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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้จึงมีความมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่ง

แวดลอ้มและแผนการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มแบบบรูณาการ สำาหรบันสิติปรญิญา
ตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) เพื่อหาประสิทธิภาพคู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่ง
แวดล้อมแบบบูรณาการ สำาหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนการสอนด้วยคู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ สำาหรับนิสิต ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4) เพื่อเปรียบเทียบ
ความรูเ้ก่ียวกบัเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม เจตคตติอ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม และทกัษะทางเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนและหลังเรียนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม การวิจัยครั้งนี้เป็น การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา
วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จำานวน 63 คน เครื่องมือ ที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ คู่มือการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผนการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่ง
แวดลอ้ม แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม แบบวดัเจตคตติอ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
แบบวัดทักษะทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired t-test 
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ผลการศึกษา พบว่า 

1. คู่มือการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มม ีจำานวน 11 บท และแผนการจดัการ
เรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม มี จำานวน 11 แผน ซึ่งสอดคล้องกัน คือ แนวคิดเศรษฐศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม อปุสงค์และอปุทานทางเศรษฐศาสตร ์ระบบตลาดกบัการจดัสรรทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดลอ้มการประเมนิค่าตน้ทนุและผลประโยชนท์างเศรษฐศาสตร ์เศรษฐศาสตรส์วสัดกิาร เศรษฐศาสตร์
กับทรพัยากรประมง เศรษฐศาสตรก์บัทรพัยากรทีด่นิ เศรษฐศาสตรก์บัทรพัยากรปา่ไม ้เศรษฐศาสตรก์บั
ทรัพยากรน้ำา เศรษฐศาสตร์กับมลพิษสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์กับความยั่งยืน 2. คู่มือการจัดการเรียน
การสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการการท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.49/82.00  
3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยคู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่พัฒนา
ขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.534 แสดงว่าหลังเรียนด้วยคู่มือนิสิตมีความก้าวหน้า ในการเรียน  
รอ้ยละ 53.40 4. นสิติทีเ่รยีนด้วยคูม่อืการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มแบบบรูณาการ 
มคีวามรูเ้กีย่วกบัเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม เจตคตติอ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม และทกัษะทางเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลังเรียนมากกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

โดยสรุป คู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการที่พัฒนาขึ้น มา
ในครัง้น้ี มปีระสทิธภิาพเหมาะสมกบันสิติ เนือ่งจากหลงัใชคู้ม่อืฯ นสิติมคีวามรูเ้กีย่วกบัเศรษฐศาสตรส์ิง่
แวดล้อม มีเจคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีทักษะทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพิ่มมาก
ขึ้น จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีต่อไป

คำ�สำ�คัญ: คู่มือการเรียนการสอน เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความรู้ เจคติ ทักษะ

Abstract
The purposes of this research were as follows: 1) to develop a teaching and learning  

manual for environmental economics and teaching and learning plans of integrated  
environmental economics for undergraduate students, Mahasarakham University, 2) to find 
the efficiency of a teaching and learning manual of integrated environmental economics for 
undergraduate students, Mahasarakham University in accordance with an 80/80 performance 
efficiency criterion , 3) to find an effectiveness index of learning and teaching with a teaching 
and learning manual for integrated environmental economics for undergraduate students, 
Mahasarakham University, and 4) to compare the knowledge regarding environmental  
economics , attitudes towards environmental conservation , and skills in environmental  
economics in both pre - and post - study in relation to environmental economics of  
undergraduates, Mahasarakham University. This research selected purposive samples of  
63 undergraduate students (Faculty of Environment and Resources Studies, Mahasarakham 
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University) who enrolled an environmental economics subject in 2014. Tools for research 
were a manual for environmental economics, teaching and learning plans for environmental  
economics, the knowledge test for environmental economics, the test for attitude  
measurement towards environmental conservation, and the test for skill measurement on 
environmental economics. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard  
deviation, paired t-test, and ultimately the study finds that:

1. The teaching and learning manual of environmental economics consists of 11 
chapters , teaching and learning plans were 11, and they were consistent with one another , 
such as environmental economics concept, demand and supply in economics, market system 
with resource allocation and environments, cost assessment and economics benefits, welfare 
economics , economics with fishery resources , economics with land resources, economics 
with forestry resources , economics with water resources, economics with environmental 
pollutions ,and economics with sustainability. 2. A teaching and learning manual for integrated 
environmental economics which were developed indicates the efficiency by 89.49/ 82.00.  
3. An effectiveness index of the teaching and learning manual for environmental economics 
which were developed is 0.534, and it showed that undergraduates improve their study by 
53.40 % after studying through a manual. 4. Undergraduate students who studied through 
a teaching and learning manual of integrated environmental economics gain knowledge  
regarding environmental economics, attitudes towards environmental conservation, and skills 
in environmental economics of post-study more than pre-study at significance (.05 level) 

To sum up, a teaching and learning manual for integrated environmental economics  
which was developed illustrates the efficiency appropriate for undergraduate students.  
Seeing that after employing the manual, they had more knowledge regarding environmental 
economics, attitudes to environmental conservation, and skills in environmental economics. 
Therefore, lecturers should be encouraged to employ a manual of teaching and learning 
processes for environmental education in bachelor’s degree continually..

Keywords: A Teaching and Learning Manual, Environmental Economics, knowledge,  
Attitudes, Skills
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บทนำา
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทั่วโลกให้ความ

สำาคัญกับเรื่องการพัฒนามากขึ้น ทั้งในเรื่องของ
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ตลอดจนสังคมที่เป็นอยู่ 
จากแนวคิดในการพัฒนาประเทศโดยอาศัยการ
พัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก ทำาให้เกิดการทำาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำา
เอาทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ มาใช้อย่าง
เต็มที่และต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหากระทบต่อส่ิง
แวดล้อมในด้านต่างๆ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์เป็นปัญหาที่สังคมโลกต้องเผชิญ
และรอการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากปัญหาดังกล่าว
เพือ่ให้เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนืควรตอ้งมกีารพัฒนา
ที่ก้าวหน้า โดยการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือและ
ตัวนำาที่สำาคัญ ภายใต้ภาระสำาคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจ 
(ประสาน ตังสิกบุตร, 2547: 4)

เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว เนื่องจาก
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจำาวันของทุก
คน เกี่ยวกับการจัดสรร และการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่จำากัดให้ตอบสนองความต้องการโดยเกิด
ประโยชน์สูงสุด เป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเป็นเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ มีความ
มุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจเ พ่ือการมนุษย์
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเป็น
นามธรรม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะทำาให้เห็น
ถึงมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในส่วนของนิสิต เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว 
เน่ืองจากกิจกรรมทุกอย่าง ปฏิเสธไม่ได้ที่ปล่อย
มลพิษต่างๆ 

การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวน
การทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประชากรให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้มี

ความตะหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและสำานึกใน
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติมุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของมนุษย์ให้มีความชำานาญเก่ียวกับการแก้ไข
ปัญหาพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
สิ่ งแวดล้อมและสามารถดำารงชี วิตอยู่อย่าง
ประสานสอดคล้องกับธรรมชาติได้ การเรียนการ
สอนที่มีคู่มือการเรียนการสอน เป็นกระบวนการ
เบื้องต้นท่ีจะช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้จาก
กระบวนการสื่อสาร เพราะมีผู้สื่อความรู้คือ ครู 
ผู้รับความรู้คือ ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวพาความรู้ เรียกว่า “สื่อ” และตัว
ถูกพาคือ เนื้อหาความรู้สื่อที่ใช้เพื่อการสื่อสารใน
การจัดการเรียนการสอนเรียกว่า “สื่อการสอน” 
เป็นทรัพยากรการศึกษาที่รู้จักและคุ้นเคยกันมา
นาน ปัจจุบันนักการศึกษาทุกระดับได้ตระหนัก
และเห็นความสำาคัญของสื่อการใช้สื่อในระบบ
การเรียนการสอนก็เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การออกแบบ และ การสร้างสื่อ
ถือว่าหน้าที่สำาคัญของทุกคนเพราะต่างเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการสื่อสาร และใช้เป็นประจำาทุกวัน 
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2546:148) เนื่องจาก
สื่อเป็นตัวกลางที่ทำาให้เกิดการเรียนจึงทำาให้การ
ศึกษาต้องมุ่งความสนใจไปสู่การคิดค้นหาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคนิค หรือกลวิธีใหม่ๆ 
ในการดำาเนินการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และการจัดการศึกษาแผนใหม่จึงได้มี
การนำาเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาช่วยให้การ
สอนมปีระสทิธภิาพและบรรลจุดุมุง่หมายทางการ
ศกึษามากขึน้ นอกจากนีก้ารทีม่คีูม่อืการเรยีนการ
สอนนั้น จะทำาให้ผู้เรียนสามารถนำาเนื้อหาวิชา
เรียนกลับไปทบทวน ทำาให้สามารถพัฒนาความ
รู้และทักษะวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้มาก
ยิ่งขึ้น
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการ

สอนเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มและแผนการจดัการ
เรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ สำาหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ สำาหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

3. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียน
การสอนด้วยคู่มือการจัดการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ สำาหรับ
นิสิต ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เจตคติต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และทักษะทางเศรษฐศาสตร์สิ่ง
แวดล้อมก่อนเรียนและหลังเรียนเศรษฐศาสตร์สิ่ง
แวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สมมุติฐานการวิจัย
1. นิสิตที่เรียนคู่มือการจัดการเรียนการ

สอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจาก
ก่อนเรียน

2. ก่อนและหลังการเรียนด้วยคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แบบบรูณาการ นสิติมคีวามรูเ้กีย่วกบัเศรษฐศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม เจตคติต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และ
ทักษะทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน

วิธีดำาเนินงานวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิต
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวิชาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จำานวน 
358 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้ง
นี ้คอื นสิติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคต้น ปีการ
ศกึษา 2557 จำานวน 63 คน ซึง่ไดม้าโดยการเลอืก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)

	 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย	

1. คู่มือการเรียนการสอนรายวิชา
เ ศ รษฐศ าสต ร์ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  พัฒน าคู่ มื อ
โดยมีเนื้อหาจำานวน 11 บท ดังนี้  แนวคิด
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม อุปสงค์และอุปทาน
ทางเศรษฐศาสตร์ การประเมินค่าต้นทุนและ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ระบบตลาดกับ
การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ การประเมินมูลค่าทาง
สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้ำาและ
ทรพัยากรประมง เศรษฐศาสตรก์บัทรพัยากรทีด่นิ 
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้ เศรษฐศาสตร์กับ
มลพิษสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์กับความยั่งยืน

2. แผนการเรียนการสอนรายวิชา
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจำานวน 11 แผน เวลา 
36ชั่วโมง ดังนี้ แนวคิดเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
อปุสงคแ์ละอปุทานทางเศรษฐศาสตร ์การประเมนิ
ค่าต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ 
ระบบตลาดกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ การ
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ประเมินมูลค่าทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรน้ำาและทรัพยากรประมง เศรษฐศาสตร์
กับทรัพยากรที่ดิน เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้ 
เศรษฐศาสตรกั์บมลพิษสิง่แวดลอ้ม เศรษฐศาสตร์
กับความยั่งยืน

3 .  แบบทดสอบคว ามรู้ เ กี่ ย ว กั บ
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นข้อทดสอบแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำานวน 50 ข้อ

4. แบบวัดเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ ค่า 5 
ระดับ 

5. แบบวัดทักษะทางเศรษฐศาสตร์สิ่ง
แวดลอ้ม เปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดับ 

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ระยะที่ 1 สร้างและพัฒนาเครื่องมือ

1. จัดประชุมสัมมนาเพ่ือหาโดยใช้ผู้
เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ
สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อหาเนื้อหาที่เหมาะสม

2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือ ได้แก่ 
คู่มือการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
แผนการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สิ่ง
แวดลอ้มแบบวดัเจตคตติอ่การอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
แบบวัดทักษะทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ระยะที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล

1. การเตรียมการก่อนทดลอง ผู้วิจัย
ได้ดำาเนินการเตรียมคู่มือการสอน ได้แก่ คู่มือ
การสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแผนการสอน
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบทดสอบวัดความ
รู้ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบทดสอบวัด
เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมและแบบวัดทักษะทาง
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดเตรียมสื่อประกอบ
การสอน 

2. ผู้ วิจัยได้ทำาการทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest) ทั้งแบบทดสอบความรู้เศรษฐศาสตร์ 
สิง่แวดลอ้ม แบบทดสอบวดัเจตคตติอ่สิง่แวดลอ้ม 
และแบบวัดทักษะทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กับนิสิต

3. ดำาเนินการสอนตามแผนการสอนวิชา
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และทำาการทดสอบ
ระหว่างเรียน

4. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกำาหนดแล้ว 
ทำาการทดสอบหลังการสอน (Posttest) ทั้งแบบ
ทดสอบความรู้เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบ
ทดสอบวัดเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม และแบบวัด
ทักษะทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับนิสิต

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
การหาค่าเฉลี่ยของคะแนน และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

2 .  วิ เคราะห์หาประสิทธิภาพของ
คู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่ง
แวดล้อมแบบบูรณาการ สำาหรับนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 

3. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
คู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่ง
แวดล้อมแบบบูรณาการ สำาหรับนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หาค่าดัชนีประสิทธิผล 
(Effectiveness Index: E.I.) 

4. ทำาการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ 
Paired t-test

ผลการวิจัย
1. ผลการพฒันาคูม่อืการจดัการเรยีนการ

สอนเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มและแผนการจดัการ
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เรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ สำาหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลจากการสัมมนาผู้เ ช่ียวชาญ 
สรุปได้เนื้อหาจำานวน 11 บท และสร้างแผนที่มี
ความสอดคล้องกับคู่มือการสอน ดังนี้ แนวคิด
เศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ
ใช้เทคนิควิธีการสอนการบรรยาย (Lecture 
Method) ประกอบการเรยีนรปูแบบการใชค้ำาถาม 
(Questioning Method) เรือ่ง อปุสงค์และอปุทาน 
ใช้เทคนิควิธีการสอน การบรรยาย (Lecture 
Method) ประกอบกับการสอนโดยใช้กรณีศึกษา 
(Case study) เรื่อง ระบบตลาดกับการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้เทคนิค
วิธีการสอนโดยการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small 
group discussion) การสอนโดยการใช้คำาถาม 
(Questioning Method) และ การบรรยายสรุป 
(Lecture Method) เรื่อง การประเมินค่าต้นทุน
และผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ใช้เทคนิควิธี
การสอน แบบกลุม่รว่มมอืแบบประสบความสำาเรจ็
เป็นทีม (Student Teams Achievement Divi-
sion: STAD) การสอนโดยการใช้คำาถาม (Ques-
tioning Method) และ การบรรยายสรปุ (Lecture 
Method) เรื่อง เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและการ
ชดเชยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมกันคิด (Numbered Heads Together: NHT) 
และการบรรยายสรุป (Lecture Method) เรื่อง 
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ใช้เทคนิควิธีการสอน การบรรยาย (Lecture 
Method) ประกอบการใช้คำาถาม(Questioning 
Method) และการสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case 
study) เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้ำาและ
ทรัพยากรประมง ใช้เทคนิควิธีการสอนแบบกลุ่ม
รว่มมอืปรศินาความคิด (Jigsaw) และการบรรยาย 
(Lecture Method) ประกอบการใช้คำาถาม  
(Questioning Method) เรื่องเศรษฐศาสตร์
กับทรัพยากรที่ดิน ใช้เทคนิควิธีการสอน แบบ

การบรรยาย (Lecture Method) ประกอบ
การใช้คำาถาม (Questioning Method) เรื่อง 
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรป่าไม้ ใช้เทคนิควิธี
การสอน การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (CO-OP-
CO-OP) การบรรยาย (Lecture Method) เรื่อง 
เศรษฐศาสตร์กับมลพิษสิ่งแวดล้อม ใช้เทคนิควิธี
การสอนการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Prob-
lem-based learning: PBL) และการบรรยาย 
(Lecture Method) เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับความ
ยัง่ยนื ใชเ้ทคนคิวธิกีารสอนการบรรยาย (Lecture 
Method) ประกอบการใช้คำาถาม(Questioning 
Method) 

2. ผลการหาประสิทธิภาพคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แบบบู รณาการ  สำ าหรั บนิ สิ ตปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 พบวา่ นสิติระดบัปรญิญาตร ีสาขา
สิง่แวดลอ้มศกึษา จำานวน 63 คน ทีเ่รยีนดว้ยคูม่อื
การจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม
แบบบูรณาการ สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดย
ใชแ้บบทดสอบวดัความรูเ้ศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 
มีคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนด้วยคู่มือการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกหัด จำานวน 11 บท คะแนนเต็ม 
407 คะแนน มคีะแนนคา่เฉลีย่ 364.63 สว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน 1.86 คิดเป็นร้อยละ 89.49 ของ
คะแนนเต็ม และได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำาแบบ
ทดสอบวัดความรู้ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 
41.34 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.93 คิด
เป็นร้อยละ 82.00 ของคะแนนเต็ม 

ดั งนั้น  ประสิทธิภาพของคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีค่าเท่ากับ 
89.49/82.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
(ตาราง 1) 
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ต�ร�ง 1 คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนด้วยคู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม โดยใช้แบบแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

คู่มือการจัดการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คะแนนรวม
คะแนน

เต็ม
S.D. ร้อยละ (E

1
)

คะแนนระหว่างเรียนด้วยคู่มือการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกหัด

บทที่ 1 2,224 39 35.30 2.70 90.77 90.77

บทที่ 2 2,364 40 37.52 1.64 93.80 93.80

บทที่ 3 1,267 23 20.11 1.38 87.43 87.43

บทที่ 4 1,843 35 29.25 1.90 83.58 83.58

บทที่ 5 2811 50 44.61 1.81 89.23 89.23

บทที่ 6 1,763 30 27.98 1.85 93.28 93.28

บทที่ 7 1,959 35 31.09 2.08 88.84 88.84

บทที่ 8 1,834 35 29.11 2.05 83.17 83.17

บทที่ 9 2,300 40 36.50 1.74 91.26 91.26

บทที่ 10 2,297 40 36.46 1.74 91.15 91.15

บทที่ 11 2,318 40 36.79 1.40 91.98 91.98

รวม 25,641 407 364.63 1.86 89.49

คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลัง

2,536 50 41.34 1.93 82.00

ประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) = 89.49/82.00

3. ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล
การเรียนการสอนด้วยคู่มือการจัดการเรียนการ
สอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
สำาหรับนิสิตปริญญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
พบว่า นิสิตที่ เรียนด้วยคู่มือการจัดการเรียน

การสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและแผนการ
จัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียน
รู้เท่ากับ 0.534 (ตาราง 2) 
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 4. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความ
รู้ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เจตคติ
ต่อการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม และทักษะทาง
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ก่อนเรียนและหลัง
เรียนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า 
กอ่นเรยีนนสิติมคีวามรูม้ากทีส่ดุ คือ บทที ่1 เรือ่ง 
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.58รองลงมา คือ บทที่ 3 เรื่องการประเมินค่า

ตน้ทนุและผลประโยชนท์างเศรษฐศาสตร ์คา่เฉลีย่
เท่ากับ 2.87 ส่วนบทเรียนที่นิสิตมีความรู้น้อย
ที่สุด คือ บทที่ 8 เรื่องเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากร
ทีด่นิ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 2.20 เมือ่พจิารณาคะแนน
เฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม
แต่ละบทเรียน พบว่า บทเรียนที่นิสิตมีความรู้
เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ บทที่ 5 เรื่องเศรษฐศาสตร์
สวัสดิการ ก่อนเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42 และ
หลังการเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 (ตาราง 3) 

ต�ร�ง 2 คา่ดัชนีประสทิธผิลการจดัการเรยีนการสอนดว้ยคูม่อืการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ สำาหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

N
คะแนน

เต็ม

คะแนน ร้อยละ
E.I.

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน

63 50 1,831 2,536 58.12 82.00 0.534

ต�ร�ง 3 ผลการเปรียบเทียบรายบทคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้เก่ียวกับ
เศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มกอ่นและหลงัการจดัการเรยีนการสอนจำาแนกตามบทเรยีน (n=63) 

ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์สิ่ง

แวดล้อม

ก่อนเรียน หลังเรียน
df t p

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 9
บทที่ 10
บทที่ 11

3.58
2.69
2.87
2.76
2.42
2.82
2.76
2.20
2.31
2.53
2.39

1.22
1.13
0.95
1.08
1.22
1.37
0.83
1.19
0.87
0.81
0.87

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
ปานกลาง
น้อย

4.39
4.20
4.28
4.15
4.42
4.33
3.42
3.47
3.52
3.36
3.46

0.92
0.91
0.79
0.82
0.71
0.62
0.64
0.69
0.59
0.78
0.66

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

.599
3.98
5.59
5.29
8.86
6.39
2.93
4.82
6.76
5.11
4.97

.551

.000*

.000*

.000*

.000*

.000*

.005*

.000*

.000*

.000*

.000*

*p < .05
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ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและ
ระดบัความรูเ้กีย่วกบัเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มของ
นิสิตก่อนและหลังการเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ของความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของ
นิสิตก่อนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.06 
โดยรวมความรูอ้ยู่ในระดับปานกลาง และหลงัการ

เรยีน มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 41.34 โดยรวมความรู้
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ของความรู้เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของ
นิสิต พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยโดย
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง 4)

ต�ร�ง 4 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่และระดบัความรูเ้กีย่วกบัเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มของนสิติ
ก่อนและหลังการเรียน (n = 63)

ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์สิ่ง

แวดล้อม

ก่อนเรียน หลังเรียน
df t p

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

ความรู้
(เต็ม 50 คะแนน)

29.06 4.27 ปานกลาง 41.34 7.12 มากที่สุด 62 13.28 .000*

*p < .05

ผลการเปรยีบเทยีบรายด้านคะแนนเฉลีย่ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติต่อการ
อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการจดัการเรยีน
การสอน จำาแนกเป็นรายด้าน พบว่าเมื่อเปรียบ
เทียบรายบทก่อนและหลังเรียน ด้านการอนุรักษ์
น้ำา ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ ด้านการอนุรักษ์ดิน 
ดา้นการอนรุกัษพ์ลงังานมคีวามแตกต่างอย่างมนัีย
สำาคัญทางสถิติที่ .05 โดยก่อนเรียน ด้านที่นิสิตมี
เจตคติมากที่สุด คือ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมา คือ ด้านการอนุรักษ์
ป่าไม้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 สำาหรับด้านที่นิสิต มี
เจตคตนิอ้ยทีส่ดุ คอื ดา้นการอนรุกัษน์้ำา มคีา่เฉลีย่
เทา่กบั 3.80 เมือ่พจิารณาคะแนนเฉลีย่เจตคตติอ่
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละด้าน ด้าน
ที่มีเจตคติเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ด้านการอนุรักษ์
ดิน ก่อนเรียนและหลังการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.81 และ 4.53 (ตาราง 5) 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 136 ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับ
เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนิสิตก่อน
และหลังเรียนคะแนนเฉลี่ยของเจตคติต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนิสิต ก่อนการ
เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.83 และหลังการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 เมื่อเปรียบ

เทียบคะแนนเฉลี่ยของเจตคติต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของนิสิต พบว่า เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติแตก
ต่างกันโดยคะแนนเฉลี่ยเจตคติหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(ตาราง 6)

ต�ร�ง 5 ผลการเปรียบเทียบรายด้านคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน จำาแนกเป็นรายด้าน (n=63)

เจตคติต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ก่อนเรียน หลังเรียน
df t p

S.D. ระดับเจตคติ S.D. ระดับเจตคติ

ด้านการอนุรักษ์น้ำา 3.80 4.38 เห็นด้วยมาก 4.40 2.54 เห็นด้วยมาก 62 7.25 .000*

ด้านการอนุรักษ์
ป่าไม้ 3.85 4.97 เห็นด้วยมาก 4.50 2.51 เห็นด้วยมาก 62 7.88 .000*

ด้านการอนุรักษ์ดิน 
3.81 4.44 เห็นด้วยมาก 4.53 2.26

เห็นด้วยมาก
ที่สุด

62 8.06 .000*

 ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน 3.86 5.08 เห็นด้วยมาก 4.43 2.64 เห็นด้วยมาก 62 7.40 .000*

*p < .05 

ต�ร�ง 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนิสิตก่อนและ
หลังเรียน (n = 63)

เจตคติต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ก่อนเรียน หลังเรียน
df t p

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

เจตคติ 3.83 0.61 มาก 4.47 0.30 มากที่สุด 62 7.930 .000*

 *P < .05 
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ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและ
ระดับทักษะทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของ
นิสิตก่อนและหลังการเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ของนิสิต ก่อนการเรียน โดยรวมทักษะอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และหลัง
การเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.67 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
ทักษะทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของนิสิต พบ
ว่า เปน็ไปตามสมมตฐิานการวิจยัซึง่มคีะแนนเฉลีย่
ทกัษะแตกตา่ง โดยมคีะแนนเฉลีย่ทกัษะหลงัเรยีน
สงูกว่ากอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 (ตาราง 7)

ต�ร�ง 7 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่และระดบัทกัษะทางเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มของนสิติ กอ่น
และหลังการเรียน (n = 63)

ทักษะทางเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

ก่อนเรียน หลังเรียน
df t p

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

ทักษะ 3.57 0.56 มาก 4.67 0.28 มากที่สุด 62 -12.624 .000*

*P < .05

อภิปรายผล
1 .  ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ ก า ร จั ด ก า ร

เรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ สำาหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย คู่มือการจัดการ
เรียนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และแผนการ
จัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม มี
การจัดการในบทเรียนและออกแบบไว้เป็นอย่างดี 
ประกอบด้วยเนื้อหาแบบทดสอบ คำาถามท้ายบท
เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการเรียน
เริ่มจากเนื้อหาที่เป็นพ้ืนฐานก่อนแล้วจึงอธิบาย
เนื้อหาที่ยากขึ้นไปตามลำาดับ มีการอธิบายใน
รูปแบบที่เข้าใจง่ายและชัดเจน นอกจากนี้ยังมีผู้
เชี่ยวชาญ มีประเมินมีความสอดคล้องกันว่า คู่มือ
การจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม
แบบบูรณาการ ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้ได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ของผู้เช่ียวชาญทำาให้คู่มือการจัดการเรียนการ
สอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ มี
คุณภาพและความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่ยอมรับ 
ได้สอดคล้องกับ สุรศักดิ์ ปวะภูสะโก (2552: 
บทคดัยอ่) ไดส้รา้งคูม่อืโดยการวเิคราะหห์ลกัสตูร
มาตรฐานตัวชี้วัดจากหลักสูตรและบรรจุเนื้อหา
การเรยีนกจิกรรมการเรยีน และจดัทำาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินคุณภาพ
เครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า การประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของคู่มือจากผู้
เช่ียวชาญคู่มือกิจกรรมการเรียนและแบบทดสอบ 
มีความเหมาะสมมากทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เนื้อหามีความถูกต้องเหมาะสม จึงเป็นสิ่งเชื่อถือ
ได้คู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่ง
แวดล้อมแบบบูรณาการที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพนำา
ไปใช้ในการเรียนได้ 

2. ประสิทธิภาพคู่มือการจัดการเรียน
การสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
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สำาหรับนิสิตปริญญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80พบว่า คู่มือ
มีประสิทธิภาพ 89.49/82.00 หมายความว่า 
นิสิตทุกคนมีคะแนนจากการ ทดสอบระหว่าง
เรียน และประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 89.49 และมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 82.00 แสดงว่า
คู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่ง
แวดล้อมแบบบูรณาการ มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ท่ีต้ังไว้ เพราะการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่ทำาให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ปฏิบัติ
จริงในลักษณะ ของการศึกษา การค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยครเูปน็ผูค้อยกระตุน้แนะนำา และใหค้ำา
ปรึกษาอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับ สุพัตรา ภูนาค
พันธุ์ (2551: 112) พบว่า แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง โปรแกรมเสนอ
ผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 
88.02/85.27 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 85/85 และ
จันทร์เพ็ญ พงศ์คีรีแสน (2540: บทคัดย่อ) พบ
วา่ ชดุการสอนทีส่ร้างขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 83.33/84.90

3. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนการสอน
ด้วยคู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและแผนการจัดการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ สำาหรับ
นิสิต ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามนิสิต
ที่เรียนด้วย นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยคู่มือการ
จัดการเรียน การสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ 0.534 
ซึ่งแสดงว่า นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียน
หลังจากที่เรียนคู่มือการจัดการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 53.40 
เพราะเป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนจาก

ครูผู้สอนและเรียนรู้ด้วยตนเอง ในลักษณะของ
การศึกษา สำารวจ ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครู
เปน็ผูก้ระตุน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั สพุตัรา ภนูาคพนัธุ ์
(2551: 112-113) ผลการศึกษา พบว่า ค่าดัชนี
ประสทิธผิลของการเรยีนรู ้เรือ่ง โปรแกรมนำาเสนอ
ผลงาน ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 มคีา่เทา่กบั 0.7462 
ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าหลังจากเรียน
ตามแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้รอ้ยละ 74.62 
จำาปา วัฒนศิรนิทรเทพ (2550: 79-80) ได้ศกึษา
การพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชวิ้ธกีารสอน
แบบโครงงานเรือ่งระบบนเิวศ ชัน้ประกาศนยีบตัร
วิชาชีพปีที่ 3 พบว่า ประสิทธิผลของแผน การ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเรื่องนิเวศ มีค่า
เท่ากับ 0.635 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 63.50 

4. ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เจตคติต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และทักษะทางเศรษฐศาสตร์สิ่ง
แวดลอ้ม กอ่นเรยีนและหลงัเรยีนเศรษฐศาสตรส์ิง่
แวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

4.1 ผลการศกึษาในดา้นความรูก้อ่นและ
หลังการเรียนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความรู้
ของนิสิตก่อนและหลังการเรียนการสอน พบว่า 
หลังการการเรียนการสอนนิสิต มีความรู้เพิ่มมาก
ขึ้นกว่าก่อนการเรียนการสอน ซึ่งก่อนการเรียน
การสอนนิสตมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สิ่ง
แวดล้อมอยู่ในระดับความรู้ ปานกลาง และหลัง
การเรียนการสอนนิสิตมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเป็น
ระดับความรู้ มากที่สุดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนด้วยคู่มือ
การจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม
แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นคู่มือการสอนที่มีเนื้อหาที่
เหมาะสมกับนิสิตและมีวิธีการสอนที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับเนื้อหาเรื่องนั้นๆ ซึ่งใช้คู่มือเป็น
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สื่อถ่ายทอดประกอบกับ การเรียนการสอนให้
ความรู้เพื่อให้นิสิตได้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
ไปตามหลักแนวคิดทฤษฎีของ ไพศาล หวังพา
นิช (2526: 96) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้
ว่าความรู้ คือ เมื่อบุคคลได้รับ การถ่ายทอดเรื่อง
ราวต่างๆ จากการเรยีนรู ้การฝกึฝน การฝกึอบรม 
และท่ีเคยพบเห็นมา ผา่นประสาทสมัผสัตา่งๆ จะ
ทำาใหไ้ดท้ราบขอ้เทจ็จรงิ หรอืรายละเอยีดของเรือ่ง
ราวอันจะเป็นประสบการณข์องบคุคล ซึง่จะสะสม 
และถ่ายทอดสืบต่อกันไปจนกลายเป็นความรู้

4.2 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบเจตคติ
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่า นิสิตมีเจตคติ
ก่อนการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก และหลัง
การเรียนการสอนมีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด 
ซึ่งส่งผลให้หลังการเรียนคู่มือการจัดการเรียนการ
สอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ใน
ครั้งนี้นิสิตที่ผ่านการเรียนมี เจตคติหลังการเรียน
การสอนมากกว่าก่อนการเรียนการสอน แสดงให้
เห็นว่าการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ สำาหรับ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ผู้
ศกึษาไดจ้ดัทำาขึน้มปีระสทิธภิาพ ซึง่สอดคลอ้งกบั 
บุญธรรม กิจปรดีาบรสิทุธิ ์(2540: 177) กลา่ววา่ 
“ท่าทางที่แสดงออกของคนเราที่มีต่อสิ่งเร้าต่างๆ 
เช่น วัตถุ เหตุการณ์หรือบุคคล การวัดเจตคติจะ
ต้องพิจารณากิริยาท่าทีหรือการตอบสนองหลาย 
ด้านหลายประการร่วมกันเป็นส่วนรวม” 

4.3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทกัษะ
แบบวัดทักษะทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ผลจากการศึกษา พบว่า นิสิตมีทักษะทาง
เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ก่อนการเรียนด้วย
คู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่ง
แวดล้อมแบบบูรณาการ มีทักษะอยู่ในระดับ
มาก และหลังการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก

ที่สุด แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ สำาหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทำาใหน้สิติมทีกัษะทางเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น สามารถวางแผนสร้างระบบ
ให้มีประสิทธิภาพเข้าในทักษะต่างๆ เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสามารถนำาไป
ประยกุตใ์ชก้บัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ 
(2551: 53-59) พบว่า การคิดวิเคราะห์เป็น
รากฐานสำาคัญของการเรียนรู้และการดำาเนินชีวิต 
บุคคลที่มีความสามารถในด้านอื่นๆ เหนือกว่า
บุคคลอ่ืนๆ การคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของการ
คิดทั้งมวลเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ 
ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่สำาคัญ คือ การสังเกตการ
เปรยีบเทยีบการสรปุผลเชงิเหตผุล การศกึษาหลกั
การการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 

 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

1. การเรียนด้วยคู่มือการจัดการเรียน
การสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
สำาหรบันสิติปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
สามารถทำาให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
สิง่แวดลอ้มเจตคตติอ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม และ
ทกัษะทางเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้ โดยใช้
เทคนคิการเรยีนการเรยีนสอนทีห่ลากหลาย ดงันัน้
จึงสามารถประยุกต์นำาเทคนิคการสอนอ่ืนๆ ที่มี
ความเหมาะสมและหลากหลายได้อีก

2 .  คู่มือการ จัดการ เรี ยนการสอน
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ เป็นพื้น
ฐานสำาคัญของหลายวิชา เช่น การประเมินผลก
ระทบทางสิ่งแวดล้อม นโยบายทางสิ่งแวดล้อม 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ก่อนการ
เรียนการสอน ผู้สอนควรจะทำาการศึกษาให้เข้าใจ
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เกี่ยวกับวิธีการใช้ รายละเอียดของเน้ือหา เพ่ือ
ที่จะได้เกิดความมั่นใจในการเรียนด้วยคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แบบ บูรณาการ

3. ผูส้อนควรเขา้ใจความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล ผู้เรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่ม อาจใช้เวลา
ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นครูผู้สอนควร
ติดตามให้การแนะนำา สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. สถาบันการเรียนการสอนสามารถ

นำารูปแบบการเรียนด้วยคู่มือการจัดการเรียนการ
สอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนต่อไป

3. ควรศกึษาตวัแปรอืน่ๆ ทีส่ง่ผลใหน้สิติ
เกิดการเรียนรู้มากขึ้น เช่น การมีส่วนร่วม หรือ
กำาหนดรูปแบบให้นิสิตได้มีส่วนร่วม เช่น ส่วนร่วม
คดิ รว่มวางแผน รว่มปฏบิตั ิรว่มประเมนิ และรว่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เอกสารอ้างอิง
จันทร์เพ็ญ พงศ์คิรีแสน. (2540). ชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย (แขนง

ดนตรีนาฏศิลป์) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องกิจกรรมการเน้นการฟัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2524). การออกแบบและบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย. ภาควิชาเทคโนโลยี
และการสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

บุญธรรม กิจปรีดาบรสิทุธิ.์ (2540). การเขยีนรายงาน การวิจยัและวิทยานพินธ.์ พมิพค์รัง้ที ่6. กรงุเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ประพันธ์ สุนทรนนท์. (2535). ครูโรงเรียนมัธยมศึกษามองปัญหาสิ่งแวดล้อม, วารสารแนะแนว 
26(142): 58 – 59 ; สิงหาคม – กันยายน, 2535.

ประสาน ตังสิกบุตร. (2547). สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ไพศาล หวังพานิช. (2526). การวัดผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยพัฒนาพานิช.

ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์. (2548). สิ่งแวดล้อมศึกษา. กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส จำากัด.

วินัย วีระวัฒนานนท์. (2541). สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 3. นครปฐม: สถาบันพัฒนาการ

 สาธารณสุขอาเซียน.

สรุศกัดิ ์ปวะภสูะโก. (2552). การพัฒนาคู่มอืการสอนรายวชิา ดนตรสีากล2 เรือ่ง การปฏบิตัแิซกโซโฟน 
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นกลางปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาสารคาม.



Journal of Education, Mahasarakham University 141 Volume 9 Number 4 October-December 2015

สุพัตรา ภูนาคพันธุ์. (2551). การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง โปรแกรมเสนอ 
ผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2. การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

โสมสกาว เพชรานนท์. (2535). เศษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.


