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บทคัดย่อ
การพฒันากิจกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษา โดยใชส้ือ่คำาขวญัสิง่แวดลอ้ม สำาหรบันักศกึษาปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลัยราชภฏัชัยภมู ิมวีตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนากจิกรรมการสอนส่ิงแวดลอ้มศกึษา โดยใชส้ือ่คำาขวัญ
สิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการใช้สื่อคำาขวัญสิ่งแวดล้อม จำาแนกตาม
เพศ และสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำานวน 30 คน ที่ศึกษาใน 3 
สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการจัดการ และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอน โดยใช้สื่อคำาขวัญสิ่งแวดล้อม จำานวน 5 แผน โดยใช้แบบวัดความรู้ 
ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่า
เฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F – test (One-way MANOVA) ผลการวิจัย พบว่า 1. คำาขวัญ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขยะ ซึ่งวิเคราะห์ได้คำาขวัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเรื่อง การลดภาวะโลกร้อน การ
คัดแยกขยะ ความสะอาด การใช้ประโยชน์ และมลพิษ 2. คำาขวัญเกี่ยวข้องกับเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน 
ซึ่งวิเคราะห์ได้คำาขวัญเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเรื่อง การมีส่วนร่วม ความสิ้นเปลือง การประหยัด การ
อนุรักษ์ และภาวะโลกร้อน 3. คำาขวัญท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์น้ำา ซึ่งวิเคราะห์ได้คำาขวัญที่เก่ียวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมเรื่อง การประหยัด จิตสำานึก กับการใช้ประโยชน์ ความขาดแคลน และการดูแลรักษา 4. 
คำาขวญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนรุกัษป์า่ไม ้ซึง่วเิคราะหไ์ดค้ำาขวญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มเรือ่ง การปลกูปา่ 
การทำาลายป่า การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และความแห้งแล้ง 5. คำาขวัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์
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ปา่ ซึง่วเิคราะหไ์ดค้ำาขวญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มเรือ่ง จติสำานกึ คำาขวญัทีเ่กีย่วกบัคณุคา่ของสตัว ์การ
อนรุกัษ ์การแสวงหาประโยชน์ และความสำาคญัของสตัวป์า่ 6. แผนจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชส้ือ่คำาขวญั 
ทัง้ 5 เรือ่ง ประกอบดว้ยคำาขวญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดล้อมเรือ่ง ขยะ การอนรุกัษพ์ลงังาน การอนรุกัษ์น้ำา 
การอนุรักษ์ป่าไม้ และการอนุรักษ์สัตว์ป่า ทั้ง 5 เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินระหว่าง 4.10 – 
4.50 7. นักศึกษาชายและหญิงมีความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาหญิงมีความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่านักศึกษาชาย 8. นักศึกษาในสาขาวิชาต่างกันมีความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยสรปุ กจิกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยใช้สือ่คำาขวญัสิง่แวดล้อม มปีระสทิธภิาพเหมาะสม ทำาให้
นักศึกษามีความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีการนำากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้สื่อคำาขวัญสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนต่อไป

คำ�สำ�คัญ: กิจกรรมการเรยีนรูส้ิง่แวดล้อมศกึษา การมีสว่นรว่มในการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม กระบวนการ
เรียนการสอน สื่อคำาขวัญ

Abstract
The Development of Environmental Education Activities by Using the Environmental 

Slogan Media for Bachelor Degree Students, Chaiyaphum Rajabhat University. This research 
purposed to study and analyze the environmental slogans so as to develop the teaching 
activities in environment education by using the media of environmental slogans, study and 
compare the knowledge in the environmental conservation, environmental conservation  
attitudes and the participation in the environmental conservation by using the environmental 
slogan media, divided as sexes and study fields of bachelor degree students, Chaiyaphum  
Rajabhat University. The samples were 30 students studying in 3 major subjects  
covering sports sciences, management and environmental sciences, and taking the 
course of humans and environment. The research instruments included the lesson plans of  
environmental education by using the environmental slogans, spending the tests to measure  
the knowledge, attitudes and participation in the environmental conservation. The data  
collection was conducted through the experimental research design of the one group 
pretest–posttest design The statistics for analyzing the data included the percentage,  
arithmetic mean, standard deviation, and the hypothesis testing by using the F – test  
(One-way MANOVA) The research findings revealed that: 1. The slogans concerned 
with the garbage matters, analyzed and obtained the slogans in the environments in  



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 34 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2559

decreasing the global warming conditions, garbage separation, cleanliness, utilization and  
pollution. 2. The slogans related to the energy conservation, analyzed and obtained the 
slogans in the environments in the participation, waste, savings, shortage and maintenance. 
3. The slogans associated with the water conservation analyzed and gained the slogans 
in the environments in the savings, consciousness, utilization, shortage and maintenance. 
4. The slogans involved in the forest conservation analyzed and gained the slogans in the  
environments in the forest growing, forest destruction, utilization and drought. 5. The slogans  
concerned with the wild animal conservation analyzed and gained the slogans in the  
environments in the animal values, conservation, advantage seeking and wild animal  
importance. 6. Overall 5 lesson plans by using the slogan media including the environmen-
tal slogans entitled the garbage matters, energy conservation, water conservation, forest  
conservation and wild animal conservation in all 5 titles contained the mean scores  
evaluated valued between 4.10 – 4.50. 7. The male and female students gained the  
knowledge, attitudes and participation in the environmental conservation differently at the 
statistical significance of the .05 level with the female students’ knowledge, attitudes and  
participation in the environmental conservation more than of the male students. 8. The  
students in different study fields gained the knowledge, attitudes and participation in  
the environmental conservation differently at the statistical significance of the .05 level.

In summary, the environmental education activities by using the environmental slogans 
were appropriately efficient affecting the students to obtain more knowledge, attitudes and 
participation in the environmental conservation. Thus, there should be the encouragement 
and promotion for taking the environmental education activities by using the environmental 
slogan media for the next learning and teaching management. 

Keywords: Learning activities Environmental Education, Participation in environmental  
conservation, Teaching process, Slogans the media

บทนำา
นบัแตอ่ดตีเปน็ตน้มาความเจรญิกา้วหนา้

ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทำาให้มนุษย์
รู้จักประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ และเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ เพื่อค้นหาแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติ
และนำามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เพ่ือตอบ
สนองความต้องการของมนุษย์ ประกอบกับการ

เพิ่มจำานวนของประชากรอย่างรวดเร็ว ทำาให้มี
การนำาเอาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้จน
เกินปริมาณ เกิดการแข่งขันในการใช้ทรัพยากร 
เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ในขณะเดียวกัน
ผลที่ เกิดขึ้นตามมาจากใช้ทรัพยากรได้ทำาให้
เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริม
คุณภาพ สิ่งแวดล้อม, 2548: 6) ซึ่งการศึกษา
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และถ่ายทอดความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมจึงเป็นกระ
บวนการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประชากรให้
เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ให้มี
ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและสำานึกใน
คณุคา่ของทรพัยากรธรรมชาต ิมุง่พัฒนาศกัยภาพ
ของมนุษย์ให้มีความชำานาญเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่ง
แวดล้อมและสามารถดำารงชีวิตอยู่ ให้สอดคล้อง
กับธรรมชาติได้ (ภาสินี เปี่ยมพงศ์สาน, 2548: 
1) จะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นกระบวน
การศกึษาทีเ่นน้ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคม ท้ังท่ีเป็นรูป
ธรรมและนามธรรม ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อมนุษย์ 
อันจะสร้างทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
คณุภาพชวีติของตนเองและสงัคมสว่นรวมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546: 
80 - 81) 

มหา วิทยาลั ย ร า ชภั ฏ ชั ยภู มิ  เ ป็ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหน่ึงที่ตั้งอยู่บนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ บนเขาสระหงส์ ซ่ึงองค์การ
บริหารส่วนตำาบลนาฝาย หมู่บ้านนาฝาย และ
หมูบ่า้นหว้ยชัน ตำาบลนาฝาย อำาเภอเมอืง จงัหวดั
ชัยภูมิ มอบให้เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย จำานวน 
1,482 ไร่เศษ เป็นมหาลัยราชภัฏท่ีมีภูมิศาสตร์
ที่สวยแห่งหนึ่ง ประกอบกับตั้งอยู่บนภูเขา ที่รอบ
ลอ้มไปดว้ยปา่ไมน้านาพรรณ จงึเหมาะเปน็แหลง่
เรียนรูด้า้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอกี
แหง่ทีน่า่สนใจดว้ยเหตุผลความสำาคัญดังกลา่วและ
ประกอบกับความเหมาะสมกับพื้นที่ การพัฒนา
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้ส่ือคำาขวัญสิ่ง
แวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ทัศนคติ 
และมีส่วนร่วมที่ดีและส่งผลให้เกิดความตระหนัก
ในการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มในท้องถิน่ ซึง่ในกจิกรรม

สิง่แวดลอ้มศกึษาโดยใชส้ือ่คำาขวญัสิง่แวดลอ้ม ซึง่
นีม้ลัีกษณะเปน็การจัดกิจกรรมอยา่งหนึง่ทีผ่ลติขึน้
อย่างมีแบบแผนภายในกิจกรรมมีการจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดศึกษาค้นคว้า ได้
ลงมือปฏิบัติทดลอง ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
ตามความสามารถและความสนใจ และเป็น
ขบวนการให้ความรู้อย่างมีระบบและแบบแผนใน
การพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และมีส่วนร่วมตลอด
จนประสบการณท์ีไ่ดร้บั จงึทำาใหเ้กดิความคดิรวบ
ยอด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นความ
สำาคัญถึงแนวทางในการพัฒนากิจกรรมสิ่ ง
แวดล้อมศึกษา โดยใช้สื่อคำาขวัญสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
มีความเหมาะสมกับนักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี เพราะเป็นวัยที่เหมาะสมต่อการให้ความ
รู้ การปลูกฝังทัศนคติ และการมีส่วนร่วมได้
เป็นอย่างดี ดังนั้นในการพัฒนากิจกรรมสิ่ง
แวดล้อม โดยใช้สื่อคำาขวัญสิ่งแวดล้อม เป็นการ
ปลูกฝังให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เกิดความ
ตระหนกัถงึการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดลักษณะ
นิสัยและพฤติกรรมที่ดีงามเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดว้ยเหตุผลดัง
กล่าว ผู้วิจัยเห็นความสำาคัญที่จะพัฒนากิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้สื่อคำาขวัญสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญ เพื่อผลการศึกษาวิจัยจะได้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและก่อให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้อง
ถิ่น และสามารถใช้ความรู้ ความสามารถและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้ส่ือคำาขวัญสิ่ง
แวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพของตนต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและวิ เคราะห์คำาขวัญ 

สิ่งแวดล้อม

2. เพื่อพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
โดยใช้สื่อคำาขวัญสิ่งแวดล้อม สำาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

3. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความ
รู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการใช้ส่ือคำาขวัญสิ่ง
แวดล้อม 

สมมติฐานของการวิจัย
1. นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภมูิ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศกึษา 
โดยใชส้ือ่คำาขวญัสิง่แวดลอ้ม มคีวามรูเ้กีย่วกบัการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อน
ร่วมกิจกรรม

2. นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภมูิ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศกึษา 
โดยใช้สื่อคำาขวัญสิ่งแวดล้อม มีความทัศนคติต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังร่วมกิจกรรมสูงกว่า
ก่อนร่วมกิจกรรม

3. นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภมูิ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศกึษา 
โดยใช้สื่อคำาขวัญสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อน
ร่วมกิจกรรม

4. นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ที่มีเพศ และสาขาวิชาต่างกัน มี
ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัชยัภมิู ในภาคเรยีนที ่1 ปกีารศึกษา 2555 
จำานวน 4,573 คน และกลุม่ตวัอยา่ง คอื นกัศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เรียนในรายวิชา
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 3 สาขา 
คือ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 10 คน สาขาการ
จัดการ จำานวน 10 คน และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม จำานวน 10 คน โดยเลือกเป้าหมายแบบ
เจาะจง จำานวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้
สื่อ คำาขวัญสิ่งแวดล้อม

2. แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. แบบวัดทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม

4. แบบวัดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. สร้างแผนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
โดยใช้สื่อ คำาขวัญสิ่งแวดล้อม สำาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

1.1 แผนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
ใชส้ือ่ คำาขวญัสิง่แวดลอ้ม ผูว้จิยัสรา้งขึน้จำานวน 5 
แผนๆ ละ 4 ชั่วโมง รวมเป็น 20 ชั่วโมง ประกอบ
ด้วย เรื่อง ขยะ การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์
น้ำา การอนรุกัษป์า่ไม ่และการอนรุกัษ ์สตัว์ปา่ โดย
แผนกจิกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยใชส้ือ่คำาขวญัสิง่
แวดล้อม ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 8 ส่วน คือ ชื่อ
เรือ่ง เวลา สาระสำาคญั วตัถุประสงค ์เนือ้หาสาระ 
กิจกรรม สื่อ และการวัดและประเมิน 
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1.2 นำาแผนกิจกรรมที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ แล้วนำาไป
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และนำาแผนกิจกรรม
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของแผนกิจกรรม ด้วยแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ แผน
กจิกรรมมีความเหมาะสมมากทีส่ดุ เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะ
สมน้อยท่ีสุด จากนั้นนำาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์
ขอ้มลูความเหมาะสมของแผนกจิกรรมสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา โดยใช้สื่อ คำาขวัญสิ่งแวดล้อม โดยใช้สถิติ
หาค่าเฉลี่ย (  = 4.31) ซึ่งพบว่า แผนกิจกรรม
ที่ 1 เรื่องขยะ มีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมใน
ระดับมาก (  = 4.10) แผนกิจกรรมที่ 2 เรื่องการ
อนรัุกษพ์ลงังาน มีคะแนนเฉลีย่ความเหมาะสมใน
ระดับมาก (  = 4.50) แผนกิจกรรมที่ 3 เรื่อง
การอนุรักษ์น้ำา มีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมใน
ระดับมาก (  = 4.33) แผนกิจกรรมที่ 4 เรื่องการ
อนุรักษ์ป่าไม้ มีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมใน
ระดบัมาก (  = 4.16) แผนกจิกรรมที ่5 เรือ่งการ
อนุรักษ์สัตว์ป่า มีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมใน
ระดับมาก (  = 4.50) โดยทั้ง 5 แผนกิจกรรม 
มีคะแนนเฉล่ียความเหมาะสม โดยรวมในระดับ
มาก (  = 4.31)

1.3 ปรับปรุงแผนกิจกรรมสิ่งแวดล้อม
ศึกษาแล้วนำาแผนกิจกรรมไปทดลองใช้ (Try 
out) กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาข้อบกพร่องใน
การจัดกิจกรรมการสอน การสื่อความหมาย และ
ระยะเวลาท่ีใช้ในการสอน แล้วนำาไปปรับปรุง
แก้ไข ดังนี้ 

 1.3.1 การทดลองแบบเดี่ยว (1:1) 
ผู้วิจัยนำาแผนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้
สื่อคำาขวัญสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองกับ

นักศึกษานักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 3 คน โดยใช้กับนักศึกษาที่ผลทางการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์เก่ง จำานวน 1 คน ผลการเรียน
ปานกลาง จำานวน 1 คน และผลการเรียนอ่อน 
จำานวน 1 คน คละกัน 

 1.3.2 การทดลองกบักลุ่มเลก็ (1:10) 
ผู้วิจัยได้นำาแผนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้
สื่อคำาขวัญสิ่งแวดล้อม ที่ปรับปรุงครั้งที่ 1 แล้วนำา
ไปทดลองใช้กับนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จำานวน 10 คน โดยใช้กับนักศึกษาที่ผล
ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ เก่ง จำานวน 3 คน ผล
การเรยีนปานกลาง จำานวน 4 คน และผลการเรยีน
อ่อนจำานวน 3 คน คละกัน 

 1.3.3 การทดลองกับกลุ่มใหญ่ 
(1:30) ผู้วิจัยนำาแผนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
โดยใช้สื่อคำาขวัญส่ิงแวดล้อม ที่ปรับปรุงคร้ังที่ 2 
มาทดลองใช้กับนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจำานวน 30 คน เป็นนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์เก่ง จำานวน 10 คน ผลการเรียน
ปานกลาง จำานวน 10 คน และ ผลการเรียนอ่อน 
จำานวน 10 คน คละกัน

1.4 รายงานการทดลองใช้ ให้คณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทราบ แล้วนำาแผน
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้ส่ือคำาขวัญสิ่ง
แวดลอ้ม ไปใชใ้นการสอนกบักลุ่มตวัอยา่ง ซึง่เปน็
นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการ
จัดการ และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เรียน
ในรายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
กลุ่มทดลอง จำานวน 30 คน 

2. สร้างแบบทดสอบวัดความรู้ แบบวัด
ทัศนคติและแบบวัดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อม เน้นความสามารถในความรู้ ความ
จำา การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ นำาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน และนำาแบบทดสอบ
วัดความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน ตรวจแก้ไขข้อความ
พิจารณาความเหมาะสมและคลอบคลุมของ
เนื้อหาแล้วนำามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
นำาแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน 
ปรบัปรุงแก้ไขเพือ่นำาไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูกับกลุม่
ตัวอย่างต่อไป 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. นำาคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. นำาคะแนนที่ ไ ด้มาทดสอบหาค่า
สถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One - way MANOVA) เมื่อ
ผลการทดสอบความมีนัยสำาคัญทางสถิติ นำาไป 
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดย

ใช้วิธีของ Scheffe’ Test

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ 

เก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการใช้สื่อคำาขวัญสิ่ง
แวดล้อม จำาแนกตามเพศ และสาขาวิชา สำาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

1. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  
ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิง
แวดล้อมของก่อนและหลังการทดลอง พบว่า 
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เ ก่ียวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนการทดลองมีคะแนน
เฉลี่ย 15.60 และหลังการทดลองคะแนนเฉลี่ย 
24.00 ด้านทัศนคติต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
กอ่นการทดลองมคีะแนนเฉลีย่ 3.10 และหลงัการ
ทดลองคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.66 ส่วนการมีส่วน
ร่วม ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 1.73 และ
หลังการทดลองคะแนนเฉลี่ย 2.75 (ดังตาราง 1)

ต�ร�ง 1 คะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความรู ้ทศันคต ิและการมสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการทดลอง

ร�ยก�ร
ก่อนก�รทดลอง หลังก�รทดลอง

S.D. S.D.

ความรู้ (30 คะแนน) 15.60 3.96 24.00 2.48

ทัศนคติ (5 คะแนน) 3.10 0.25 4.66 0.10

การมีส่วนร่วม (3 คะแนน) 1.73 0.12 2.75 0.11
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จากตาราง 1 พบว่า นักศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อน
การทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 15.60 และหลังการ
ทดลองคะแนนเฉลี่ย 24.00 ด้านทัศนคติต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนการทดลองมีคะแนน
เฉลี่ย 3.10 และหลังการทดลองคิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย 4.66 ส่วนการมีส่วนร่วม ก่อนการทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ย 1.73 และหลังการทดลองคะแนน
เฉลี่ย 2.75  2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบ
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำาแนก
ตามคำาขวัญรณรงค์เรื่องขยะ การอนุรักษ์พลังงาน 

การอนุรักษ์น้ำา การอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรักษ์
สัตว์ป่า พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยของความ
รู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคำาขวัญรณรงค์ 
เรื่องขยะ ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 16.66 
และหลังการทดลองคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 27.00 
คำาขวญัรณรงค ์เรือ่ง การอนรุกัษพ์ลงังาน กอ่นการ
ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ 16.83 และหลงัการทดลอง
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 27.33 คำาขวัญรณรงค์ เรื่อง 
การอนุรักษ์น้ำา ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 
16.33 และหลังการทดลองคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 
24.66 คะแนน คำาขวัญรณรงค์ (ดังตาราง 2)

ต�ร�ง 2 คะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษส่ิ์งแวดลอ้ม จำาแนก
ตามคำาขวัญรณรงค์เรื่องขยะ การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ำา การอนุรักษ์ป่าไม้ การ
อนุรักษ์สัตว์ป่า ก่อนและหลังการทดลอง

  คำ�ขวัญ
ก่อนก�รทดลอง หลังก�รทดลอง

S.D. S.D.

การรณรงค์ขยะ 16.66 2.87 27.00 1.86

การรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน 16.83 1.32 27.33 1.86

การรณรงค์อนุรักษ์น้ำา 16.33 5.39 24.66 2.80

การรณรงค์อนุรักษ์ป่าไม้ 13.00 5.40 24.50 2.25

การรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่า 15.50 3.33 23.83 2.04

จากตาราง 2 พบว่า นักศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คำาขวญัรณรงค ์เรือ่งขยะ กอ่นการทดลองมคีะแนน
เฉลี่ย 16.66 และหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 
27.00 คำาขวัญรณรงค์ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน 
ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 16.83 และหลัง
การทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 27.33 คำาขวัญรณรงค์ 
เรื่อง การอนุรักษ์น้ำา ก่อนการทดลองมีคะแนน

เฉลี่ย 16.33 และหลังการทดลองคิดเป็นคะแนน
เฉลีย่ 24.66 และคำาขวญัรณรงค ์เรือ่ง การอนรัุกษ์
ปา่ไม ้กอ่นการทดลองมคีะแนนเฉลีย่ 13.00 และ
หลงัการทดลองมคีะแนนเฉลีย่ 24.50 สว่นคำาขวัญ
รณรงค์ เรื่อง การอนุรักษ์สัตว์ป่า ก่อนการทดลอง
มคีะแนนเฉลีย่ 15.50 และหลงัการมคีะแนนเฉลีย่ 
23.83 3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในเรื่องขยะ การ
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อนุรกัษพ์ลงังาน การอนรุกัษน์้ำา การอนรุกัษป์า่ไม ้
การอนุรักษ์สัตว์ป่า ก่อนและหลังการทดลอง พบ
ว่า นักศึกษามีทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
คำาขวัญรณรงค ์เรือ่ง ขยะ การอนุรกัษ์พลงังาน การ
อนุรกัษน้์ำา การอนุรกัษป์า่ไม ้และการอนรัุกษส์ตัว์

ป่า ก่อนการทดลอง มีทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดลอ้มอยูใ่นระดบัไมแ่นใ่จ และหลักการทดลอง
ทศันคตติอ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม อยูใ่นระดบัเหน็
ด้วยอย่างยิ่ง (ดังตาราง 3)

ต�ร�ง 3 คะแนนเฉลีย่และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคตติอ่การอนุรักษส์ิง่แวดลอ้ม จำาแนก ตาม
คำาขวัญรณรงค์เรื่องขยะ การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ำา การอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรักษ์
สัตว์ป่า ก่อนและหลังการทดลอง

คำ�ขวัญ
ก่อนก�รทดลอง หลังก�รทดลอง

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

การรณรงค์ขยะ 2.86 0.15 ไม่แน่ใจ 4.67 0.16 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน 3.08 0.22 ไม่แน่ใจ 4.61 0.80 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การรณรงค์อนุรักษ์น้ำา 2.92 0.40 ไม่แน่ใจ 4.70 0.11 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การรณรงค์อนุรักษ์ป่าไม้ 3.20 0.14 ไม่แน่ใจ 4.64 0.03 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่า 3.23 0.14 ไม่แน่ใจ 4.69 0.86 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

จากตาราง 3 พบว่า นักศึกษามีทัศนคติ
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คำาขวัญรณรงค์ เรื่อง 
ขยะ การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ำา การ
อนุรักษ์ป่าไม้ และการอนุรักษ์สัตว์ป่า ก่อนการ
ทดลองมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดบัไมแ่นใ่จ และหลักการทดลองทศันคตติอ่การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในเรื่องขยะ การ

อนรุกัษพ์ลงังาน การอนรุกัษน์้ำา การอนรุกัษป์า่ไม ้
การอนุรักษ์สัตว์ป่า ก่อนและหลังการทดลอง พบ
ว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ขยะ การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ำา 
การอนุรักษ์ป่าไม้ และการอนุรักษ์สัตว์ป่า ก่อน
การทดลองมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับ ปานกลาง และหลังการทดลองมีส่วน
ร่วมต่อ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก 
(ดังตาราง 4)
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ต�ร�ง 4 คะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของส่วนรว่มในการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม จำาแนกตาม
คำาขวัญรณรงค์เรื่องขยะ การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ำา การอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรักษ์
สัตว์ป่า ก่อนและหลังการทดลอง

คำ�ขวัญ
ก่อนก�รทดลอง หลังก�รทดลอง

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

การรณรงค์ขยะ 1.70 0.83 ปานกลาง 2.65 0.11 มาก

การรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน 1.65 0.11 ปานกลาง 2.72 0.08 มาก

การรณรงค์อนุรักษ์น้ำา 1.71 0.14 ปานกลาง 2.86 0.75 มาก

การรณรงค์อนุรักษ์ป่าไม้ 1.82 0.09 ปานกลาง 2.84 0.73 มาก

การรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่า 1.79 0.12 ปานกลาง 2.70 0.63 มาก

จากตาราง 4 พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คำาขวัญรณรงค์ เรื่อง 
ขยะ การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ำา การ
อนุรักษ์ป่าไม้ และการอนุรักษ์สัตว์ป่า ก่อนการ
ทดลองมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และหลงัการทดลองมสีว่นรว่มต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมา

อภิปรายผล
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 

ศึกษา โดยใช้สื่อคำาขวัญสิ่งแวดล้อม ทั้ง 5 เรื่อง 
ประกอบด้วย คำาขวัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขยะ 
คำาขวัญเกี่ยวข้องกับเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน 
คำาขวัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์น้ำา คำาขวัญที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ป่าไม้ และคำาขวัญที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า ทั้ง 5 เรื่อง โดย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนของรูปแบบการจัดกิจกรรม
ท่ีประเมินจากผู้เช่ียวชาญ มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้อง
กับรูปแบบการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

โดยใช้  ส่ือคำาขวัญสิ่ งแวดล้อม จนเกิดองค์
ประกอบของรูปแบบต่างๆ รวมทั้งหลักการ
ทฤษฎีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประยุกต์รวมกัน  
ทุกองค์ประกอบมีการเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์
กัน คุณลักษณะของการจัดกิจกรรมเช่นนี้   
ทำาให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตัดสินใจยอมรับในขั้น
ตอนต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับศึกษาของ รัตนาภรณ์  
เข็มนาจิตร์ (2550: 48) พบว่า กิจกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ มีประสิทธิภาพ 
83.75/88.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และ 
จีราภรณ์ เจริญวงค์ (2550: 76) พบว่า ชุด
กจิกรรมเรือ่ง ทรพัยากรน้ำา มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 
81.99/80.22 2. จากผลการวิจยั พบว่า นกัศกึษา
เพศชายและเพศหญิงมีความรู้ ทัศนคติ และการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้ง
กับการศึกษาของ ประเสริฐ พลอยบุตร (2550: 
58) พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลังเรยีนสงู
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญที่ 0.05 Lasso da 
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la Vega (2005: 544-A) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความแตกต่าง ในด้านความตระหนัก ความรู้ 
และเจตคติเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม Moreno-
Seco และ Mikel (2001: 122-125-A) พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจใน
แนวคิดที่สลับซับซ้อนได้ดีรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา
มีความสามารถท่ีจะเผชิญสถานการณ์ใหม่และ
แก้ปัญหาได้ เกิดการเรียนรู้ได้ดี การที่นักศึกษา
เพศหญิงมีความรู้ เจตคติ และการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมากกว่านักศึกษาชายนั้น 
อาจเป็นเพราะว่าธรรมชาติของนักศึกษาชายและ
หญิงมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งในด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และการรับรู้ส่ิงต่างๆ 
รวมไปถึงการอบรมเลี้ยงดูระหว่างเพศชายและ
เพศหญิงมีความ แตกต่างกัน โดยเพศชายจะได้
รับการศึกษาดูแลให้มีความกล้าหาญ มีความเป็น
ผูน้ำา ไดร้บัอสิระมากกวา่เพศหญงิ ในทางด้านเพศ
หญิงได้ รับการเล้ียงดูให้เป็นคนมีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน มีความสุภาพ อ่อนโยน เช่ือฟังคำาสั่ง
สอนของบิดา มารดา มีความเห็นอกเห็นใจ มัก
ยึดถือประเพณี เคร่งครัดศาสนา มีระเบียบวินัย
และรักความสวยความงาม ขี้อาย ซึ่งจะเก็บความ
รู้สึกต่างๆ และความวิตกกังวลและก้าวร้าวเอาไว้
ไม่กล้าแสดงออก 3. ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา 
ที่มีสาขาวิชาแตกต่างกันมีความรู้ ทัศนคติ และ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 การ
ที่นักศึกษาสาขาวิชามีความรู้ เจตคติ และการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน
นั้น อาจเป็นเพราะ การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม
ศึกษา โดยใช้สื่อคำาขวัญสิ่งแวดล้อม เน้นบทบาท
ท่ีตวันักศึกษา ทีเ่ขา้รว่มกิจกรรม คอื มสีว่นร่วมใน
การจัดกิจกรรมเป็นอย่างมาก ทุกคนนั้นต้องร่วม
กิจกรรมกันทุกคน มีอิสระในการแสดงความคิด
เห็นในการสรุป อภิปราย เกี่ยวกับการทำากิจกรรม 
มีการแลกเปล่ียนความคิดภายในกลุ่ม มีการ 

กลา้แสดงออกไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละเกดิการเรยีนรูกั้น
และกัน จึงทำาให้เกิดความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ 
(2527: 172) กล่าวว่า ทัศนคติ เป็นความรู้สึก
ของบุคคลที่ได้จากการเรียนรู้ และประสบการณ์
แล้วแสดงสภาวะทางร่างกายและจิตใจในด้าน
ความพร้อมที่จะตอบสนอง ต่อบุคคลหรือสิ่งของ
ต่างๆ โดยเริ่มจากบุคคลต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกัลป์สิ่งนั้นก่อน จึงสะท้อนความรู้สึก
นั้นออกมาเป็นพฤติกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
จดักจิกรรมทีม่ปีระสทิธภิาพจะทำาใหน้กัศกึษาเกดิ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วน
ร่วม ไปในทางที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 กจิกรรมสิง่แวดลอ้มศึกษา โดยใชส้ือ่
คำาขวัญสิ่งแวดล้อม สามารถทำาให้นักศึกษาเกิด
ความรู้ ทศันคต ิและการมสีว่นรว่ม ในการอนรุกัษ์
สิง่แวดลอ้มไดจ้รงิ ดงัน้ันสามารถนำาไปใชไ้ดแ้ตค่วร
ศึกษาแผนการสอนที่สร้างขึ้นโดยละเอียด

1.2 การที่นำากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
โดยใช้สื่อคำาขวัญส่ิงแวดล้อมไปใช้ได้ดีและก่อให้
เกิดความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับนักศึกษาเพศหญิงดีกว่า
เพศชาย ดังนั้นควรหาวิธีการอื่นๆ เพื่อจะได้มี
แนวทางในการพัฒนากับนักศึกษาเพศชาย

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรศึกษาวิธีกระบวนการสอน 
สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้สื่อคำาขวัญสิ่งแวดล้อม 
สำาหรับนักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถม และ
ระดับมัธยมศึกษา



Journal of Education, Mahasarakham University 43 Volume 10 Number 2 April-June 2016

2.2 ควรศึกษาและเปรียบเทียบตัวแป
รอื่นๆ เช่น รายได้ผู้ปกครอง การศึกษาผู้ปกครอง 
ฯลฯ ของนักศึกษาที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

2.3 ควรมีการสร้างกิจกรรมส่ิงแวดล้อม
ศกึษา ทีห่ลากหลายและมคีวามสมัพนัธก์บัความรู ้ 
ทัศนคติ พฤติกรรม การมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิค 
อื่นๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรม
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