 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม      

18 การร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 2.12 0.72 2.39 0.71 สูง 
19 การร่วมบริจาคและสนับสนุน  กิจกรรมของ

สถานที่ส าคัญทางศาสนา 
2.06 0.70 2.54 0.61 สูง 

20 การร่วมกันดูแลอาคารเก่าของมหาวิทยาลัย 2.03 0.67 2.12 0.66 ปานกลาง 
21 การจัดนิทรรศการเก่ียวกับความส าคัญสถานที่

ต่างๆในมหาวิทยาลัย 
2.18 0.64 1.85 0.71 ปานกลาง 

22 การร่วมดูแลและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

1.75 0.77 2.19 0.67 ปานกลาง 

23 การร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
มหาวิทยาลัย 

1.25 0.89 2.32 5.58 ปานกลาง 

 รวม 1.90 0.53 2.23 0.45 ปานกลาง 
 การอนุรักษ์พลังงาน      

24 การใช้พลังงานที่ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 2.44 0.58 2.58 0.57 สูง 
25 การใช้ก๊าซธรรมชาติแทนการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิง 
2.38 0.62 1.98 0.65 ปานกลาง 
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                 จากตารางท่ี 4. 3 พบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาวิทยาสาสตร์
สิ่งแวดล้อมชั้นปีที1่-3  ในภาพรวมทั้ง 5 ด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางในเกณฑ์ค่อนข้างมาก  เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านมีดังนี ้
                ด้านการอนุรักษน้์ า โดยรวมอยู่ในระดับสูงหลังการทดลอง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มี
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง  3 ข้อ และอยู่ในระดับสูง 2 ข้อ  โดยมีข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด  3 อันดับ ได้แก่ เมื่อเห็นคนเปิดก๊อกน้ าทิ้งไว้จะรีบปิดทันที  รองลงมาคือ  การใช้
น้ าประปาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  และ แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นน้ าประปารั่วและมีการ
ปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ า 
               ด้านการอนุรักษพ์ื้นท่ีสเีขียว  โดยรวมอยู่ในระดับสูงหลังการทดลอง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง  4ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง  1ข้อ คือ โดย
มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  3 อันดับ  ได้แก่  ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญทางศาสนาเช่นวันเข้าพรรษา  
รองลงมาคือ การสนับสนุนในการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดความร่มรื่นในมหาวิทยาลัย  
และการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในมหาวิทยาลัย 
              ด้านการอนุรักษ์ขยะ  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  หลังการทดลองเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง  3 ข้อ และระดับปานกลาง 4 ข้อ  คือ โดยมีข้อ

ล าดับ พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ก่อนเรียน หลังเรียน ระดับ 

พฤติกรรม  SD  SD 
26 การรวบรวมน้ ามันพืชที่ใช้ไปแล้วไปท าไบโอ

ดีเซล 
2.42 0.76 1.73 0.89 ต่ า 

27 การใช้หลอดประหยัดพลังงานแทนหลอดไฟ
แบบไส้ 

2.60 0.62 2.48 0.59 สูง 

28 การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ  
25 C  

2.45 0.66 2.79 0.48 สูง 

29 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเบอร์ 5 2.31 0.71 2.80 0.39 สูง 
30 การปิดไฟและถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้

เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง 
2.28 0.69 2.91 0.27 สูง 

 รวม 2.41 0.46 2.46 0.29 สูง 
 รวมทั้งหมด 2.01 0.40 2.36 0.29 สูง 
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ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  3 อันดับ ได้แก่ ลดการผลิตขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ  รองลงมาคือ  การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ การเทเศษอาหารท้ิงลงถังแยกเศษอาหารก่อนทิ้งลงถัง 
              ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในดับปานกลาง  หลังการทดลองเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง  2 ข้อ และระดับปานกลาง 4 ข้อ  
คือ คือ โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  3 อันดับ ได้แก่ การร่วมบริจาคและสนับสนุน กิจกรรมของ
สถานที่ส าคัญทางศาสนา  รองลงมา คือการร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และการร่วมสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของมหาวิทยาลัย 
              ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง  หลังการทดลองเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง  5 ข้อ ระดับปานกลาง 1ข้อ  และระดับต่ า 
จ านวน 1 ข้อ คือ  โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  3 อันดับ ได้แก่ การปิดไฟและถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง  รองลงมา คือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเบอร์ 5 และ การปรับอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
   
ตารางที ่4.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขา 
                  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการเรียน 

ล าดับ 
พฤติกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

 SD  SD P-Value 
1 ด้านการอนุรักษ์น้ า 1.98 0.48 2.49 0.32 0.00 
2 ด้านการดูแลพื้นที่สีเขียว 2.03 0.51 2.41 0.64 0.00 
3 ด้านการจัดการขยะ 2.08 0.49 2.22 0.37 0.03 
4 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 1.90 0.53 2.23 0.45 0.00 
5 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 2.41 0.46 2.46 0.29 0.43 
6 รวม 5 ด้าน 2.01 0.40 2.36 0.29 0.00 

 
              จากตารางท่ี  4.4 พบว่าพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีความแตกต่างกันโดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และทั้ง 4  ด้าน 
มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ  0.05 ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์น้ า การดูแลพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และการจัดการขยะตามล าดับ ส่วนด้านการอนุรักษ์พลังงานไม่แตกต่างกัน 
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4.3  การสังเกตพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                 จากการตรวจผลงาน การน าเสนอหน้าชั้นเรียน และการปฏบัิติตนในชวิีตประจ าวันของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนกานทดลองโดยมีประจักษ์พยานจากพื้นที่ห้องเรียนสะอาดปราศจากขยะ มีการ
ปิดน้ า  ปิดไฟ หลังจากการใช้งานจะไม่พบว่าในห้องเรียนเปิดไฟทิ้งไว้ การทิ้งขยะลงในถังและแยกขยะ
ก่อนทิ้ง  การน าเสนอหน้าชั้นเรียนต้องการลดภาวะโลกร้อน  แก้ปัญหาขยะล้นเมือง  อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมเป็นต้น 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

          
การวิจัยเรื่องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการ

พัฒนาที่ยั่งยืนที่มีต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที1่-3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย   
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
              1. เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้น
ปีที่ 1-3 

     2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ของนักศึกษาชั้นปีที1่- 3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนกับหลัง
การทดลอง     
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี1-3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ านวน 83 คน
ภาคเรียนที่  1และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากลุ่มตัวอย่าง นัก 
ศึกษาสาขาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 33 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  
แผนการจัดการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม  รวม 5 แผนการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  30 ข้อ และแบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  30 ข้อ แบบสังเกตพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเก็บตัวอย่างโดยใช้  แผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  แบบการสังเกตพฤติกรรม  การวิเคราะห์
ข้อมูลในการหาแผนการเรียนรู้โดยหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( IOC) และหาผลสัมฤทธิ์ของ
แบบทดสอบโดยหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา ค่า IOC ความยากง่ายของแบบทดสอบ อ านาจจ าแนก
ของแบบทดสอบ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  ส่วนแบบการวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     
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การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  และแบบมาตราส่วนประมาณค่า  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
วิธีการแจกแจงความถี่  หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้ t-test ,F-test   เปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมที่มีเพศ อายุ การศึกษา ที่ต่างกันใช้ t – test (Independent  Samples) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวท่ีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลวิจัย 

5.1.1 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบการมีส่วนร่วมเรื่อง 
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
เป็นไปตามสมมติฐาน  

5.1.2  แบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
                    5.1.2.1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  พบว่านักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเพศชาย 8 คน (ร้อยละ 9.6) เพศหญิง 75 คน   (ร้อยละ 90.4) มี
อายุอยู่ในช่วง 10-20 ปี (ร้อยละ74.7) มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 76 คน (ร้อยละ91.6) มี
ระยะเวลาในการศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ต่ ากว่า 2 ปี ร้อยละ  54.2 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 100 มี
การเป็นสมาชิก ร้อยละ 83.1 และมีต าแหน่งในการร่วมเป็นสมาชิกในชมรมร้อยละ 84.3 
 5.1.2.2  การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่1-3 ในภาพรวมทั้ง 5 ด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางในเกณฑ์
ค่อนข้างมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านมีดังนี้ 
                 ด้านการอนุรักษ์น้ า  โดยรวมอยู่ในระดับสูงหลังการทดลอง  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง  3 ข้อ และอยู่ในระดับสูง 2 ข้อ  โดย
มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ เมื่อเห็นคนเปิดก๊อกน้ าทิ้งไว้จะรีบปิดทันที  รองลงมาคือการใช้
น้ าประปาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  และ แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นน้ าประปารั่วและมีการ
ปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ า 
                ด้านการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว  โดยภาพรวมหลังการทดลอง  อยู่ในระดับสูง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง 4ข้อ และอยู่ในระดับปาน
กลาง 1ข้อ คือ โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  3 อันดับ ได้แก่ ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญทางศาสนาเช่นวัน
เข้าพรรษา  รองลงมาคือ การสนับสนุนในการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดความร่มรื่นใน
มหาวิทยาลัย และการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในมหาวิทยาลัย 
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 ด้านการอนุรักษ์ขยะ  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  หลังการทดลองเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง  3 ข้อ และระดับปานกลาง 4 ข้อ  
คือ คือ โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  3 อันดับ ได้แก่ ลดการผลิตขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ  รองลงมาคือ  
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ การเทเศษอาหารท้ิงลงถังแยกเศษอาหารก่อนทิ้ง
ลงถัง 
 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในดับปานกลาง  หลังการทดลองเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง  2 ข้อ และระดับปาน
กลาง 4 ข้อ  คือ คือ โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  3 อันดับ ได้แก่ การร่วมบริจาคและสนับสนุน 
กิจกรรมของสถานที่ส าคัญทางศาสนา  รองลงมา คือการร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และการ
ร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของมหาวิทยาลัย 
 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง  หลังการทดลองเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง  5 ข้อ ระดับปานกลาง 1 ข้อ  และระดับ
ต่ า จ านวน 1 ข้อ คือ  โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  3 อันดับ ได้แก่ การปิดไฟและถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง  รองลงมา คือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเบอร์ 5 และ การปรับอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 5.1.2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 
1-3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการเรียน  พบว่าพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีความแตกต่างกันโดยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และทั้ง 4  ด้าน มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ0.05 ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์น้ า การดูแล
พื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการจัดการขยะตามล าดับ ส่วนด้านการอนุรักษ์พลังงานไม่
แตกต่างกัน   นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมทั้งก่อน
และหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก่อนการทดลองพบว่า  มีพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกันใน ทุกด้านได้แก่ ด้านการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ด้านการจัดการขยะ   
ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และด้านการอนุรักษ์น้ า นักศึกษาที่มีอายุ
และการศึกษาที่แตกต่างกันหลังการทดลองมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันในด้านการ
อนุรักษ์น้ า  ส่วนด้านการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ด้านการจัดการขยะ ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม    
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกันทั้งก่อนและหลังการทดลอง 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
     จากการสรุปผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจในการน ามาอภิปรายผล 
ดังนี้ 
                      5.2.1  นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบการมีส่วนร่วม เรื่อง 
พฤติกรรมการอนุรักษ์กับการพัฒนา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับอุทัย  จันทร์กอง (2551:บทคัดย่อ ) วิจัยการศึกษาผลการเรียนรู้  
เจตคติ พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่เรียนแบบการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ แบบร่วมมือและแบบบูรณาการ  พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบบูรณาการ  มี
ผลการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือ และแบบสืบเสาะหาความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบบูรณาการ  มีเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือ  และแบบสืบเสาะหาความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01         
นอกจากน้ี จากการวิจัยพบว่า  กิจกรรมการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาปรับปรุงจาก
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี  มีปัญญา 
มีความสุขและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  (กรมวิชาการ . 2544 : 29) สามารถสรุปอภิปราย
ได้ดังนี้  ด้านผลการเรียนรู้  นักศึกษาที่เรียนด้วยการสอนแบบการมีส่วนร่วมมีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การทดลอง  เนื่องจากพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการมีส่วนร่วม  จัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบให้ทุกคนในกลุ่ม  กิจกรรมเร้าความสนใจนักเรียนเป็นผู้คิด  ลงมือทดลองปฏิบัติ
ด้วยตนเองและหมู่คณะจนท าให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงกับนักศึกษายังได้ฝึกจากประสบการณ์จริง  ใน
กิจกรรมที่ครูมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า  สนุกสนาน ร่าเริงต่อกิจกรรมการเรียนการสอนส่งผลต่อการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นไปตามหลักการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทักษะทางสติปัญญา  ความ
เจริญงอกงามทางสมอง  โดยมีผลคะแนนการเรียนรู้หลังเรียนสูงขึ้นนอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้ยัง
สอดคล้องกับการวิจัยของ  กฤตภพ ศรีใหญ่ (2547 :1) ได้ศึกษาพัฒนาแผนการเรียนรู้  และบทเรียน
ส าเร็จรูป พลังงานกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  รัตนาภรณ์ 
เข็มนาจิตร์  (2550 : 3) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  นักเรียน
ประถมศึกษาปีที ่5 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่ากว่าเรียน  ประเสริฐ  พลอย
บุตร (2550 : 2) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนหนองจอกวังก าแพง นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และชาญชัยณรงค์  ทรงคาศร  (2552: บทคัดย่อ   )  การพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้หลักการทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ของชาวชุมชนชนบท  ประกอบด้วย  การสร้างการมีส่วนร่วมวางแผนกิจกรรมกลุ่มให้มีความตระหนัก  
ความรู้ และเจตคติ  การกระท ากิจกรรมกลุ่มให้มีทักษะ  การตรวจสอบกิจกรรมกลุ่มให้มีการสนับสนุน
การประเมินผล และการปรับปรุงกิจกรรมกลุ่มให้มีส่วนร่วมเรียนรู้ 
                   5.2.2  การวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 1-3  ซึ่งมีระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาพรวมก่อนการทดลองอยู่ใน
ระดับปานกลางส่วนหลังการทดลองมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกด้านสูงกว่าก่อนการ
ทดลองซึ่งสอดคล้องกับอุทัย  จันทร์กอง  (2551: บทคัดย่อ) นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู ้แบบร่วมมือ และแบบบูรณาการมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน  และ นิพนธ์ 
สุขีนัง (2550: บทคัดย่อ) พบว่า 1. นักศึกษามีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและแบ่งเป็น
รายด้าน 3 ด้านคือ ด้านการอนุรักษ์อากาศ  ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้  และด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า  อยู่ใน
ระดับปานกลาง  ส่วนด้านการอนุรักษ์น้ าอยู่ในระดับสูง  2. นักศึกษาที่มีเพศ  และระดับการศึกษา
ต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกด้านไม่แตกต่างกัน  3. นักศึกษาที่มีอายุ  และอาชีพ
ต่างกันมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม  ด้านการอนุรักษ์ดิน  และด้านการอนุรักษ์ป่าไม้
แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ส่วนด้านการอนุรักษ์น้ า  ด้านการอนุรักษ์อากาศ  
และด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน   โดยสรุปนักศึกษามี
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม  อยู่ในระดับปานกลาง  โดยนักศึกษาที่เพศ  และการศึกษา
ต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน  ส่วนนักศึกษาที่มีอายุ  และอาชีพต่างกัน  มี
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน  และหทัยรัตน์  ธรรมาภิมุข   (2551 :บทคัดย่อ)วิจัย
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนช่วงชั้นที่  4  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบูรณ์พบว่า  1. นักเรียนช่วงชั้นที่  4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ มี
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดั  บปฏิบัติบ่อยครั้ง  (ร้อยละ 2.48) 
และเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรมอยู่ใน
ระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง  (ร้อยละ 2.85) รองลงมาคือ  พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านต้นไม้อยู่ใน
ระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง  (ร้อยละ 2.51) และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านน้ าอยู่ในระดับปฏิบัติ
บ่อยครั้ง (ร้อยละ 2.50)2. นักเรียนช่วงชั้นที่  4 มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน  โดย
เฉลี่ยดังนี้  (1) ด้านไฟฟ้า มีระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง  (2) ด้านน้ า มีระดับการปฏิบัติบางครั้ง  (3) ด้าน
ต้นไม้ มีระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง  (4) ด้านดิน มีระดับการปฏิบัติบางครั้ง  และ (5) ด้านวัฒนธรรม  มี
ระดับปฏิบัติประจ า  3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนช่วงชั้นที่  4 
โรงเรียน 
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เพชรพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่มีเพศ  ผลการเรียน  ระดับชั้นเรียนที่ต่างกันผล
การศึกษาค้นคว้าปรากฏ  ดังนี้ 3.1 นักเรียนช่วงชั้นที่  4 ที่มีเพศต่างกันมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
โดยรวมและเป็นรายด้าน  4 ด้าน แตกต่างกัน  แต่มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านน้ า  แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนหญิงมีระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์ด้านน้ า  (ร้อย
ละ 2.56)สูงกว่านักเรียนชาย    3.2 นักเรียนช่วงชั้นที่  4 ที่มีผลการเรียนต่างกันมีพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยรวมและรายด้าน  4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน  แต่มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนด้านไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 3.3 นักเรียนช่วงชั้นที่  4 ที่มีผลการ
เรียนต่างกัน  พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่งมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านไฟฟ้ามากกว่านักเรียน
กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มอ่อนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 3.4 นักเรียนช่วงชั้นที่  4 ที่มี
ระดับชั้นต่างกันมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายด้าน  2 ด้าน คือ มีพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อโดยรวมและรายด้าน 2 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะการเรียนรู้แบบร่วมมือ  และ
แบบบูรณาการ  พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนทั้ง  3 แบบ มีพฤติกรรมการอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อมไม่
แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้เมื่อพิจารณานักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  คือการสอนแบบบูรณาการ  กับแบบร่วมมือ  และแบบสืบ
เสาะหาความรู้จะพบว่ามีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแต่ละพฤติกรรมได้ดีใกล้เคียงกัน  
กล่าวคือการสอนให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดแก้ปัญหานั้นช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ของแต่ละคน  ท าให้มีทักษะในการคิดก็สามารถน าทักษะที่ได้รับการฝึกร่วมกับเพื่อน  ๆ ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างถูกต้องดังพฤติกรรมของการสอนแบบบูรณาการ  และแบบร่วมมือที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเอง 
             จากการวิจัยพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างจากก่อนการทดลอง
โดยสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ประกอบกับพื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบริเวณอาคาร  23 เป็นสถานที่ที่นักศึกษาใช้เรียน  เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางบวกนอกจากน้ีนักศึกษาเกิดความตระหนักและมีเจตคติที่ดีในการร่วมกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยโดยสังเกตได้จากการมอบ หมายให้ท ากิจกรรมกลุ่มในทุกๆชั่วโมงที่มี
การเรียนการสอนและการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน และผลจากการศึกษาค้นคว้าสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางส าหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการปลูกฝังทัศนคติในการอนุรักษ์  ป้องกัน และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอันน าไปสู่พฤติกรรมหรือผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะ 
                จากผลการวิจยัคร้ังน้ี  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการจัดการ
เรียนรู้ต่อไปนี ้
                1. ข้อเสนอแนะทั่วไป มีดังนี้ 
                  1.1 ควรท าการประเมินเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย เพราะเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อเจตคติต่อเนื้อหาวิชา  ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังแก่นักศึกษา  และการประเมินเจตคติต่อการจัดการ
เรียนรู้จะมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงวิธีสอนให้มีประสิทธิภาพ 
                 1.2 ผู้สอนควรน าวิธีสอนแบบการมีส่วนร่วม  มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดเชิงระบบ และส่งเสริมการพัฒนาด้านสติปัญญาของผู้เรียน 
                 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้ 
                    2.1 ควรมีการศึกษาผลจากการจัดการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบการมีส่วนร่วมกับ
ตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น การคิดเชิงระบบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ค่านิยมทางด้านสิ่งแวดล้อมและทักษะ
กระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
                   2.2 ควรมีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบการมี
ส่วนร่วมกับตัวแปรอิสระอื่น  เช่น เพศ หรือการจัดกลุ่มตามระดับความสามารถทางการเรียน  ที่มีต่อผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
                  2.3 ควรมีการศึกษาผลจากการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบการมีส่วนร่วมกับ
นักศึกษาระดับชั้นอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                 2.4 ควรมีการศึกษาผลจากการใช้วิธีสอนแบบการมีส่วนร่วม  อย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อใช้เวลา 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี ตามล าดับ 
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- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ แบบการมสี่วนร่วม 
- ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบการมีส่วนร่วม  
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
แผนการจัดการเรียนรู้  : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม         เวลา 3 ชั่วโมง     ผู้สอน ผศ. ศรีสุวรรณ เกษมสวัสด์ิ 

1. ความคิดรวบยอด 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   หมายถึง   การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสูงสุดด้วยวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  8  วิธี 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้พฤติกรรม 
1. ให้ความหมายของการอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติได้  
2. อธิบายความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้  
3. บอกประโยชน์ที่ได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้  

3. เนื้อหาการเรียนรู้ 
         ความหมายของการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ความส าคัญของการอนุรกัษ์และ
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ขั้นประสบการณ์  
1. กระตุ้นให้นักศึกษาคิดค าถาม  เพื่อค้นหาค าตอบที่ต้องการเรียนรู้ด้วยการต้ัง 

ค าถามตัวอย่างค าถาม  เช่น  ทรัพยากรน้ าบริเวณริมคลองภายในมหาวิทยาลัยมีสภาพอย่างไร  และ
ควรด าเนินการอย่างไร 

2.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนโดยการเตรียมกลุ่มในการเรียน โดยคละความสามารถของ 
ผู้เรียนตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.  นักศึกษาแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิมโดยใช้ค าถามน าแลกเปลี่ยน 
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในประเด็น  ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ที่ได้จากการอนุรักษ์ 

4.  ผู้สอนใช้สื่อประกอบการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ขั้นสะท้อน / อภิปรายผล 

1. ให้นักศึกษาจัดกลุ่มๆละ 5 คน ร่วมกันประชุมวางแผน  เพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่ /  
อากาศ / ดิน /  ป่าไม้ / สัตว์ป่า / พื้นที่มหาวิทยาลัย 

                  2.  แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม  เพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยละ 5-7  คน  
โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็น  สาเหตุของการเกิดน้ าท่วม  วิธีการแก้ไขปัญหา 

3. ผู้เรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลจากกรณีศึกษา 
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1.  น้ าท่วมในภาคกลาง / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 38 จังหวัดทั่ว
ประเทศ 
2.  ปัญหาแผ่นดินไหวในประเทศชิลี / เฮติ 
3.  การเกิดสึนามิปี  2547 ที่ประเทศไทย 

  4. หาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย  ใน
อดีต  เพื่อท าการเปรียบเทียบกับปัจจุบัน  จากข้อมูลอินเตอร์เน็ตและร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
  5 .  อาจารย์อธิบายวิธีการอนุรักษ์  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
 ขั้นความคิดรวบยอด 
             1.  ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันค้นหาวิธีการอนุรักษ์ตามที่ได้รับมอบหมายโดย
ร่วมกันเขียนลงในแผ่นกระดาษขนาดใหญ่   โดยใช้เวลา 30  นาที 

                 2.  นักศึกษาร่วมกับสรุปปัญหา / วิเคราะห์การแก้ปัญหา  และร่วมกันสรุปภายในกลุ่ม  
             3.  ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าผลการศึกษา / วิเคราะห์ปัญหาจากกลุ่มย่อย  เสนอหน้า  

ชั้นเรียน  และร่วมกันรายงานผลในแผ่นกระดาษบรุฟหน้าชั้นเรียน 
                   ขั้นการทดลอง 

                  1..ให้ผู้เรียนท าโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยระบุความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้วยการก าหนดหัวข้อเรื่อง  เช่น  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เกาะรัตนโกสินธ์    

  2.  ให้นักศึกษาจัดท าแผ่นพับการอนุรักษ์น้ า , ต้นไม้ , การจัดการขยะ การจัด
การพลังงาน  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  แบบจ าลองศูนย์การเรียนรู้  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  แผ่นพับการ
อนุรักษ์พลังงาน 

                  3.ให้นักศึกษาท าคู่มือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในด้านน้ า  ขยะ พื้นที่สีเขียว  
ศิลปวัฒนธรรม 

  4.  สรุปเนื้อหาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแผนที่จิตทัศน์ผลลับเนื้อหาระหว่าง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับประโยชน์ที่ได้จากอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

                 5.  ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  \ 
 

    5.  แหล่งการเรียนรู้ 
  1.  ห้องสมุด  

2.  คอมพิวเตอร์   
3.  สถานที่ต่างๆ 
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 6.  สื่อการเรียนรู้ 
  1.  ใบงานเรื่อง ความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ความส าคัญของการ
อนุรักษ์    หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
  2.  ตัวอย่างพื้นที่จริง , สื่อจากอินเตอร์เน็ต   

3.  Power point  ทั้ง 3 เรื่อง 
4. ตัวอย่างโครงการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     7.  การวัดและประเมินผล 
  1.  สังเกตการต้ังค าถาม / การตอบค าถาม   

2.  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาขณะปฏิบัติงานกลุ่ม  
3.  ตรวจสอบผลงาน / ชิ้นงาน    
4.  สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

  5.  วัดการวางแผน   การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ 
 8.  การตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจักการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

        ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจ  
(………………………………………………….) 

 
9.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ลงชื่อ                                                     ผู้สอน  
      ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสดิ์ )  
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แผนการเรียนรู้ท่ี   2 : การอนุรักษ์  และหลักการอนุรักษ์  
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      เวลา   3  ชั่วโมง  ผู้สอน ผศ.  ศีสุวรรณ  เกษมสวัสดิ์ 
1.  ความคิดรวบยอด   
      หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วยการใช้อย่างยั่งยืน  การฟื้นฟูแหล่งที่เสื่อมโทรม  และ
การสงวนของหายาก   วิธีการอนุรักษ์ประกอบด้วย  1.  การใช้   2.  การกักเก็บ   3.  การรักษา   4.  
การฟื้นฟู 
5.  การพัฒนา    6.  การป้องกัน   7.  การสงวน    8.  การแบ่งเขต 
2.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
 1.  อธิบายกระบวนการของวิธีการอนุรักษ์และยกตัวอย่างวิธีได้ถูกต้อง  
 2.  บอกถึงหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 
 3.  บอกวิธีการแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3.  เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น  8  วิธี  หลักปฏิบัติในกานอนุรักษ์และปัญหาการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นประสบการณ์ 
  1.  ทบทวนความหมายของอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความส าคัญ
ของการอนุรักษ์   และหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  2.  กระตุ้นให้นักศึกษา ต้ังค าถาม   เพื่อค้นหาค าตอบที่ต้องการเรียนรู้  เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิม 
  3.  ให้นักศึกษา  ศึกษากรณีศึกษา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเกี่ยวกับป่าไม้ 
, ดิน , น้ า 
  4.  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าใบงานการอนุรักษ์ไปปฏิบัติในพื้นที่จริงเกี่ยวกับเรื่อง
กระบวนการและวิธีการอนุรักษ์ 8 วิธ ี
 ขั้นสะท้อน / อภิปราย 
  1.  ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าใบงานการอนุรักษ์ไปปฏิบัติในพื้นที่จริงเกี่ยวกับ
กระบวนการและวิธีการอนุรักษ์ 8 วิธ ี ระดมความคิดกลุ่มย่อยละ 5-7 คน  โดยก าหนดบทบาทในกลุ่ม
อย่างชัดเจน 
  2.  ให้นักศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อาทิ  หนังสือพิมพ์  แผ่นพับ  ใบปลิวและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้สอนก าหนดใบงานเป็นแนวทางให้ผู้เรียนประกอบการค้นคว้า   เช่น   
  1.)  การอนุรักษ์น้ าและแก้ไขน้ าเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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  2.)  การค้นหาตึกโบราณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
  3.)  การหาคุณภาพน้ าในคลองภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อการฟื้นฟู  
  4.)  การท าประชาสัมพันธ์ร่วมอนุรักษ์พลังงาน 
 ขั้นความคิดรวบยอด  
  1.  ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายผล  ในกลุ่มของตนเอง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล  
  2.  ท าการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มย่อยต่างๆเพื่อน ามาสรุปบนกระดานหน้าชั้นเรียน  
  3.  ให้นักศึกษารายงานผลการวิเคราะห์ข้อสรุปหน้าชั้นเรียน  
  4.  อภิปรายร่วมกับนักศึกษาร่วมกันสรุป  เพื่อน าไปสู่ความคิดรวบยอด  
 ขั้นทดลอง / ประยุกต์แนวคิด  
 1.  ให้นักศึกษาท าการเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ไปจัดท า ค าขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์จัดท าบอร์ด
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์   /   หลักการอนุรักษ์   และน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน  
 2.ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 30 ข้อ  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
5.  แหล่งการเรียนรู้ 
  1.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

2.  ห้องสมุด  
3. สถานที่ต่างๆ  

6.  สื่อการเรียนรู้ 
  1.  ชุดปฏิบัติการเรื่องวิธีการอนุรักษ์ 8 วิธี 
  2.  หนังสือพิมพ์  แผ่นพับ  ใบปลิว 
  3.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
7.  การวัดและการประเมิน 
  1.  สังเกตการท างานร่วมกัน      

2.  สังเกตการสนทนา   ซักถาม   การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น   
  3.  การตรวจแบบทดสอบ 
  4.  การตรวจผลงานที่มอบหมาย 
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8.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบแผนจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
     

    ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                  (………………………………………………………….) 
 
 
9.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
        
                                                                     ลงชื่อ……………………………………………ผู้สอน 
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสดิ์)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



63 
 

แผนการเรียนรู้ท่ี 3 :       ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ านวน 3  ชั่วโมง ผู้สอน ผศ. ศรีสุวรรณ เกษมสวัสด์ิ 

1. ความคิดรวบยอด 
ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดการเพิ่มขึ้นของประชากร   ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   ความรู้เท่าไม่ถึงการของประชากร 
2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้พฤติกรรม 

1. บอกนิยามแสดงความหมายของทรัพยากรธรรมชาติได้ 
2. แบ่งประเภทของทรัพยากรธรรมชาติได้ 
3. ระบุจ านวนสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภทได้ 
4. จัดแบ่งเขตประเภททรัพยากรธรรมชาติได้ 

3. เนื้อหาการเรียนรู้ 
        ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  สถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของประเทศไทย 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นประสบการณ์   

                       1.ให้นักศึกษารวมกันระดมความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยที่  
ก าลังถูกท าลายและจ าเป็นต้องฟื้นฟู 
                       2.ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  
                      3.กระตุ้นให้นักศึกษาคิดทบทวนความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติด้วยการต้ังค าถาม   
ตัวอย่างค าถาม เช่น  ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยปัจจุบันมีปริมาณจ านวนเท่าใดและ
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดต้องรีบด าเนินการฟื้นฟูโดยเร่งด่วน  
 ขั้นสะท้อน / อภิปราย 

1. ให้นักศึกษาจัดกลุ่มกลุ่มละ 5 คนร่วมกันวิเคราะห์หาข้อมูลในประเทศไทย 
2. ผู้สอนสรุป เสนอแนะ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย  

ขั้นความคิดรวบยอด 
                        1.นักศึกษาแต่ละกลุ่มท าการวิเคราะห์หาข้อมูลโดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าแนะน า 
ปรึกษา 

 2.   ให้ร่วมกันค้นคว้าสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและน าเสนอใน
รูปของรายงาน 
ขั้นทดลองประยุกต์แนวคิด 
 1.    แต่ละกลุ่มน าเสนอการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน 
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 2.    ตรวจสอบผลการรายงานและน าเสนอรายงาน 
 3.   ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 

5. แหล่งการเรียนรู้ 
1. ห้องสมุด 
2. E-leaning 
3. ห้องอิเล็กทรอนิกส์ 
4. สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

        6. สื่อการเรียนรู้ 
  1.    วีดีทัศน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
  2.    ตัวอย่างพื้นที่จริง 
  3.   ชุดการทดลองการตรวจสภาพทรัพยากรธรรมชาติ  
7.  การวัดและการประเมินผล 
  1.   สังเกตการต้ังค าถาม  การตอบค าถาม  
  2.   การอภิปรายร่วมกันขณะท างานเป็นกลุ่ม 
  3.   การตรวจใบงาน 
  4.   ตรวจป้ายนิเทศน์ของแต่ละกลุ่ม 
  5.   สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาขณะปฏิบัติงานกลุ่ม 
 
8.  การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
    ………………………………………..………………………………………………………………. 
 ……………………………………….…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….
.               ลงชื่อ………………………………………………….ผู้ตรวจ                       
      (…………………………………………………………..) 
9.  สรุปผลการจักการเรียนรู้ 
    ………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ.................................................  ผู้สอน 
      ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสดิ์ )  
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ตารางที่ 5 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อพฤติกรรม  
              การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

ข้อ รายการประเมิน 
น้ าหนักความคิดเห็น 

IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 ความครบถ้วนขององค์ประกอบที่ส าคัญของ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม 
1.1 สาระส าคัญ 
1.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.3 สาระการเรียนรู้ 
1.4 กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.5 สื่อการเรียนรู้ 
1.6 การวัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 1.00 

2 ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนใน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
2.1 ท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
2.2 จัดได้เหมาะสมกับคาบและเวลา 
2.3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกับความสนใจ
ของผู้เรียน 
2.4 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างและสรุปองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
2.5 คลอบคลุมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทุก
ข้ัน 
2.6 เนื้อหาสาระถูกต้องครอบคลุมจุดประสงค์ชัดเจน 

+1 +1 +1 1.00 

3 ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ 
3.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.2 เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
3.3 ใช้แล้วบรรลุตามจุดประสงค์ 
3.4 มีความน่าสนใจ 
3.5 ประหยัดและหาได้ง่าย 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 5  ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วมที่มีต่อ    
             พฤติกรรมการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม    (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
น้ าหนักความคิดเห็น 

IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

4 ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 
4.1 ประเด็นหรือรายการที่วัด 
4.2 วิธีการวัด 
4.3 เกณฑ์การวัด 

+1 +1 +1 1.00 

 

ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ถือว่ามีความเที่ยงตรงสามารถน าไปใช้ได้ 
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ภาคผนวก  ข 
 

-  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

-  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

-  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 -  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบการ
มีส่วนร่วม 
         - ตัวอย่างแบบทดสอบเรื่องสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนจ านวน 30 ข้อ 
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ตารางที่ 6 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบมี  
              ส่วนร่วม 

ข้อที่ 
ความชัดเจนของข้อค าถามและตัวเลือก ความสอดคล้องกับพฤติกรรมและความรู้สึก 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

IOC สรุปผล 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
IOC สรุปผล 

1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
5 +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
16 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
18 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
20 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 6 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบมี  
             ส่วนร่วม   (ต่อ) 

ข้อที่ 
ความชัดเจนของข้อค าถามและตัวเลือก ความสอดคล้องกับพฤติกรรมและความรู้สึก 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

IOC สรุปผล 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
IOC สรุปผล 

26 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
27 +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
30 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 
ค่า IOC มีค่าต้ังแต่ 0.50 - 1.00 สามารถน าไปใช้ได้ 
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ตารางที่ 7  ค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
             แบบมสีว่นร่วมจ านวน 30 ข้อ 

ข้อที่ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.72 0.28 
2 0.79 0.21 
3 0.79 0.21 
4 0.78 0.21 
5 0.77 0.23 
6 0.70 0.29 
7 0.78 0.22 
8 0.83 0.17 
9 0.78 0.22 
10 0.76 0.23 
11 0.74 0.25 
12 0.78 0.22 
13 0.79 0.21 
14 0.79 0.21 
15 0.75 0.24 
16 0.76 0.23 
17 0.79 0.21 
18 0.80 0.20 
19 0.79 0.20 
20 0.79 0.20 
21 0.76 0.23 
22 0.79 0.20 
23 0.79 0.20 
24 0.80 0.20 
25 0.79 0.20 
26 0.77 0.23 
27 080 0.20 
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ตารางที่ 7  ค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
             แบบมสีว่นร่วมจ านวน 30 ข้อ (ต่อ) 

ข้อที่ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
28 0.80 0.20 
29 0.80 0.20 
30 0.80 0.20 
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ตารางที่ 9  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ 
         สอนแบบการมสีว่นร่วม 

คนที่ คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 18 22 
2 19 24 
3 24 25 
4 22 25 
5 20 24 
6 23 27 
7 16 24 
8 23 27 
9 18 24 
10 18 25 
11 22 26 
12 23 27 
13 18 24 
14 18 25 
15 14 23 
16 16 24 
17 18 25 
18 22 24 
19 21 24 
20 18 25 
21 17 23 
22 19 25 
23 17 25 
24 19 24 
25 20 23 
26 19 25 
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ตารางที่ 9 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ 
         สอนแบบการมสีว่นร่วม  (ต่อ) 

คนที่ คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

27 18 23 
28 22 26 
29 18 22 
30 20 24 
31 20 25 
32 20 24 
33 19 26 
34 18 25 
35 20 22 
36 22 25 
37 19 24 
38 23 25 
39 23 27 
40 20 25 
41 23 26 
42 21 26 
43 18 26 
44 19 24 
45 18 25 
46 20 24 
47 20 27 
48 21 25 
49 18 24 
50 20 23 
51 19 24 
52 20 26 
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ตารางที่  9 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ 
         สอนแบบการมสีว่นร่วม   (ต่อ) 

คนที่ คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

53 20 26 
54 19 24 
55 21 24 
56 21 26 
57 20 25 
58 22 28 
59 19 27 
60 18 25 
61 21 26 
62 15 27 
63 22 28 
64 18 25 
65 17 26 
66 15 26 
67 18 28 
68 17 28 
69 16 28 
70 19 27 
71 18 26 
72 19 26 
73 19 26 
74 15 27 
75 19 25 
76 18 26 
77 18 26 
78 15 26 
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ตารางที่  9 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ 
         สอนแบบการมสีว่นร่วม   (ต่อ) 

คนที่ คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

79 19 26 
80 21 26 
81 17 26 
82                                                                   
83                         14 28 

เฉลี่ย 19.16 2.23 
SD 25.09 1.55 
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เร่ือง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักศึกษาชั้นปีท่ี 1-3 
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนท่ี2   ปีการศึกษา 2553 

ชื่อ..............................สกุล..................เลขที่..........ชั้นปีที่....../....สาขาวิชา.....................................  
ค าชี้แจง 1.ให้นักศึกษาเขียนชื่อ- นามสกุล ชั้น ลงในกระดาษค าตอบ 
2. แบบทดสอบนี้มีจ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 
3. ห้ามขีดเขียนเครื่องหมายหรือข้อความใด ๆ ลงบนแบบทดสอบ 
4. การตอบให้ท าเครื่องหมาย X ลงในช่อง ก ข ค ง ให้ตรงกับข้อที่นักศึกษาเลือกในกระดาษค าตอบ
เพียงค าตอบเดียว เช่น  ก. ข. ค. ง. 
5. ควรคิดให้รอบคอบก่อนตอบค าถาม  ลงในกระดาษค าตอบ 
6. ควรท าข้อที่ท าได้ก่อน แล้วค่อยกลับมาท าข้อที่ยังท าไม่ได้ในภายหลัง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ค าสั่ง  เลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  ข้อใดอธิบายความหมายของการอนุรักษ์ได้ถูกต้องที่สุด  
 ก .  การใช้อย่างสมเหตุสมผล  เพื่อการมีใช้ตลอดไป    

 ข.  สงวนของหายาก 
 ค .  ฟื้นฟูแหล่งเสื่อมโทรม                                        

ง.  ใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด 
2. สร้างบ่อดักไขมันในโรงอาหารและบ่อบ าบัดน้ าเสียในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตรงกับวิธีการ  
      อนุรักษ์ใด 

ก. การรักษา                                           ข. การฟื้นฟู 
ค.การพัฒนา                                         ง. การป้องกัน 

3.  ในป่าดงดิบที่เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร   เราจะมีวิธีการรักษาต้นน้ าตามหลักการอนุรักษ์วิธีใด  
 ก .  การฟื้นฟู     ข .  การเก็บกัก 
 ค .  การสงวน     ง .  การรักษา 
4.  การฟื้นฟูน้ าเสียของชุมชน  ควรมีรูปแบบในการฟื้นฟูอย่างไร  
           ก.  การปลูกพืชน้ า                             

ข.  การใช้เทคโนโลยี 
            ค.  การเก็บตัวอย่างมาตรวจวัดหาสารปนเปื้อน        

ง.  การใช้ความร่วมมือ/การมีส่วนรวมของประชาชนในพื้นที่ 
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5.  ข้อใดเป็นการฟื้นฟูแหล่งที่เสื่อมโทรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากที่สุด  
       ก. การเปิดธนาคารขยะ    ข. การขุดบ่อทิ้งขยะ 
       ค.  การปลูกสวนหย่อมที่บริเวณต้ังถังขยะ  ง.  การใช้กังหันชัยพัฒนาในสระน้ า 
6. การน าพืชจ าพวกหญ้าแฝก ธูปฤาษี กก ไปปลูกในแหล่งน้ าที่มีสีด าคล้ า กลิ่นเหม็น มีขยะ 
      ลอยปะปนในแหล่งน้ า วิธีการนี้ตรงกับข้อใด  

ก. การฟื้นฟู    ข.  การสงวน 
ข. การรักษา    ง.  การพัฒนา 

7.  กรุงเทพมหานครน าวิธีการอนุรักษ์ใดมาใช้ในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมือง  
 ก .  การฟื้นฟู    ข.  การแบ่งเขต 
 ค .  การถนอมรักษา   ง .  การเก็บกัก 
8. การปลูกพันธุ์ไม้บริเวณป่าชายเลน   หรือริมคลอง   ตรงกับข้อใด  
      ก. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ข.  การพัฒนาป่าไม้ 
      ค.  การจัดการป่าไม้     ง. การก าหนดเขตการใช้ที่ดิน 
9. ข้อใดเป็นพฤติกรรมการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ดีที่สุด 
      ก. ปรับพื้นสนามฟุตบอล   ข. ปลูกต้นไม้รอบๆมหาวิทยาลัย 
       ค. หาต้นไม้มงคลมาปลูกในมหาวิทยาลัย  ง.  ปลูกต้นไม้บนระเบียงของอาคารเรียน 
10.  การปลูกต้นไม้บริเวณแหล่งชุมชนแออัด หรือปลูกต้นไม้ตรงเกาะกลางถนนที่มีการจราจรติดขัด   
       ตรงกับหลกัการอนุรักษ์ในข้อใด  

ก.  การมีใช้ตลอดไป   ข.  การฟื้นฟูแหล่งเสื่อมโทรม 
 ค .  การใช้อย่างยั่งยืน   ง.  การสงวน/รักษา 
11.  ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดที่มีความจ าเป็นจะต้องฟื้นฟูเป็นการเร่งด่วน  
 ก .  ป่าไม้    ข.  พลังงาน 
 ค .  น้ า     ง.  สัตว์ป่า 
12.  ข้อใดตรงกับหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรมากที่สุด  
 ก .  หาพลังงานทดแทนมาใช้แทนน้ ามัน ข .  ปลูกผักตบชวาในน้ าเพื่อบ าบัดน้ าเสีย  
 ค .  เลี้ยงกุ้งกุลาด าในป่าชายเลน  ง .  น าพลาสติกมาใช้ประกอบในการสร้างรถยนต์ 
13. ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมูลเหตุมาจากสิ่งใด  
 ก .  กาพัฒนาเศรษฐกิจ    

ข.  การเพิ่มขึ้นของประชากร 
            ค.  ความต้องการใช้ทรัพยากรของมนุษย์  
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ง.  ความขัดแย้งของนักวิชาการกับเรื่องงบประมาณ 
14. ข้อใดมิใช่วัตถุประสงค์หลักของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ก . สงวนรักษากระจายพันธุ์ของพืชและสัตว์  ข . น าระบบนิเวศไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม  
 ค . รักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปกรรม  ง . การหมุนเวียนแร่ธาตุในการเพาะปลูก 
15. ข้อใดเป็นการจัดการขยะที่ตรงกับวิธีการอนุรักษ์  
      ก. น าขยะไปแลกไข่ไก่                                           ข. น ากระดาษหนังสือพิมพ์มาท าของใช้ 
      ค. น าถุงผ้าไปจ่ายตลาดแทนการใช้ถุงพลาสติก       ง.  น าขยะเปียกไปหมักก๊าซชีวภาพ 
16.  การใช้ถุงผ้าใส่ของในการจ่ายตลาดเป็นวิธีการลดขยะ   ตรงกับวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข้อใด  
 ก.  การรีไซเคิล     ข .  การรียูส 
 ค .  การรีแพร์     ง .  การรีด๊ิว 
17. การต้ังธนาคารขยะเพื่อรับซื้อขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาตรงกับหลักการอนุรักษ์  
     สิ่งแวดล้อมข้อใด 
 ก . การใช้อย่างยั่งยืน     ข. การฟื้นฟูแหล่งเสื่อมโทรม   
 ค . การใช้อย่างคุ้มค่า     ง. การสงวนและแปรรูปของหายาก 
18. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือข้อใด  
 ก . ประชากร      ข. สภาพภูมิประเทศ   
 ค . สภาพภูมิอากาศ     ง. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
19. การป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดผลดีมากที่สุด  
      ก. การให้การศึกษาแก่ประชาชน    

ข. การวางกรอบและแผนงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ   
     ค. การเพิ่มผลผลิตของพื้นที่แต่ละแห่ง  

ง. การสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ก าลังจะสูญพันธุ์ 
20. การน าฝากระป๋องน้ าอัดลมมาท าเป็นขาเทียมส าหรับผู้ป่วยตรงกับข้อใด  
        ก.  การรีไซเคิล                                                ข.  การรียูส 
        ค.  การรีด๊ิว                                                     ง.  การรีแพร์ 
21. การจัดดูแลพื้นที่โบราณสถานและโบราณวัตถุให้เป็นมรดกของประเทศ ตรงกับการอนุรักษ์ข้อใด  
      ก. การสงวน                                                          ข.  การป้องกัน 
      ค.  การแบ่งเขต                                                       ง.   การเก็บกัก 
22. ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน  
       ก. ใช้ยางรถยนต์ท าถังขยะ                                     
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ข. ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน 
      ค.  ถมหินบริเวณชายฝั่งทะเล                                 

ง. มหาวิทยาลัยราชภัฏรณรงค์การคัดแยกขยะและต้ังธนาคารขยะ  
23.ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากที่สุด  
       ก.  ปรับปรุงอาคารศิลปวัฒนธรรม                               ข.ปรับปรุงเนินพระนาง  
       ค.  สร้างหอพระบริเวณสระน้ า                                     ง. ขุดลอกคลอง  ทาสีก าแพงใหม่ 
24. ผู้มีบทบาทส าคัญในอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในมหาวิทยาลัยคือข้อใด  
       ก. ประชาชนทุกคน     
 ข. เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
       ค.  นักศึกษาและนักเรียน                                 
 ง.  เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและความปลอดภัย  
25. น าขยะประเภทผักผลไม้จากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยมาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก   น้ าหมักชีวภาพเป็น  
      การจดัขยะตรงกับวิธกีารอนุรักษ์ขอ้ใด  
       ก. การรียูส                                                          ข.การรีไซเคิล 
      ค. การรีเจ็ค                                                          ง. การรีด๊ิว 
26. การปิดไฟหลังจากการใช้งานทุกครั้งตรงกับวิธีการอนุรักษ์ข้อใด  
            ก. การเก็บกัก                                            ข.  การใช้ 
            ค. การป้องกัน                                            ง.  การถนอมรักษา 
27. ข้อใดเป็นวิธีการประหยัดพลังงานที่ดีท่ีสุด  
       ก. ใช้หลอดตะเกียบ                            
 ข. เปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ  25  องศาเซลเซียส  
       ค. ใช้ลิฟท์เมื่อยกของหนัก                   
 ง.  ใช้ก๊าซเอ็นจีวีแทนน้ ามันเบนซินในรถโดยสารประจ าทาง  
28.  ข้อใดเป็นปัญหาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด  
       ก. ความคิดเห็นขัดแย้งกัน                       
 ข.  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม  
       ค. หน่วยงานภาครัฐขาดการประชาสัมพันธ์   
 ง.  ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม  
29. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานที่ดีท่ีสุด  
       ก. ไพรัชปิดไฟหลัง 12.00 น.ทุกวัน                      
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 ข. ไพศาลเปิดไฟรอบบ้านเวลา 20.00น.  
       ค.  ชัยยศเปิดไฟห้องน้ าทิ้งไว้ทุกคืน                      
 ง.  ชัยพร เปิดไฟเฉพาะที่มีคนอยู่และปิดไฟหลังจากใช้เสร็จแล้ว 
30. ข้อใดเป็นกิจกรรมที่อนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
      ก. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมทราบ        
 ข. จัดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ค. ให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยร่วมกันปฏิบัติ         
 ง. ร่วมกันปิดไฟในเวลา 12.00-13.00 น.  
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ภาคผนวก ค 
 

- แบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
- ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
- ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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หมายเลขรหัส…………… 
ชั้นป.ี.........  

แบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ภาคเรียนที่ 1และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 

 
ค าชี้แจง 
              1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้ มุ่งศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 2. ข้อมูลและค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย เนื่องจากสามารถน าไป
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยต่อไป 

3. ค าตอบของท่านหรือข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับและจะน าไปใช้
ในการวิจัยเท่านั้น ดังนั้นขอให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง  

4. แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
             ตอนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                        

ผู้วิจัยขอให้ท่านท าเครื่องหมาย และตอบค าถามลงในช่องที่ตรงกับการมีส่วนร่วมของท่าน 
ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  และตอบค าถามตามความเป็นจริง 
 

1. เพศ  

         1.  ชาย                          2. หญิง  
2. อายุ  

       1. 10- 20  ปี      2. 21-30 ปี       3. 31- 40 ปี    

 4.  41 – 50 ปี      5. 51-60 ปี      
3. สถานภาพสมรส  

     1. โสด                2.  สมรส          3. หม้าย             4. แยกกันอยู่  
4. ระดับการศึกษา  

        1.ต่ ากว่าปริญญาตรี        2. ปริญญาตรี              3. สูงกว่าปริญญาตรี 
5. ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในมหาวิทยาลัย 

        1. ต่ ากว่า 2 ปี   2. 3-5 ปี     3. 4-5 ปี   

 4. 6-10 ปี          5. มากกว่า 10 ปี  
6.  ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกในชมรม  ใดบ้าง 

       1. ไม่เป็น  (ไม่ต้องตอบข้อ 7 )      

 2.  เป็น ระบ.ุ.......................................................  
7. ถ้าท่านเป็นสมาชิกท่านมีต าแหน่งใดในชมรม/ดังกล่าว 

 1.   สมาชิก             2.  กรรมการ                    3.  ประธาน      

        4.  อ่ืนๆระบ.ุ......................................................  
8.  สาขาวิชาที่สังกัด.........................................................................  
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ตอนท่ี 2 แบบวัดพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องว่างตรงกับความเป็นจริงตามที่นักศึกษาปฏิบัตื 
 ท าเป็นประจ า (3) หมายถึง นักศึกษาได้ปฏิบัติเป็นประจ าทุกครั้งสม่ าเสมอ  
 ท าบ่อยครั้ง (2)   หมายถึง นักศึกษาได้ปฏิบัติหลายครั้งแต่ไม่สม่ าเสมอ  
 ท านาน ๆ ครั้ง (1)  หมายถึง นักศึกษาได้เคยปฏิบัติ แต่น้อยครั้ง  
 ไม่เคยท าเลย (0)  หมายถึง นักศึกษาไม่เคยปฏิบัติเลย  
 

ข้อที่ พฤติกรรม 
ระดับปฏิบัติ 

3 2 1 0 

 การอนุรักษ์น้ า     

1 การตักเตือนผู้อื่นท่ีทิ้งสิ่งสกปรกลงแหล่งน้ า     

2 การใช้น้ าประปาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

    

3 แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเห็นท่อประปารั่ว และมีการ
ปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ า 

    

4. การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ า     

5 เมื่อเห็นคนเปิดก๊อกน้ าทิ้งไว้จะรีบปิดทันที     

 การรักษาความสะอาดและดูแลพื้นที่สีเขียว     

6 การสนับสนุนในการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อให้เกิดความร่มรื่นในมหาวิทยาลัย 

    

7 การร่วมกิจกรรมท าความสะอาดในมหาวิทยาลัย     

8 ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญทางศาสนาเช่นวัน
เข้าพรรษา 

    

9 การรักษาความสะอาดในพื้นที่สีเขียวของ
มหาวิทยาลัย 

    

10 การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในมหาวิทยาลัย     
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ข้อที่ พฤติกรรม 
ระดับปฏิบัติ 

3 2 1 0 

 การจัดการขยะ     

11 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม     

12 การลดการใช้ขยะที่ย่อยสลายยาก     

13 การคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ     
14 การลดปริมาณขยะโดยใช้ถุงผ้าแทน     

15 การน าขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ใหม่     
16 การน าขยะมาฝากในธนาคารขยะของ

มหาวิทยาลัย 
    

17 การเทเศษอาหารท้ิงลงถังแยกเศษอาหารก่อนทิ้ง
ลงถังขยะ 

    

 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม     

18 การร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา     

19 การร่วมบริจาคและสนับสนุน กิจกรรมของสถานที่
ส าคัญทางศาสนา 

    

20 การร่วมกันดูแลอาคารเก่าของมหาวิทยาลัย     
21 การจัดนิทรรศการเก่ียวกับความส าคัญสถานที่

ต่างๆในมหาวิทยาลัย 
    

22 การร่วมดูแลและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

    

23 การร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันที่ดีงามของ
มหาวิทยาลัย 
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ข้อที่ พฤติกรรม 
ระดับปฏิบัติ 

3 2 1 0 
 การอนุรักษ์พลังงาน     

24 การใช้พลังงานที่ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม     

25 การใช้ก๊าซธรรมชาติแทนการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง     

26 การรวบรวมน้ ามันพืชที่ใช้แล้วไปท าไบโอดีเซล     

27  การใช้หลอดประหยัดพลังงานแทนหลอดไฟ 
แบบไส้ 

    

28 การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ  
25 C 

    

29 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเบอร์ 5     

30 การปิดไฟและถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ทุกครั้ง 

    

 
ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................  
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บันทึกข้อความบันทึกข้อความ  

  
ส่วนราชการ     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทร. 1210 
ท่ี ..............................................................................วันที่  29  พฤศจิกายน 2553  
เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
เรียน    
สิ่งที่แนบมาด้วย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 1 ฉบับ  
               ด้วยข้าพเจา้ผศ.ศรีสุวรรณ   เกษมสวัสดิ์ได้ท าวิจัยเรื่องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ย่ังยืนที่มีต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ในการนี้
จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
              จงึเรยีนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อประโยชน์ในทาง
วิชาการต่อไป 
 
 
 
 
                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ    เกษมสวัสด์ิ) 
                  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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ตอนที่ 2  พฤติกรรมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
        ระดับการสอดคล้อง   +1  หมายถึงเห็นด้วย    0  หมายถึง ไม่แน่ใจ      -1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
 

ข้อที ่ พฤติกรรม 
ความคิดเห็น 

ไม่เห็นด้วย 
(-1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

เห็นด้วย 
(+1) 

 การอนุรักษ์น้ า    
1 การตักเตือนผู้อื่นท่ีทิ้งสิ่งสกปรกลงแหล่งน้ า    
2 การใช้น้ าประปาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุด 
   

3 แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเห็นท่อประปารั่ว และมีการ
ปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ า 

   

4 ท่านใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ า เช่นมีถังรองน้ า    
5 เมื่อเห็นคนเปิดก๊อกน้ าทิ้งไว้จะรีบปิดทันที    
 การรักษาความสะอาดและดูแลพื้นที่สีเขียว    

6 การสนับสนุนในการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สี
เขียวเพื่อให้เกิดความร่มรื่นในมหาวิทยาลัย 

   

7 การร่วมกิจกรรมท าความสะอาดในมหาวิทยาลัย    
8 ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญทางศาสนาเช่นวัน

เข้าพรรษา 
   

9 การรักษาความสะอาดในพื้นที่สีเขียวของ
มหาวิทยาลัย 

   

10 การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในมหาวิทยาลัย    
 การจัดการขยะ    

11 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม    
12 การลดการใช้ขยะที่ย่อยสลายยาก    
13 การคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ    
14 การลดปริมาณขยะโดยใช้ถุงผ้าแทน    
15 การน าขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ใหม่    
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ข้อที ่ พฤติกรรม ความคิดเห็น 

ไม่เห็นด้วย 
 (-1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

เห็นด้วย 
   (+1) 

16 การน าขยะมาฝากในธนาคารขยะของ
มหาวิทยาลัย 

   

17 การเทเศษอาหารท้ิงลงถังแยกเศษอาหารก่อนทิ้ง
ลงถังขยะ 

   

 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม    
18 การร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา    
19 การร่วมบริจาคและสนับสนุน กิจกรรมของ

สถานที่ส าคัญทางศาสนา 
   

20 การร่วมกันดูแลอาคารเก่าของมหาวิทยาลัย    
21 การจัดนิทรรศการเก่ียวกับความส าคัญสถานที่

ต่างๆในมหาวิทยาลัย 
   

22 การร่วมดูแลและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

   
 

23 การร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันที่ดีงามของ
มหาวิทยาลัย 

   

 การอนุรักษ์พลังงาน    
24 การใช้พลังงานที่ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม    
25 การใช้ก๊าซธรรมชาติแทนการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง    
26 การรวบรวมน้ ามันพืชที่ใช้แล้วไปท าไบโอดีเซล    
27  การใช้หลอดประหยัดพลังงานแทนหลอดไฟแบบ

ไส้ 
   

28 การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 
C 

   

29 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเบอร์ 5    
30 การปิดไฟและถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกครั้ง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในอนาคต
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
   
      ( .........................................................)   
                ผู้ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ 
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ตารางที่ 10    สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้องของแบบการวัด  
                  พฤติกรรมการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมของนกัศึกษา  
 

 
แบบสอบถามข้อที่ 

ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม IOC แปรผล 

1 2 3 
1 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
3 +1 +1 1 3 1 ใช้ได้ 
4 +1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
5 +1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
11 1+ +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
12 +1 +1 1 3 1 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
14 +1 +1 1 3 1 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
20 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
25 +1 +1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 10    สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้องของแบบการวัด  
                  พฤติกรรมการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมของนกัศึกษา  (ต่อ) 
 

 
แบบสอบถามข้อที่ 

ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม IOC แปรผล 

1 2 3 
26 + 0 +1 2 0.66 ใช้ได้ 
27 +1 +1 1 3 1 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 11 ค่าอ านาจจ าแนก ( r  ) ของแบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 

ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.75 
2 0.62 
3 0.56 
4 0.58 
5 0.73 
6 0.58 
7 0.63 
8 0.58 
9 0.57 
10 0.55 
11 0.71 
12 0.78 
13 0.66 
14 0.69 
15 0.72 
16 0.71 
17 0.70 
18 0.75 
19 0.73 
20 0.70 
21 0.73 
22 0.78 
23 0.75 
24 0.81 
25 0.76 
26 0.75 
27 0.77 
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ตารางที่ 11 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
28 0.81 
29 0.77 
30 0.77 
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ภาคผนวก   ง 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ตารางที ่12  การสังเกตพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาชั้นปีที่1-3 สาขา  
   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

ชื่อ-สกุล 

คว
าม

ร่ว
มม

ือใ
น

กา
รท
 าง
าน

 

กา
รแ
ก้ป

ัญ
หา

ใน
กา
รท
 าง
าน

 

ยอ
มร
ับฟ

ังค
วา
ม

คิด
เห
็นข

อง
ผู้อ

ื่น 

กา
รต
รง
ต่อ

เวล
า 

คว
าม

รับ
ชอ
บง
าน

ใน
กล

ุ่ม รว
ม 

4 4 4 4 4 20 
1.นายขจรเกียรติ         
2……………………………………..       
3………………………………………       
4………………………………………       
5………………………………………       
6………………………………………       
7………………………………………       
8………………………………………       
9………………………………………       
10…………………………………….       
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เกณฑ์การประเมินผล 
 ระดับ 4  1. ให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่มดีเยี่ยม 
   2. ร่วมกันวางแผนและแก้ปัญหาตามล าดับขั้นตอนดีเยี่ยม  
  3.  ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นอย่างดี  
  4. ท างานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด 
  5. มีความรับผิดชอบงานในกลุ่มดีเยี่ยม 
 ระดับ 3 1. ให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่มดี 
  2. ร่วมกันวางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบดี 
  3.  ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นดี 
  4. ท างานเสร็จเร็วกว่าเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 5 นาที 
  5. มีความรับผิดชอบงานในกลุ่มดี 
ระดับ 2  1. ให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่มพอใช้ 
  2. ร่วมกันวางแผนและแก้ปัญหาได้ตามล าดับขั้นตอนพอใช้ 
  3.  ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นเป็นส่วนใหญ่  
  4. ท างานเสร็จเร็วกว่าเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 10 นาที 
  5. มีความรับผิดชอบงานในกลุ่มดีเยี่ยม 
ระดับ 1  1. ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 
  2. ไม่ให้ความร่วมกันวางแผนและแก้ปัญหาการท างาน 
  3.  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  4. ท างานไม่เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
  5. ขาดความรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
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แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องน้ าหนักแสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม ด้าน
คุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้แบบมีส่วน โดยก าหนดให้ 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรม  
 ดี  = 3 คะแนน พอใช้ =  2  คะแนน ปรับปรุง  = 1  คะแนน  

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมด้านคุณธรรม 

รว
มค

ะแ
นน

 

ความ
ประหยัด 

ความซื่อสัตย ์
ความ
สะอาด 

ความสามัคค ี ความมีวินัย 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 
1........................................                 
2........................................                 
3........................................                 
4........................................                 
5........................................                 
6........................................                 
7........................................                 
8........................................                 
9........................................                 
10......................................                 
11......................................                 
12......................................                 
13......................................                 
14......................................                 
15......................................                 
16......................................                 
17......................................                 
18......................................                 

 

ลงชื่อ............................................ผู้สังเกต  
วันท่ี............................................................  
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ตัวชี้วัดความส าเร็จและระดับการให้คะแนน 
คุณธรรมที่
ประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระดับการให้คะแนน 

ความประหยัด 

1. น าสิ่งของเหลือใช้มาท าให้เกิด
ประโยชน์ 
2. ใช้สิ่งของเครื่องใช้ ดินสอ สมุด 
ยางลบอย่างคุ้มค่า 
3. รู้จักเก็บออม 

- มีพฤติกรรม 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3  
ให้ 3 คะแนน 
- มีพฤติกรรม 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2, 3  
ให้ 2 คะแนน 
- มีพฤติกรรม 1 ข้อได้แก่ ข้อ 2 ให้ 1 คะแนน 

ความซื่อสัตย์ 

1. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทันเวลา
ที่ก าหนด 
2. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที่ 
3. ไม่หยิบของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

- มีพฤติกรรม 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3  
ให้ 3 คะแนน 
- มีพฤติกรรม 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2, 3  
ให้ 2 คะแนน 
- มีพฤติกรรม 1 ข้อได้แก่ ข้อ 3 ให้ 1 คะแนน 

ความสะอาด 

1. ช่วยเก็บขยะในบริเวณอาคาร
เรียน 
2. รักษาความสะอาดในบริเวณ
มหาวิทยาลัยและห้องเรียน 
3. เก็บรักษาอุปกรณ์อย่าง
เรียบร้อย 

- มีพฤติกรรม 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3  
ให้ 3 คะแนน 
- มีพฤติกรรม 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2  
ให้ 2 คะแนน 
- มีพฤติกรรม 1 ข้อได้แก่ ข้อ 1 ให้ 1 คะแนน 

ความสามัคคี 

1. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
3. มีเหตุมีผล 

- มีพฤติกรรม 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3  
ให้ 3 คะแนน 
- มีพฤติกรรม 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2, 3  
ให้ 2 คะแนน 
- มีพฤติกรรม 1 ข้อได้แก่ ข้อ 2 ให้ 1 คะแนน 

ความมีวินัย 

1. ทิ้งขยะลงถังทุกครั้ง 
2. ไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดบริเวณ
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
3. ตักเตือนเมื่อเห็นคนทิ้งขยะไม่
ถูกที่ 

- มีพฤติกรรม 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3  
ให้ 3 คะแนน 
- มีพฤติกรรม 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2  
ให้ 2 คะแนน 
- มีพฤติกรรม 1 ข้อได้แก่ ข้อ 2 ให้ 1 คะแนน 
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