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บทคัดย่อ
การจัดการเรียนการสอนชีววิทยาเน้นให้นิสิตเชื่อมโยงความรู้ทางด้านชีววิทยากับสังคม โดย

เฉพาะปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและศึกษา
ประสทิธภิาพและดัชนปีระสทิธผิลของคูม่อืการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้ม
แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาและ
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนักและทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนิสิต
ระดับปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่ลง
ทะเบียนเรียน รายวิชาชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการ ศึกษา 2557 
จำานวน 58 คน ได้มาโดยการชักตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แผนการจดัการเรยีนรูชี้ววทิยาและปฏิบตักิารชีววทิยาสิง่แวดลอ้มแบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัชวีวิทยาสิง่
แวดลอ้มแบบวดัความตระหนกัตอ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มแบบวดัทกัษะปฏบิตักิารวทิยา ศาสตรข์ัน้บรูณ
าการและการพฒันาคูม่อืการจดัการเรยีนรูชี้ววทิยาและปฏบิตักิารชวีวิทยาสิง่แวดลอ้ม สำาหรบันสิติระดบั
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ปรญิญาตร ีจากการประชุมสมัมนาผูเ้ช่ียวชาญ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ Paired t-test

ผลการวิจัยพบว่าคู่มือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.55/81.85 ซึง่เปน็ไปตามเกณฑ ์ทีต่ัง้ไว้ที ่80/80 มดีชันปีระสทิธ ิผล (E.I) เทา่กบั 0.751 และ
นสิติมคีวามรูเ้กีย่วกบัชีววทิยาสิง่แวดลอ้ม ความตระหนกัตอ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม และทกัษะปฏบิตักิาร
วทิยาศาสตรข์ัน้บรูณาการ หลงัการเรียนมากกวา่ กอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยสรปุ 
การพฒันาคู่มือการจดัการเรยีนรูชี้ววทิยาและปฏบิตักิารชวีวิทยาสิง่แวดลอ้ม แบบบรูณาการ สำาหรบันสิติ
ระดบัปริญญาตรคีณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มปีระสทิธภิาพเหมาะ
สมทำาให้นิสิตมีความรู้ด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวด ล้อม และทักษะ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการเพิ่มขึ้น นับว่าเป็นการปลูกฝังให้นิสิตเกิดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มี
ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และมีทักษะในการทำาปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม นำาไปสู่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในระยะยาวต่อไป

คำ�สำ�คัญ: คู่มือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม, ความรู้ด้านชีววิทยาสิ่ง
แวดล้อม, ความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ

Abstract
Learning management in Biology emphasizes that bachelor degree students are 

able to relate their knowledge of biology to the society, especially problems of natural  
resources and environment. This research study aims to develop and study the efficiency as 
well as Effectiveness Index of biology and biological laboratory handbook, Integrated learning  
in order to develop the bachelor degree students’ knowledge of environmental biology,  
awareness of environmental conservation, and integrated science process skills. The study also 
explores and compares the students’ knowledge, awareness, and integrated science process 
skills both before and after learning. The sample in this research study is 58 Environmental 
Education undergraduate students enrolling in Biology and Environmental Biology semester 
1 academic year 2014. The instruments for the study included biology and environmental 
biology laboratory lesson plans, an achievement knowledge test, environmental conservation 
awareness questionnaire, an achievement integrated scientific process skills and development 
of biology and biological laboratory handbook gained from experts in the seminar. Statistics 
used to analyze the data were uses percentage, mean, standard deviation, and for testing 
hypotheses the paired t-test.



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 176 ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558

The results showed that efficiency 80.55/81.85 of biology and biological laboratory 
handbook for bachelor degree students is efficient at 80.55/81.85 as expected 80/80 in 
the criteria while the Effectiveness Index (E.I.) is 0.751. Besides, it is found that the students  
have more integrated science process skills after learning than before and the test is  
statistically significant at the .05 level.

In conclusion, the development biology and biological laboratory handbook for  
bachelor degree students in the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham  
University is efficient and suitable for the students since it can increase their knowledge  
of environmental biology as well as awareness of environ mental conservation and  
integrated science process skills. This helps the students gain knowledge of environment, 
awareness of environment, and environmental process which lead them to a life-long  
learning and change their behavior to be responsible for the environment in the long term.

Keywords: biology and biological laboratory handbook, biological environment knowledge, 
environmental conservation awareness and science integrated process skills

บทนำา
สิ่ งแวดล้อมศึกษา เป็นการให้การ

ศึกษาแก่ปวงชน ทุกเพศทุกวัย และทุกรูปแบบ
ของการศึกษา โดยมีองค์ความรู้ ประกอบด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ชีวภาพ สิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น สังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา ความเช่ือและค่า
นิยมที่มีความสัมพันธ์กัน ตลอดจนกระบวน การ
เรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคน ให้
มีบทบาทในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (วินัย วีระวัฒนา
นนท์, 2555: 103)

สำาหรับเยาวชนที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปรญิญาตรหีรอืระดับอดุมศกึษาซึง่อยู่ในช่วงวยัรุน่
ตอนปลายท่ีกำาลังจะก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นมี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้วิทยาการต่างๆที่จะนำาไป
ใชใ้นการประกอบอาชีพและดำาเนินชีวติ (อดุมศกัดิ ์
นาดี, 2545: 15) เยาวชนในระดับอุดมศึกษา จึง

ถือเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่ง
จะต้องเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ, 2556)

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาในระดับอุดม 
ศกึษา ยงัมปีญัหาในการทำาปฏบิตักิารดา้นชวีวิทยา
และความสำาคัญของการเรียนรู้คือการเชื่อมโยง
ความรู้ด้านชีววิทยากับสิ่งแวดล้อม โดยจาก
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องนักศึกษาขาด
ความเข้าใจและความพร้อมในข้ันตอนการทำา
ปฏิบัติการชีววิทยา (พัทธชัย ปิ่นนาคม, 2555) 
ในรายวชิาปฏบิตักิารชวีวทิยา2 นกัศกึษาครศุาสตร์
เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2/2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พบว่า
ดา้นความเขา้ใจนกัศกึษาเกอืบทัง้หมดยงัไมเ่ขา้ใจ
ข้ันตอนการทำาปฏิบัติการรวมถึงความสำาคัญของ
การทำาการทดลองทำาให้บันทึกและสรุปผลการ
ทดลองไม่ถูกต้อง สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
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ทรัพยากรศาสตร์ มหา วิทยาลัยมหาสารคาม ยัง
มีปัญหาในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยา
และปฏบัิติการชวีวทิยาสิง่แวดลอ้ม ซึง่เปน็วชิาพ้ืน
ฐานท่ีสำาคญั คอื การขาดคู่มอืการเรยีนใน รายวชิา
ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม และ
จากการศกึษาขอ้มลูผลการเรยีนของนสิติในปกีาร
ศึกษา 2555 พบว่า มีนิสิตบางส่วนมีผลการเรียน
อยู่ในระดับต่ำา โดยมีนิสิตที่ได้เกรด A เพียง 1 คน
จากจำานวน 64 คน มีผู้ที่ได้เกรด ระดับต่ำากว่า B 
ถึง 20 คนและในจำานวนนี้มีติด F ถึง 7 คน (เพ็ญ
แข ธรรมเสนานุภาพ, 2555)

ดังน้ันในการสร้างองค์ความรู้ ความ
ตระหนัก ทักษะปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัย
จงึสนใจทีจ่ะพฒันาคู่มอืการจดัการเรยีนรูชี้ววทิยา
และปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง จากการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในห้องเรียนและการทำาปฏิบัติการจริง
จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน โดยบูรณา
การกับวิธีการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้นิสิตเกิด ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มี
ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และมีทักษะในการ
ทำาปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม นำาไปสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้

ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
สำาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่ง
แวดลอ้มแบบบรูณาการสำาหรบันสิติระดับปรญิญา
ตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80

3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยา 
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการสำาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

4. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ ความรู้ 
ความตระหนักและทักษะปฏิบัติการด้านสิ่งแวด 
ล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้
ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ

สมมุติฐานการวิจัย
1. เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ร่วม

กับการใช้คู่มือการการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาแล
ปฏิบัติ การชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการส่ง
ผลตอ่ความรู ้ความตระหนกัและทกัษะปฏบิตักิาร
วทิยาศาสตรข์ัน้บรูณาการ ของนสิติระดบัปรญิญา
ตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

2. นิสิตปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาที่เรียนโดยการใช้คู่มือการการจัดการเรียนรู้
ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบ
บรูณาการ มคีวามรูด้า้นชวีวทิยาสิง่แวดลอ้ม ความ
ตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้การศึกษาวิจัยการการ
พัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติ
การชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการสำาหรับ
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นิสิตระดับปริญญาตรีได้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 293 คน

กลุม่ตัวอยา่งใช้การศกึษาวจิยัการพฒันา
คู่มือ การจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการ
ชีววิทยาส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการสำาหรับนิสิต
ระดบัปรญิญาตรี ได้แก ่นิสติระดับปรญิญาตรสีาขา
วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 58 คน
ซึ่งได้มาจากการชักตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpo-
sive sampling) 

	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนาคู่มือ
การจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยา
ส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการสำาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มีดังนี้

2.1 แบบสำารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระที่จำาเป็นสำาหรับการพัฒนาคู่มือการ
สอนชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและ
ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

2.3 คู่มือการสอนชีววิทยาและปฏิบัติ 
การชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

2.4 แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัชีววทิยา
สิ่งแวดล้อม

2.5 แบบวดัความตระหนักต่อการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม

2.6 แบบวดัทักษะปฏบัิติการวทิยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ

	 3.	การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่ง
มือ

3.1 การสร้างและหาคุณภาพคู่มือการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่ง
แวดล้อม ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้

1 . ผู้วิจัย ศึกษาหลักสูตรการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี วท.บ.สิ่งแวดล้อม
ศึกษา ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และตรวจสอบคำา
อธิบายรายวิชาชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม จากนั้นจัดทำาร่างคู่มือการจัดการ
เรยีนรูช้วีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้ม 
และร่างแผนการสอน โดยเรียนเชิญคณาจารย์ ผู้
เช่ียวชาญ จำานวน 5 คน ในสาขาชีววิทยา และ
สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.ไพโรจน์ 
ประมวล, ผศ.ดร.อดิศักด์ิ สิงห์สีโว, ผศ.ดร.ชัยธัช 
จันทร์สมุด, อ.ดร.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ และ
ว่าที ่พ.ต. ดร. มานติย ์ซาซโิย มาเปน็ผูเ้ชีย่วชาญใน
การตรวจสอบเครือ่งมอืวิจยัและจดัประชมุสมัมนา
ผู้เชี่ยวชาญหรือ Focus group เพื่อวิเคราะห์
เนื้อหาสาระ ที่เหมาะสมในการพัฒนาคู่มือการ
สอนชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ในวันที่ 27 เมษายน 2557 ซึ่งท่านผู้เชี่ยวชาญ
ได้เสนอแนะในการวางกรอบเนื้อหา และการจัด
ทำาแผนการสอน เพื่อให้เหมาะสมกับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

2. จัดทำาร่างคู่มือการจัดการเรียนรู้
ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมตาม
กรอบเนื้อหาสาระท่ีได้จากการประชุมผู้เช่ียวชาญ 
และให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาความ
สอดคล้องของเนื้อหา (IOC)

3. ปรับปรุงคู่มือการจัดการเรียนรู้
ชวีวิทยาและปฏบิตักิารชวีวิทยาสิง่แวดลอ้มตามขอ้
เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้นำาคูม่อืทีพ่ฒันา
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ขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาคุณภาพ 
ด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ คือ ความเหมาะสมมากที่สุด เหมาะ
สมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อยและ
เหมาะสมน้อยทีส่ดุโดยกำาหนดเกณฑค์า่เฉลีย่ของ
ความเหมาะสมคือถ้าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปถือว่าคู่มือการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่ง
แวดล้อมมีความเหมาะสม สามารถนำาไปทดลอง
ใช้ได้ จากการหาคุณภาพคู่มือการจัดการเรียนรู้
ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ พบว่า ค่าความเหมาะสมเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 4.50 และค่าความสอดคล้อง (IOC) มี
ค่าเท่ากับ 0.93 แสดงว่า คู่มือการจัดการเรียน
รู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพและมีความเหมาะสมมาก 

3.2 การสร้างและหาคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้

จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ ชีววิทยา
และปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม และหา
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีผู้เช่ียวชาญ 
ประเมินความเหมาะสมของแผน การสอนด้วย
แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณ คา่ 5 ระดบั 
โดยกำาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม 
คือถ้าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมีค่า
ต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไปถอืวา่แผนการสอนชีววทิยาและ
ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม  
สามารถนำาไปใชจ้ดักระบวนการเรยีนรูไ้ด้ จากการ
หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าค่า
ความเหมาะสมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.49

3.3 การสร้างและหาคุณภาพแบบทด 
สอบวัดความรู้ด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอน
ดังนี้

1. สรา้งแบบทดสอบความรูด้้าน ชีววทิยา
สิ่งแวดล้อมจำานวน 50 ข้อ โดยพิจารณาความ

ครอบคลุมเนื้อหาสาระ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอ
แนะในการจดัทำาคูม่อืการสอนชวีวทิยาและปฏบิตัิ
การชีววิทยาสิ่งแวดล้อม และจัดทำา Test blue 
print เพื่อกระจายการวัดให้ครอบคลุมพุทธิพิสัย 
ตามทฤษฎขีอง Bloom Revise (Anderson, Lorin 
W. & Krathwohl, David R., 2001) เพื่อ ให้ได้
ข้อสอบที่มีคุณภาพจำานวน 40 ข้อ

2. หาความตรงของแบบทดสอบโดย
การตรวจสอบความสอดคล้องตรงตามเนื้อหา
จากผู้เชี่ยวชาญ (ค่า IOC) และประเมินความ
เหมาะสมของแบบทด สอบโดยผู้เช่ียวชาญ ด้วย
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ  

3. ทดลองใช้แบบทดสอบ (Try out) กับ
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีววิทยาและ
ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เพื่อหาค่าความ
ยากง่ายและอำานาจจำาแนก หาความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบตามสูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-
20) โดยแบบทดสอบจะตอ้งมคีา่ความเชือ่มัน่ .80 
ขึ้นไปจึงจะสามารถนำาไปใช้วัดความรู้ได้จากการ
หาคุณภาพพบว่า ข้อคำาถามที่มีค่าความยากง่าย
ระหวา่ง 0.20 – 0.8 มจีำานวน 40 ขอ้ มคีา่อำานาจ
จำาแนก ทีม่คีา่วกิฤต ิ0.361 ขึน้ไป มจีำานวน 40 ขอ้ 
และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .96 แสดงว่า แบบ
ทดสอบความรูด้า้น ชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มมคีณุภาพ 
สามารถนำาไปใช้ในการวัดความรู้ได้

3.4 การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบ 
ถาม

1. สร้างแบบสอบถาม เก่ียวกับความ
ตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หาความ
ความสอดคล้องของแบบตรวจสอบรายการ 
และแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ (ค่า IOC) ประเมิน
ความเหมาะสมของแบบวัดความตระหนักโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
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ประมาณค่า 5 ระดับ โดยกำาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ของความเหมาะสมคือ ถ้าค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปถือว่าแบบ
วัดความตระหนักมีความเหมาะสม สามารถนำา
ไปใช้ได้ พบว่า แบบวัดความตระหนักมีค่าความ
เหมาะสม เท่ากับ 4.49 และความเช่ือมั่นตาม
สตูรคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (α –Cronbach Coef-
ficient) เท่ากับ 0.97

3.5 การสร้างและหาคุณภาพแบบวัด
ทักษะปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

1. ใช้แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสร้างโดย ไพฑูรย์ สุข
ศรีงาม โดยยึดกรอบความคิดของสมาคมส่ง
เสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของอเมริกา 
(AAAS) แบบทดสอบฉบับนี้มีจำานวนทั้งหมด 30 
ข้อจำาแนกเป็น 5 ทักษะ (นิดา กิจจินดาโอภาส, 
2552: 94) ได้แก่ ทักษะการกำาหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ ทักษะการต้ังสมมุติฐาน ทักษะการ
กำาหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง 
และทักษะการแปลความหมายข้อมูลและการลง
ข้อสรุป ทั้งหมดจำานวน 30 ข้อ 

2. หาคุณภาพของเครื่องมือโดยนำาแบบ
วัดทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการไปทดลองกับ
นสิติทีล่งทะเบยีนเรียนราย วชิาชีววทิยาและปฏบัิติ
การชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มจำานวน 35 คน ตรวจสอบ
อำานาจจำาแนกเป็นรายข้อตามวิธี Item – total 
Correlation 

3. หาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบ
วัดทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ โดยใช้สูตร 
Kuder-Richardson (KR-20) โดยจะต้องมีค่า
ความเชื่อมั่น .80 ขึ้นไป พบว่า แบบวัดทักษะ
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ สำาหรับปฏิบัติการ
ชวีวทิยาสิง่แวดลอ้ม มคีา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั .97 
แสดงว่า แบบวัดทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
สำาหรับปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
และสามารถนำาไปใช้ได้

	 แผนที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยเชิงปริมาณแบบ
กึ่งทดลอง(Quasi-experimental Research) การ
วิจัยแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest Post-
test Design) และการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการ
พรรณนา การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การปฏิบัติของนิสิตและ ผลงานที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

การดำาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1

1. ตดิตอ่ประสานงานและทำาหนงัสอืเชญิ
ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นคณาจารย์ที่เคยทำาหน้าที่สอน
ระดับปริญญาตรี ในรายวิชาชีววิทยาและปฏิบัติ
การชีววิทยาสิ่งแวดล้อมจำานวน 5 คน 

2. จัดประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
วเิคราะหส์าระฯเนือ้หาและบทปฏบิตักิารชวีวทิยา
สิ่งแวดล้อมในการจัดทำาคู่มือการจัดการเรียนรู้
ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

3. จัดทำาร่างคู่มือคู่มือการจัดการเรียนรู้
ชวีวิทยาและปฏบิตักิารชวีวิทยาสิง่แวดลอ้มสำาหรบั
นสิติระดบัปรญิญาตรตีามกรอบเนือ้หาสาระฯและ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเบื้องต้น นำาเสนอต่อผู้
เชี่ยวชาญและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

4. พัฒนาแผนการสอนและวิเคราะห์
เทคนคิการสอนโดยการประชมุสมัมนา ผู้เชีย่วชาญ

ระยะที่ 2

1. ปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการจัดการ
เรยีนรูช้วีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวด ลอ้ม
สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตามคำา แนะนำาของ
ผูเ้ชีย่วชาญและคณะกรรมการควบคมุวิทยานพินธ์

2. จัดทำาเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือ
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ระยะที่ 3

1. ดำาเนินการใช้แบบทดสอบความรู้
ชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบวดัความตระหนกัตอ่การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแบบวัดทักษะปฏิบัติการ
ขัน้บรูณาการกอ่นเรยีนกบักลุม่ตวัอยา่ง บนัทกึผล
สอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้คู่มือปฏิบัติการชีววิทยาสิ่ง
แวดล้อมให้กับกลุ่มตัวอย่าง

2.1 จดักจิกรรมการเรยีนการสอนเนือ้หา 
โดยใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย

2.2 จัดกิจกรรมการทำาปฏิบัติการที่
เน้นให้ผู้เรียนวางแผนการทำาปฏิบัติการจากวัสดุ 
อุปกรณ์ที่จัดให้และประเมินผลเพื่อการพัฒนาใน
ทุกปฏิบัติการ

3. ใชแ้บบสงัเกต และแบบประเมนิตนเอง
ความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้มในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลในช่วงของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4. ดำาเนินการใช้แบบทดสอบความรู้
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม แบบวัดความตระหนักต่อ 
สิ่งแวดล้อม และแบบวัดทักษะปฏิบัติการขั้นสูง 
หลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง บันทึกผลสอบไว้เป็น
คะแนนทดสอบหลังเรียน

5. ใชแ้บบสงัเกต แบบสำารวจรายการ และ
แบบวัดทักษะในการประเมินทักษะการปฏิบัติ ใน
ช่วงของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และตรวจสอบ
ผลการสะสมผลงานหลังการใช้คู่มือปฏิบัติการ
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ขอ้มลูในการวจิยั
ครั้งนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สถิติพื้นฐานได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. สถิติในการหาคุณภาพภาพของเครื่อง
มือ ได้แก่

2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ของ
แบบทดสอบวัดความรู้ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมโดย
ใช้ ค่า IOC

2.2 หาความยากง่ายของแบบทดสอบ
วัดความรู้ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม โดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูป 

2.3 หาค่าอำานาจจำาแนกรายข้อของ
แบบสอบถามวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมโดยใช้ Item-total correlation

2.4 หาความเชื่อมั่นตามสูตรของคูเดอร์
ริชาร์ดสัน (KR-20) ของแบบทดสอบวัดความรู้
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

2.5 หาความเชื่อมั่นของแบบตรวจ สอบ
รายการและแบบสอบถามวัดความตระหนักต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามสูตรค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา(α –Cronbach Coefficient)

2.6 หาความแตกต่างรายด้านของ ความ
รู้ด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ หลังเรียนโดยวิธีของ 
Scheffe’

2.7 สถิติทดสอบผลและสมมติฐาน
ได้แก่ สถิติ Paired t-test เปรียบเทียบ ความรู้
ชวีวทิยาสิง่แวดลอ้ม ความตระหนกัตอ่การอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม ทักษะปฏิบัติการวิทยา ศาสตร์ขั้น
บูรณาการ ก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลการวิจัย
พัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา

และปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบบรูณาการ 
จากการจัดประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญหรือ Focus 
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group เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาระ ที่เหมาะสมใน 
โดยผูเ้ชีย่วชาญได้เสนอแนะในการวางกรอบเน้ือหา 
และการจัดทำาเนื้อหาสาระฯ บทปฏิบัติการ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสิ่ง
แวดล้อมศึกษา ประกอบด้วย เนื้อหาสาระ 7 บท 
และมีบทปฏิบัติการแทรก ที่สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระ ทางด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม โดยผู้วิจัยได้
ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ในแต่ละบทมี
ทั้ง การสอนแบบบรรยาย เทคนิคการสอนโดย
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง CIPPA Model รูปแบบ
การสอนแบบ Flip class room เทคนิคการสอน
ท่ีเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการโดยกระบวนการ
สืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม เทคนิคการสอน
แบบสบืเสาะ และ เทคนคิการสอนแบบปฏิบตักิาร 
ซึง่การจดัทำาคูม่อืการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
ที่แทรกบทปฏิบัติการ และมีการใช้เทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ทำาให้นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
การเรยีนรู ้มคีวามสนใจ มแีรงกระตุน้ตอ่การเรยีน
การศึกษาสืบเสาะ ความรู้ บทปฏิบัติการที่มีการ
อธิบายขั้นตอน วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ทำาให้นิสิต
มีความสะดวกในการทำากิจกรรม เสาะแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ให้มีความชำานาญมากยิ่งขึ้น และ
ยังเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับตัวนิสิต

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคู่มือ
การจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดยใช้แบบทดสอบ
วัดความรู้ด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อมมีค่าเท่ากับ 
80.51/81.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล (E.I) 
ของคู่มือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติ
การชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ จากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คู่มือการจัดการเรียน
รู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม พบ
ว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดการเรียนรู้
ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสิ่ง
แวดล้อมศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.751 แสดงว่านิสิต
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาสิง่แวดลอ้มศกึษามคีะแนน
ในการเรยีนเพิม่ขึน้คดิเปน็รอ้ยละ 75.10 ดงัตาราง
ที่ 1 และ 2
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ต�ร�งที่ 1 ผลการวเิคราะหป์ระสทิธิภาพของคูม่อืการจดัการเรียนรูช้วีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่
แวดล้อมแบบบูรณาการ โดยใช้แบบแบบทดสอบวัดความรู้ด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อมสำาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

คู่มือจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการ 
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คะแนนรวม

 580
S.D. ร้อยละ (E1)

คะแนนระหว่างเรียนด้วยคู่มือการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบ

บทที่ 1 พื้นฐานชีวิทยาและสรรพชีวิต 470 8.10 0.72 81.03 81.03

บทที่ 2 เซลล์ในสิ่งแวดล้อม 464 8.00 0.77 80.00 80.00

บทที่ 3 การสืบพันธุ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิตในสิ่ง
แวดล้อม

468 8.07 0.72 80.70 80.70

บทที่ 4 สิ่งแวดล้อมกับสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต 460 8.16 0.79 81.55 81.55

บทที่ 5 สิ่งแวดล้อมกับพันธุกรรม 473 8.16 0.72 81.55 81.55

บทที่ 6 ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 468 8.07 0.75 80.79 80.79

บทที่ 7 การประยุกต์ความรู้ทางชีววิทยากับสิ่งแวดล้อม 466 8.03 0.67 80.34 80.34

รวม 3269 56.59 0.87 80.51 (E1)

คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง 1899 32.74 1.25 81.85 (E2)

ประสิทธิภาพ (E1/E2) = 80.51/81.85

ต�ร�งที่ 2 คา่ดัชนปีระสทิธผิลของคูม่อืชีววทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้ม โดยใชแ้บบทดสอบ
วดัความรูด้้านชีววทิยาสิง่แวดลอ้มสำาหรบันสิติระดบัปรญิญาตร ีสาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา ก่อน
เรียนและหลังเรียน (E.I.)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวนนิสิต
ผลรวมของ
คะแนนเต็ม

40

ผลรวมคะแนน 
การทดสอบ

2,320
S.D.

ก่อนเรียน 58 40 629 10.85 2.62

หลังเรียน 58 40 1899 32.74 1.25

ดัชนีประสิทธิผล E.I. =0.751

X



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 184 ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558

4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ

4.1 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยว
กับชีววิทยาสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการเรียน
รู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
สำาหรบันสิติระดบัปรญิญาตร ีพบวา่ กอ่นการเรยีน
รูช้วีวทิยาและปฏบิตักิารชีววทิยาสิง่แวดลอ้ม นสิติ
มีคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาสิ่ง
แวดล้อมเท่ากับ 10.94 คะแนน ซึ่งมีความรู้อยู่

ในระดับปานกลางและหลังการเรียน นิสิตมีความ
รู้เกี่ยวกับชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 
32.74 คะแนน ซึ่งมีความรู้อยู่ในระดับมากเมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการ
เรียน นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
หลังการเรียนมากกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัย
สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (p=.000) แสดงใหเ้หน็
ว่าการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่ง
แวดล้อม สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีมีผลทำาให้
นสิติมคีวามรูเ้กีย่วกบัชวีวิทยาสิง่แวดลอ้มเพิม่มาก
ขึ้นกว่าดังตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 3 ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัชวีวิทยาสิง่แวดลอ้มกอ่นและหลงัการเรยีนรูช้วีวิทยาและ
ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ด้าน
ก่อนเรียน ระดับ

ความรู้

หลังเรียน ระดับ
ความรู้

t P
S.D. S.D.

ความรู้
(n=58)

10.84
(27.35%)

2.62 น้อย 32.74
(81.85%)

1.25 มาก -54.588 .000*

* นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.2 ผลการเปรียบเทียบความตระหนัก
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการเรียน
รู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า ก่อนการ
เรยีนรูช้วีวทิยาและปฏิบตักิารชีววทิยาสิง่แวดลอ้ม
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความตระหนักเท่ากับ 
2.91 คะแนน ซึ่งมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลางและหลังการ
เรียน นิสิตมีความตระหนักเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 

4.48 คะแนน ซึ่งมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากเมื่อเปรียบเทียบค่า
เฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการเรียน นิสิตมีความ
ตระหนักหลังการเรียนมากกว่าก่อนการเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p= .000) 
แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการ
ชวีวทิยาสิง่แวดลอ้ม สำาหรบันสิติระดบัปรญิญาตรี
มีผลทำาให้นิสิตมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนเรียน ดังตารางที่ 4
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4.3 ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ
การวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ก่อนและหลังการ
เรยีนรูช้วีวทิยาและปฏบิตักิารชีววทิยาสิง่แวดลอ้ม 
สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีพบว่า ก่อนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้คู่มือชีววิทยาและปฏิบัติการ
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยในด้าน
ทกัษะปฏบัิติการวทิยาศาสตรข์ัน้บรูณาการเทา่กบั 
13.20 คะแนน ซึ่งมีทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลางและหลังการเรียน นิสิตมีทักษะปฏิบัติ
การวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 

19.97 คะแนน ซึ่งมีทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
เมือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่คะแนนกอ่นและหลงัการ
เรยีน นสิติมทีกัษะปฏบิตักิารวทิยาศาสตรข์ัน้บรูณ
าการหลังการเรียนมากกว่าก่อนการเรียน อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p= .000) แสดง
ให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้คู่มือ ชีววิทยา
และปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สำาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีมีผลทำาให้นิสิตมีทักษะปฏิบัติ
การวิทยาศาสตรข์ัน้บรูณาการเพิม่มากขึน้กว่าก่อน
เรียน ดังตารางที่ 5

ต�ร�งที่ 4 ผลการเปรยีบเทยีบความตระหนักต่อการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มกอ่นและหลงัการเรยีนรูช้วีวทิยา
และปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ด้าน
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t P
S.D ระดับ S.D ระดับ

ความ
ตระหนัก(n=58)

2.91 1.31 ไม่แน่ใจ 4.48 0.45 มาก -22.923 .000*

*นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต�ร�งที่ 5 การเปรยีบเทยีบทกัษะปฏิบติัการวทิยาศาสตรข์ัน้บรูณาการ กอ่นและหลงัการเรยีนรูช้วีวิทยา
และปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ด้าน
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t P
S.D ระดับ S.D ระดับ

ทักษะปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ (n=58)

13.20 2.18 ปาน
กลาง

19.97 3.43 มาก -18.72 .000*

*นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปผลการวิจัย 
1. คู่มือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและ

ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.55/81.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ตั้ง
ไว้ที่ 80/80

2. คู่มือจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติ
การชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ สำาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มี
ดัชนีประสิทธิผล (E.I) เท่ากับ 0.751

3. ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ
บรูณาการโดยใช้เทคนคิการสอนและ สือ่การเรยีน
รู้ที่หลากหลายจำาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างองค์
ความรูด้า้นชวีวทิยาและการทำาปฏิบตักิารชีววทิยา
สิ่งแวดล้อมสำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา
สิ่งแวดล้อมศึกษาก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

ผ ลก า รศึ กษ าคว ามรู้ ก่ อ นก า รจั ด
กระบวนการเรียนรู้ วิชาชีววิทยาและปฏิบัติการ
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยในการวัดความ
รู้ก่อนเรียนเท่ากับ 10.85 คะแนน ซึ่งมีความรู้อยู่
ในระดบัน้อย คดิเปน็รอ้ยละ 27.35 และหลงัเรยีน
นิสิต ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ มีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น เท่ากับ 32.74 คะแนน ซึ่งมีระดับความรู้
อยูใ่นระดบัมาก คดิเปน็รอ้ยละ 81.85 เมือ่เปรยีบ
เทยีบคา่เฉลีย่คะแนนกอ่นเรยีน และหลงัเรยีนนิสติ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ มีความรู้หลังเรียน 
มากกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาคู่มือการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่ง
แวดล้อมแบบบูรณาการมีผลทำาให้นิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ มีความรู้เพิ่มมากขึ้น

ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความ
ตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเปรียบ
เทียบความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ก่อนและหลังการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการ
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม พบว่า ก่อนการเรียนรู้ นิสิต
มีคะแนนเฉลี่ยในด้านความตระหนักเท่ากับ 
2.91 คะแนน ซึ่งมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลางและหลังการ
เรียน นิสิตมีความตระหนักเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 
4.48 คะแนน ซึ่งมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากเมื่อเปรียบเทียบค่า
เฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการเรียน นิสิตมีความ
ตระหนักหลังการเรียนมากกว่าก่อนการเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบทักษะ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ นิสิตที่เข้า
ร่วม กิจกรรมการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
พบว่า ก่อนการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการ
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยในด้าน
ทกัษะปฏบิตักิารวทิยาศาสตรข์ัน้บรูณาการเทา่กบั 
13.67 คะแนน ซึ่งมีทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลางและหลังการเรียน นิสิตมีทักษะปฏิบัติ
การวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการเพิ่มมากข้ึนเท่ากับ 
17.10 คะแนน ซึ่งมีทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลางเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน ก่อนและ
หลงัการเรยีน นสิติมทีกัษะปฏบิตักิารวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าคูม่อื
การจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีมีผล
ทำาใหน้สิติมทีกัษะปฏบิตักิารวทิยาศาสตรข์ัน้บรูณ
าการเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนเรียน



Journal of Education, Mahasarakham University 187 Volume 9 Number 4 October-December 2015

อภิปรายผลการวิจัย
1. คู่มือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและ

ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.55/81.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่
ตั้งไว้แสดงให้เห็นว่า คู่มือการจัดการเรียนรู้ ผ่าน
การพัฒนารูปแบบอย่างเป็นระบบโดยมีขั้นตอน
ในการดำาเนินการ คือ ขั้นการพัฒนาเนื้อหาสาระ
คู่มือการเรียนการสอน ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่จำาเป็นสำาหรับการพัฒนา
คู่มือการสอนชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่ง
แวดล้อมสำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง นำาไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาคู่มือ
การจัดการเรียนรู้และคู่มือการสอนชีววิทยาและ
ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา โดยผ่านกระบวนการผ่านการยกร่างคู่มือ
การเรียนรู้ จากการประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ 
ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ตามแนวคิดของ (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2546: 153-156) ที่ได้กล่าวถึงการ
พัฒนาสื่อการสอน หรือวิธีสอน จำาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องทำาการทดลองใช้ และหาประสทิธภิาพของ
สิ่งพัฒนาเพื่อจะมั่นใจในการนำาไปใช้ต่อไป ซึ่งจะ
สง่ผลให้คูม่อืการจดัการเรยีนรูชี้ววทิยาและปฏบิตัิ
การชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ สำาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษามี
ประสิทธิภาพตามที่กำาหนดไว้

2. คู่มือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและ
ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.751 
หมายความว่า นิสิตที่เรียนโดยใช้คู่มือชีววิทยา
และปฏบัิติการชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบบรูณาการ

มคีวามก้าวหนา้ของความรูใ้นดา้นสิง่แวดลอ้ม รอ้ย
ละ 75.10 แสดงให้เห็นว่า คู่มือการจัดการเรียนรู้
ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสิ่ง
แวดล้อมศึกษา มีความเหมาะสม ช่วยกระตุ้นให้
นิสิตตื่นตัวและมีความสนใจในการเรียนรู้ด้านสิ่ง
แวดลอ้ม ทำาใหม้คีวามรู ้ความตระหนกั และทกัษะ
ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สุพัตรา วงศ์ษา (2549: 76) ได้ศึกษา
การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้เรือ่ง สิง่มี
ชวีติกบักระบวน การดำารงชวีติ ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่
1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.21/81.7 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้มีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องสิ่งมี
ชีวิตกับกระบวน การดำารงชีวิต ช้ันมัธยมศึกษาป่ี
ที่ 1 เท่ากับ 0.76 ซึ่งแสดงว่า ผู้เรียนมีคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 76

3. ผลการเปรียบเทียบความรู้ด้าน
ชวีวทิยาสิง่แวดลอ้ม จากการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
วิชาชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
แบบบรูณาการ ผลการศกึษา ความรูก้อ่นและหลงั 
กระบวนการจัดการจัดการเรียนรู้ พบว่า คะแนน
เฉลี่ยในการวัดความรู้ก่อนเรียนเท่ากับ 10.85 
คะแนน ซึง่มคีวามรูอ้ยูใ่นระดบันอ้ย คดิเปน็รอ้ยละ 
27.35 และหลังเรียนนิสิต ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรยีนรู ้มคีวามรูเ้พิม่มากขึน้ เทา่กบั 32.74 คะแนน 
ซึ่งมีระดับความรู้อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
81.85 ดังนั้น หลังการเรียนรู้ นิสิตมีความรู้เพิ่ม
มากข้ึนกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้  
โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาและ
ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ มี
ความเหมาะสมต่อการพัฒนาความรู้ด้านชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลาก
หลาย ให้ความรู้ในเรื่อง ชีววิทยาและปฏิบัติการ
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ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้คู่มือเป็นสื่อถ่ายทอด
ประกอบกับเทคนคิการสอน สือ่การเรยีนการสอน
ที่หลากหลาย ทำาให้นิสิต เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านความรู้ เมื่อได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ 
จากการเรียนรู้ การฝึกฝน การสัมผัสธรรมชาติ
จากกิจกรรมการเรียนรู้ และประสบการณ์ที่เคย
พบเห็นมาผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ จะทำาให้ได้
ทราบข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดของเรื่องราว
อันจะเป็นประสบ การณ์ของบุคคล ซึ่งจะสะสม
และถ่ายทอดสืบต่อกันไปจนกลายเป็นความรู้ซึ่ง
สอดคล้องกับ ประยูร วงศ์จันทรา (2555: 319) 
กล่าวถึงความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ว่า “ความ
รู้ คือ การรับรู้ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการ
รับรู้ด้วยจิตใจ การรับรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งสำาคัญ
ท่ีจะทำาให้กระบวนการถ่ายทอด เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์”จะทำาให้ได้ทราบข้อเท็จจริงหรือ
รายละเอียดของเรื่องราวอันจะเป็นประสบการณ์
ของบุคคล ซึ่งจะสะสมและถ่ายทอดสืบต่อกันไป
จนกลายเป็นความรู้ การวัดความรู้ความจำาจึง
จำาเป็นต้องวัดความสามารถในการระลึกเรื่องราว
ข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์ต่างๆ หรือวัดความ
ระลกึไดจ้ากประสบการณแ์สดงใหเ้หน็วา่คูม่อืการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่ง
แวดล้อมแบบบูรณาการมีผลทำาให้นิสิตที่เข้ารับ
การเรียนการสอน มีความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อน
การเรียนการสอน

4. ผลการเปรยีบเทยีบความตระหนกัการ
เรียนการสอนวิชาชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ผลการศึกษาความ
ตระหนักก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ มีความ
ตระหนักเพิม่มากขึน้กวา่กอ่นเรยีน ซึง่กอ่นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้ คือ นิสิตมี
ความตระหนักอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และหลังเรียน
นิสิตมีความตระหนักอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้

เหน็ว่ากระบวนการทีใ่ชใ้นการจดักิจกรรมการเรยีน
รู้ วิชาชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้และ
การลงมือทำาปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม โดย
ใช้คู่มือการเรียนรู้เป็นสื่อถ่ายทอดประกอบกับ
กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพือ่ใหน้สิติได้
ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความตระหนัก ด้าน
การยอมรับ (Receives phenomena) คือ การ
แสดงออกถึงความรู้ความสนใจ ความรู้สึก ที่เกิด
ขึ้นในจิตใจของตนเองด้วยความเต็มใจ ด้านการ
ตอบสนอง (Responds to phenomena) คอื การ
มสีว่นรว่มในกจิกรรมทีม่คีวามสนใจเปน็พเิศษโดย
ผลที่เกิดขึ้นจะเกิดจากความเต็มใจหรือความพึง
พอใจที่ได้กระทำา และการเห็นคุณค่า (Values) 
คือ ความรู้สึกทางจิตใจหรือพฤติกรรมส่วนบุคคล
ใน การให้คุณค่าของวัตถุโดยมีช่วงระหว่างการ
ยอมรับไปจนถึงเกิดความรับผิดชอบ เมื่อนิสิตได้
รับการถ่ายทอดเรื่อง ราวต่างๆ จากการเรียนรู้ 
การฝกึฝน และทีเ่คยพบเหน็มาผา่นประสาทสมัผสั
ตา่งๆจะทำาใหไ้ดท้ราบขอ้เทจ็จรงิ หรอืรายละเอยีด
ของเรือ่งราวอนัจะเปน็ประสบการณข์องบคุคล ซึง่
จะสะสมและถ่ายทอดสืบต่อกันไปจนเกิดความ
ตระหนัก (ประยูร วงศ์จันทรา, 2555)

5 .  ผลการศึกษาทักษะปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการรายด้านก่อนและหลัง
การเรียนรู้ ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่ง
แวดล้อม สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีผลจาก
การศึกษาในด้านทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ของนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่านิสิต
มทีกัษะในการทำาปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรแ์บบ
บรูณาการ กอ่นเรยีน อยูใ่นระดบันอ้ยถงึปานกลาง 
มีทักษะในการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การรายด้านก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลางและ
หลังเรียน นิสิตมีทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ข้ันบูรณาการอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก 
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เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียน นิสิตมีทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน แสดงให้
เห็นว่าการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มีผล
ทำาให้นิสติมทีกัษะปฏิบตักิารวทิยาศาสตรข์ัน้บรูณ
าการเพิม่มากขึน้กวา่กอ่นเรยีนโดยใช้กระบวน การ
เรียนการสอน และการออกแบบบทปฏิบัติ การ
แทรกในคู่มือ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทำาให้นิสิต
มทีกัษะปฏบิตักิารวทิยาศาสตรข์ัน้บรูณาการทีดี่ มี
ความสามารถ ในการกำาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
การตั้งสมมติฐาน การกำาหนดและควบคุมตัว การ
ทดลอง และการแปลความหมายขอ้มลูและการลง
ข้อสรุปได้ดียิ่งขึ้น การประเมินการทำาปฏิบัติการ
โดยใช้แบบประเมินทักษะขั้นบูรณาการ (ระหว่าง
เรยีน) ปฏบัิติการชีววทิยาสิง่ แวดลอ้ม ทำาใหผู้ว้จิยั
พบว่า นิสิตมีการพัฒนาทักษะขั้นบูรณาการอย่าง
ตอ่เนือ่งโดยเฉพาะทกัษะการต้ัง สมมติฐาน ทกัษะ
การกำาหนดและควบคุมตัวแปรและการทดลอง 
(Experimen ting) นำาไปสู่ความเข้าใจอย่างบรรลุ
เปา้หมาย และสามารถเขยีนการแปลความ หมาย
ขอ้มลูและการลงขอ้สรปุ ในรายงานปฏบิติัการได้ดี
ขึ้นเป็นลำาดับ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้

1.1 คู่มือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและ
ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
สามารถนำาไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูก้บันสิติระดบั
ปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้ดี มีเนื้อหา
สาระฯที่เป็นความรู้พื้นฐานทางด้านชีววิทยาและ
สิ่งแวดล้อม และมีบทปฏิบัติการที่จำาเป็นต่อการ
ดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 

1.2 นิสิตกลุ่มตัวอย่างควรนำาความรู้ที่ได้
จากการพฒันาคูม่อืการจดัการเรยีนรูช้วีวิทยาและ
ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ไป
ประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ชวีติประจำาวนัเพือ่ใหส้ามารถพฒันาความสามารถ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาเพื่อหารูปแบบและ
กิจกรรม ที่มีประสิทธิภาพสูง มาบูรณาการในการ
เรียนการสอน เพื่อจะได้วัดองค์ประกอบต่างๆ 
เหล่านี้ให้สอดคล้องต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนในด้านความรู้ การพัฒนาทักษะและสร้าง
ความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวด ล้อม ที่ดีได้
มากยิ่งขึ้น
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