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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

โดยใช้คูมื่อการสอนสำาหรบันกัศกึษาปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัราชภฏับรุรัีมย ์ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
80/80 2) เปรียบเทียบความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังเรียน 3) เปรียบเทียบ
เจตคติต่อวทิยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม กอ่นและหลงัเรยีน 4) เปรยีบเทยีบทกัษะทางวิทยาศาสตรส่ิ์งแวดล้อม 
ก่อนและหลังเรียน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 1 ภาค
ต้น ปีการศึกษา 2558 จำานวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือการสอน 2) แบบทดสอบ
วัดความรู้เรื่องพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3) แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ 
4) แบบทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยใช ้Dependent t-test ทีร่ะดบันยัสำาคญัทางสถติ ิ.05

ผลการวิจัยพบว่าคู่มือการสอนวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสทิธภิาพของผลลพัธเ์ทา่กบั 83.93/91.81 เปน็ไปตามเกณฑ ์80/80 ทีไ่ดก้ำาหนด
ไว้ นักศึกษาที่เรียนด้วยคู่มือการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีความรู้และเจตคติหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักศึกษามีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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Abstract
The present study is an attempt to apply the handbook as a tool for teaching  

foundation of environmental science. The aims of this investigation were 1) to develop a course 
handbook that fills the standard criteria of 80/80 2) to compare mean derived from pretest 
and posttest scores 3) to compare student’s attitude toward environmental science from 
the pretest and posttest scores and 4) to compare student’s environmental scientific skills 
prior to and after using a study handbook. The key informants were 56 students drawn from  
1st- year students of Environmental Science Department of Buriram Rajabhat University in 
2558 (B.E) academic year. Four instruments of data collection were constructed including 
1) the course handbook 2) test of student’s basic knowledge on environmental science, 
3) the test of student’s attitude toward environmental science, and 4) the test of student’s 
environmental scientific skills. The statistics analysis in this study comprised frequency  
percentage, mean, standard deviation and dependent t – test, which were of used for  
examining the hypothesis. 

The findings of this investigation revealed that 1) the efficiency of the handbook 
entitled “Foundation of environmental science” met the criteria of 80/80 in all aspects with 
value 83.93/91.81 2) the scores derived from student’s posttest is higher than pretest with 
.05 statistical significant difference 3) teaching through the handbook enhanced the level 
of student attitude toward environmental science with .05 statistical significant difference 
and 4) the environmental scientific skills of the students learning through the handbook are  
significantly higher than before, at .05 level.

Keywords: Teaching development, foundation environmental science course, handbook

บทนำา
ปัจจุบันจำานวนประชากรของโลกเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว และมีส่วนในการบริโภคทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การแก้ปัญหาสิ่ง
แวดลอ้มจงึไม่ใชเ่รือ่งง่าย แตส่ิง่สำาคัญทีส่ดุคือ ทุก
คนทุกฝ่ายจะต้องมีความตั้งใจจริง มีสติ และร่วม
มือกันอย่างมีระบบแบบแผน เพ่ือให้การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมประสบผลสำาเร็จและยั่งยืน ปัญหา
สิ่งแวดล้อมนับเป็นปัญหาของสังคมโลกและโดย

เฉพาะประเทศไทย อาจจำาแนกให้ชัดเจน เป็น
ปญัหาสิง่แวดลอ้มในชนบทและปญัหาสิง่แวดลอ้ม
ในชุมชนเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีสำาคัญในเมือง
ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษทาง
น้ำา และกากสารพิษ นอกจากนี้ยังรวมถึงปัญหา 
ขยะมลูฝอยจากครวัเรอืนอกีดว้ย (กองสารสนเทศ
สิง่แวดลอ้ม กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม, 254

ในสภาพการณ์ดังกล่าว จึงเป็นความ
จำาเป็นต้องช่วยกันบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลดีที่สุด



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 36 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560

นั้น ทำาได้โดยการให้การศึกษาแก่ประชาชน และ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบับ
ที่ 11 มีแนวคิดต่อเนื่องจาก ฉบับที่ 8-10 โดยยึด
หลกัการปฏบิตัติาม ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
แนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุก
มิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน 
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให้ความสำาคัญ
กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในการ
พฒันาประเทศ การใหก้ารศกึษาแกป่ระชาชนเพือ่
ให้สามารถบริหารจดัการสิง่แวดลอ้มได้นัน้ จำาเปน็
ที่จะต้องให้ทราบถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ อาจเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือเลว สามารถ
เห็นได้หรือเห็นไม่ได้ สวยงามหรือน่าเกลียด เป็น
วัสดุเพื่อใช้ผลิตปัจจัยสี่ หรือปัจจัยสี่โดยตรง ฯลฯ 
สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งน้ัน อาจ
เก่ียวโดยตรงหรือเกี่ยวข้องโดยทางอ้อมก็ได้ ดัง
นัน้ขอบเขตและสาระในการศกึษาวิทยาศาสตรส์ิง่
แวดล้อมจงึเปน็การศกึษากวา้งขวางมาก แต่มหีลกั
การในการกำาหนดขอ้จำากดัอยู่ทีต้่องศกึษาสิง่ต่างๆ
ที่อยู่รอบๆ ตัวมนุษย์ (เกษม จันทร์แก้ว, 2548)

ดังกล่าวมาน้ีผู้วิจัยจึงสนใจทำาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอนวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ส่ิง
แวดล้อม โดยใช้คู่มือการสอนสำาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้
นกัศกึษาไดม้คีวามรูเ้ร่ืองวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 
มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ มี
ทักษะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจประเด็นทางวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม สามารถเลือกแนวทางในการป้องกัน 

แก้ไขและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาการสอนวิชาพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยใช้คู่มือการสอน
สำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2 .  เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบความรู้ เ รื่ อ ง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้คู่มือการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

3 .  เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ เ จ ต ค ติ ต่ อ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้คู่มือการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

4 .  เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บทั ก ษ ะท า ง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้คู่มือการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

สมมุติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาที่เรียนโดยใช้คู่มือการสอน

วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีความ
รู้เรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหลังเรียนเพ่ิมข้ึน
จากก่อนเรียน

2. นักศึกษาที่เรียนโดยใช้คู่มือการสอน
วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม มเีจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมหลังเรียนเพิ่มขึ้นจาก
ก่อนเรียน

3. นักศึกษาที่เรียนโดยใช้คู่มือการสอน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีทักษะ
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ทางวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มหลงัเรยีนเพ่ิมขึน้จาก
ก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

ประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาค
ต้น ปีการศึกษา 2558 จำานวน 275 คน กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 จำานวน 56 คน ได้มา 
โดยการเลือกแบบเจาะจง

ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ 
คู่มือการสอนวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้เรื่องพื้น
ฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เจตคติที่ดี
ต่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และทักษะทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 4 ชนิด 
ได้แก่ คู่มือและแผนการสอน แบบทดสอบความ
รู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และแบบ
ทดสอบวัดทักษะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1. คูม่อืการสอนและแผนการสอนวชิาพืน้
ฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีวิธีการสร้าง
และพัฒนาดังนี้ 

1.1 สร้างคู่มือการสอนวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มีหัวข้อที่ใช้ในการสอน
อยู่ 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐานสิ่งแวดล้อม 
2) นิเวศวิทยาเบื้องต้น 3) ปัญหามลพิษและผลก
ระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4) การอนุรักษ์และจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติสิง่แวดลอ้ม 5) การมสีว่นรว่ม

ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
6) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ 
7) ปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
อดีตและปัจจุบัน มีแผนการสอนจำานวน 13 แผน 
รวม 39 ชั่วโมง แต่ละแผนการสอน ประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ 8 ส่วน คือ ชื่อเรื่อง เวลา สาระสำาคัญ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรม สื่อ และการ
วัดและประเมินผล 

1.2 นำาคู่มือและแผนการสอนที่สร้าง
ขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย จากนั้นนำาไปให้ 
ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คนประเมินความเหมาะสม
ความสอดคล้องของเนื้อหาสาระ 

1.3 นำาคู่มือและแผนการสอนที่ผ่าน
การประเมินจากผู้เช่ียวชาญและได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองหาประสิทธิภาพเครื่องมือ ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของคู่มือการสอน มีค่า
เฉลี่ย 4.31 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62  
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มีความคิดเห็นว่าคู่มือการ
สอนรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มีความเหมาะสมทุกข้อ ผลการประเมินความ
เหมาะสมของแผนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.40 และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.68 ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 คน 
มีความคิดเห็นว่าแผนการเรียนการสอนรายวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีความ
เหมาะสมทุกข้อ และผลการประเมิน ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับวัตถุประสงค์ ต่อ
ความเหมาะสมของแผนการสอนกับเนื้อหาทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.56 และค่า
ดัชนีความสอดคล้อง 0.91 ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน 
มีความคิดเห็นว่าข้อคำาถามกับวัตถุประสงค์ ของ
แผนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
สิง่แวดลอ้มกบัเน้ือหาทางวิทยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 
มีความสอดคล้องกันใช้ได้ทุกข้อ 
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1.4 นำาคู่มือและแผนการสอนที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาปริญญา
ตร ีทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตัวอยา่ง จำานวน 30 คน เพือ่หาขอ้
บกพร่องในการจัดกิจกรรมการสอน การสื่อความ
หมาย และระยะเวลาที่ใช้ในการสอน แล้วนำาไป
ปรับปรุงแก้ไข แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มเสมือน
จรงิ จำานวน 30 คน นำาคะแนนทีไ่ด้มาวเิคราะหห์า
ประสิทธิภาพ จากการวเิคราะหผ์ลการทดลองครัง้
นี ้ปรากฏวา่ ประสทิธภิาพ เทา่กบั 81.10/89.13 

1 .5 นำ าคู่ มือและแผนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์ ในข้อ 1.4 ไปทดลอง
ใชจ้ริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นกัศกึษาระดับปรญิญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่กำาลังศึกษาในปี
การศึกษา 2558 จำานวน 56 คน

2. แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2.1 ผูว้จิยัสรา้งแบบทดสอบวดัความรู้พ้ืน
ฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบปรนัยชนิด 
4 ตวัเลอืก โดยกำาหนดเกณฑ ์ตอบถกูให้ 1 คะแนน 
ตอบผดิให ้0 คะแนน จำานวน 65 ขอ้ ทีไ่ด้ผา่นการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน ตรวจแก้ไข
ขอ้ความเพือ่พจิารณาความเหมาะสมของขอ้ความ 
และความเที่ยงตรง (Validity) เรื่อง การใช้คำาถาม
ควรเป็นคำาถามที่ช่วยให้ได้คิดวิเคราะห์หาคำาตอบ 
ควบคู่ไปกับความรู้ความจำา และออกข้อสอบ
จากง่ายไปหายาก ตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาความครอบคลุมเนื้อหาของจุดประสงค์
เพือ่หาความเหมาะสมของเวลาทีใ่ช้ในการทดสอบ
ความยากง่ายเพื่อหาความเหมาะสมของคำาถาม
และตัวเลือก ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนเห็นว่าข้อสอบ
แต่ละข้อตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัดหรือไม่  
ในแบบประเมินความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ศึกษา

ได้นำาแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานมาแก้ไข
ปรับปรุง ตามคำาแนะนำาของผู้เช่ียวชาญ แล้วหา
ค่าดัชนี เพื่อดูดัชนีความสอดคล้องโดยวิธีของ 
Rovinelli และ Hambleton โดยมีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.60 - 1.00 แล้วนำาข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขให้สมบูรณ์ต่อไป 

2.2 นำาแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการ
ควบคมุวทิยานพินธต์รวจสอบแลว้นำาแบบทดสอบ
วัดความรู้พื้นฐาน ไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร ที่ต้องการศึกษา 
จำานวน 30 คน นำามาหาค่าอำานาจจำาแนกราย
ข้อ (r) ความยากง่ายของรายข้อ (p) และหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยวิธี คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-
Richardson Formular, KR 20) ซึ่งค่าอำานาจ
จำาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 - 1.00 ความยาก
ง่ายเป็นรายข้อ (p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และ
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98

2.3 นำาแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไปปรับปรุงแก้ไขทำา
เปน็ฉบบัสมบรูณ ์แลว้เสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ เพื่อนำาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป

3. แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม

3.1 ผู้ วิ จัยสร้ างแบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3.2 นำาแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดลอ้มไปหาความสอดคลอ้งเชงิเนือ้หาของแบบ
วดัเจตคตติอ่วทิยาศาสตรส่ิ์งแวดลอ้ม โดยนำาแบบ
วัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจำานวน 35 
ข้อ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
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3.3 นำาคะแนนประเมินดัชนีความ
สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญมาให้ค่าคะแนน ดังนี้

 กำาหนดค่าคะแนนเป็น +1 มีความ
เห็นว่า สอดคล้อง

 กำาหนดค่าคะแนนเป็น 0 มีความ 
เห็นว่า ไม่แน่ใจ

 กำาหนดค่าคะแนนเป็น -1 มีความ 
เห็นว่า ไม่สอดคล้อง

โ ด ย แทน ค่ า ใ นสู ต รห าดั ช นี ค ว าม
สอดคล้อง ถ้าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5 ถือว่ามีความสอดคล้องกัน 

3.4 นำาแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษา
ที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร ที่ต้องการศึกษา จำานวน 
30 คน แล้วนำามาหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ของ 
Cronbach พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 
0.727 

3.5 นำาแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดลอ้มไปปรบัปรงุแกไ้ขทำาเปน็ฉบับสมบูรณ ์แลว้
เสนอคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์เพ่ือนำาไป
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

4. แบบทดสอบวดัทกัษะทางวทิยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

4.2 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก โดยกำาหนดเกณฑ์ ตอบถูกให้ 1 คะแนน 
ตอบผดิให ้0 คะแนน จำานวน 24 ขอ้ โดยสรา้งจาก
ตารางวเิคราะหห์ลกัสตูร ทีไ่ด้ผา่นการประเมนิโดย
ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 ท่าน 

4 .3 นำาแบบทดสอบวัดทักษะทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เสนอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบแล้วนำาความ
ยากง่ายเป็นรายข้อ (p) และนำามาหาค่าอำานาจ
จำาแนกแล้วนำามาหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ของ 
Cronbach ซึ่งค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ (r) อยู่
ระหว่าง 0.20 - 1.00 ความยากง่ายเป็นรายข้อ 
(p) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และความเช่ือมั่น 
เท่ากับ 0.816

4.4 นำาแบบทดสอบวัดทักษะทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไปปรับปรุงแก้ไขทำาเป็น
ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ เพื่อนำาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การเตรียมการก่อนทดลอง ผู้วิจัยได้

ดำาเนินการเตรียมเอกสาร ได้แก่ คู่มือการสอน
วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรสิ์ง่แวดลอ้ม แผนการ
สอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม แบบทดสอบวัดทักษะทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และจัดเตรียมสื่อประกอบการสอน

2. ก่อนเริ่มดำาเนินการสอนวิชาพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทำาการทดสอบก่อน
การสอน (Pretest) ทั้งแบบทดสอบวัดความรู้พื้น
ฐานทางวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม แบบวดัเจตคตท่ีิ
ดตีอ่วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม และแบบทดสอบวดั
ทักษะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

3. ดำาเนินการสอนตามคู่มือการสอนวิชา
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม และแผนการ
สอนทักษะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำาหรับ
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม 

4. เมื่อส้ินสุดการสอนตามกำาหนดแล้ว 
ทำาการทดสอบหลังการสอน (Posttest) ทั้ง
แบบทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และแบบทดสอบวัดทักษะทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

การวิเคราะห์ข้อมูล
นำาคะแนนที่ได้มาทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของ
กลุ่มทดลองในด้านความรู้ความเข้าใจเจตคติและ
ทกัษะ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์มรีายละเอยีด
ดังต่อไปนี้

1. สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก ่ความถี ่รอ้ยละ ค่า
เฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. สถิติทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
มือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง ความยากง่าย
รายข้อของแบบทดสอบวัดความรู้ อำานาจจำาแนก 

รายข้อของแบบสอบถาม ความเชื่อมั่นตามสูตร
ของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (KR - 20) ของแบบ
ทดสอบวัดความรู้ และความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค ของแบบ
ทดสอบวัดเจตคติ

3 .  สถิติทดสอบสมมติฐาน ไ ด้แ ก่   
Dependent t-test 

ผลการวิจัย 
ในการวิเคราะห์ผลการพัฒนาการสอน

วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดย
ใช้คู่มือการสอนสำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำาเนินการตามข้ัน
ตอนดังต่อไปนี้

1. ผลการพัฒนาคู่มือการสอนวิชาพื้น
ฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ
การสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ปรากฏผลดังตารางที่ 1

ต�ร�ง 1 ผลการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการสอนวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม สำาหรบั
นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

ประสิทธิภ�พ คะแนนเต็ม S.D.
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) 35 29.38 1.02 83.93

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) 65 59.68 3.95 91.81

ประสิทธิภาพของคู่มือ 83.93/91.81
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จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 83.93 
และ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็น
ร้อยละ 91.81 ดังน้ันคู่มือการสอนวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้สอนสำาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

จึงมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตาม
ที่กำาหนดไว้

ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของ
คู่มือการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม ปรากฏผลดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการสอนสำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลังเรียน

จำ�นวนผู้เข้�
ร่วมกิจกรรม

คะแนน
เต็ม

ค่�ดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.)

2471 3342 56 65 0.7450

จากตาราง 2 พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผล
ของการสอนด้วยคู่มือการสอนวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีค่าเท่ากับ 0.7450 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า หลังเรียนด้วยคู่มือการสอนวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ช่วยทำาให้ 
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 74.50 จากก่อนเรียน

2. ผลการและเปรียบเทียบความรู้ ก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้คู่มือการสอนวิชาพื้น
ฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 
1 ปรากฏผลดังตาราง 3

ต�ร�ง 3 ผลการเปรียบเทียบความรู้ ก่อนและหลังการเรียน โดยใช้คู่มือการสอนวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 1

ด้�น
หลังเรียน (n=54) ก่อนเรียน (n=54)

df t P
S.D S.D

ความรู้ 59.24 
(95.08%)

3.96 43.28 
(66.58%)

7.13
55 21.56 .000

C.V. 6.63 16.38
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จากตาราง 3 ผลปรากฏว่า ก่อนเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 66.58 หลังเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นร้อยละ 95.08 เมื่อ
พิจารณาพบว่าหลังเรียนนักศึกษามีคะแนนเฉล่ีย
เพ่ิมมากขึ้นกว่าก่อนเรียน และก่อนเรียนมีการก
ระจายของคะแนนมากกวา่หลงัเรยีนเมือ่วเิคราะห์
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลัง
เรียน พบว่า หลังเรียนนักศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงกว่า

ก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

3 .  ผลการ เปรี ยบเทียบเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้คู่มือการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 ปรากฏผลดัง
ตาราง 4 

ต�ร�ง 4 ผลการเปรยีบเทยีบเจตคตทิีด่ตีอ่การเรยีน กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน โดยใชคู้ม่อืการสอนวชิา
พืน้ฐานทางวิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม ของนกัศกึษาปรญิญาตร ีสาขาวิทยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม 
ชั้นปีที่ 1

เจตคติ N df S.D. t p

หลังเรียน
ก่อนเรียน

56
56

4.47
3.84

55
55

0.18
0.30

20.988 0.000

จากตาราง 4 พบว่าค่าเฉล่ียเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยใช้คู่มือการสอนวิชา
พืน้ฐานทางวิทยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม ของนกัศกึษา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 
1 หลงัเรยีนสูงกวา่กอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

4 .  ผลการเปรียบเทียบทักษะทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้คู่มือการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 ปรากฏผลดัง
ตาราง 5

ต�ร�ง 5 ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะทางวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม กอ่นเรยีนและหลังเรยีน โดยใชคู้ม่อื
การสอนวชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม ของนกัศึกษาปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 

ก�รทดสอบ N S.D. df t p

หลังเรียน
ก่อนเรียน

56
56

20.94
13.08

0.84
1.19

55
55

34.385 0.000
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จากตาราง 5 พบว่าค่าเฉลี่ยทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
ในการศึกษาการพัฒนาการสอนวิชาพื้น

ฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยใช้คู่มือการ
สอนสำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มุ่งศึกษาการสอนวิชาพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยใช้คู่มือการสอน 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1 .  คู่ มื อการสอนวิ ชา พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์สูงกว่า
เกณฑ์ที่กำาหนดไว้ทุกเรื่อง ทั้งนี้ คู่มือการสอนวิชา
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม ได้ดำาเนินการ
จัดทำาอย่างเป็นระบบประกอบด้วย จุดประสงค์
การเรยีนรูแ้บบทดสอบกอ่นเรยีน เนือ้หา กจิกรรม
การสำารวจ สืบค้นข้อมูล แบบฝึกหัดทบทวน แบบ
ทดสอบหลงัเรยีน และแบบเฉลยสำาหรับการตรวจ
คำาตอบด้วยตนเองให้นักศึกษารู้ผลความก้าวหน้า
ของตนเอง เพื่อเป็นการเสริมแรงให้มีแรงจูงใจใน
การเรียนเน้ือหาต่อไปเพราะเมื่อสอบผ่านการก
ระตุ้นจะทำาให้ให้อยากเรียนรู้ตลอดเวลา ผู้เรียน
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองจึง
ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ และ
ความเหมาะสม โดยเนื้อหาแต่ละเรื่องใช้ภาษา
คำาบรรยายเรื่องที่เข้าใจง่ายให้สาระ แนวคิด และ
สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ทำาให้กระตุ้นการแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเองการคน้พบและสรา้งความรูด้ว้ย
ตนเอง ทำาให้เกิดการเรียนรู้และจดจำาตลอดไป  
คู่มือการสอนวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม ได้สร้างขึ้นโดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิธี
การสร้าง และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและนำา

ไปทดลองกับนักศึกษา มีการแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้
มีการใช้ส่ือประสมอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและการสืบเสาะหาความรู้
ของนักศึกษา ลักษณะรูปเล่มของคู่มือการสอน
กะทัดรัด เนื้อหาจบในเล่มและไม่ยาวเกินไป 
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกการแสวงหา
ความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นการ
แสดงความสามารถทางความคิด พร้อมทั้งฝึก
คุณธรรมของผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์ แผนการ
สอนที่สร้างข้ึนโดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและได้ดำาเนินการจัดทำาอย่างเป็นระบบ
ส่งผลให้นักศึกษามีความที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี 
(2555) ที่กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นการจัดสภาพการณ์
ของการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือใน
การชว่ยใหผู้เ้รียนเกดิการเรยีนรูต้ามเปา้หมาย โดย
ผู้สอนนำาผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง 
หรอืจดัสภาพการณใ์หผู้เ้รยีนเผชญิปญัหา และฝกึ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาร่วมกัน
เปน็กลุม่ซึง่ชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจในปญัหา
นัน้อยา่งชดัเจน ไดเ้หน็วธิกีารทีห่ลากหลายในการ
แก้ปัญหานั้นรวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ 
เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแก้
ปญัหาตา่งๆ ผูเ้รยีนสามารถนาความรูไ้ปประยกุต์
ในชีวิตประจำาวันที่หลากหลาย และสามารถ 
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2. ความรู้เรื่องพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรี หลังเรียนสูง
กวา่กอ่นเรยีน ทัง้นีเ้ป็นเพราะคูม่อืการสอนวชิาพืน้
ฐานทางวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มทีส่รา้งขึน้ไดแ้บง่
เนือ้หาออกเปน็สว่นยอ่ยๆ ในแตล่ะเรือ่ง ทำาใหง้า่ย
ต่อการศึกษา ช่วยเกิดความสนใจ ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ดี และส่งเสริมฝึกหัดให้ผู้เรียน
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รู้จักการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง และมคีวามรบั
ผิดชอบตนเอง มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งเนื้อหาบางเร่ืองผู้เรียนอาจจะยังไม่เข้าใจ 
แต่เมื่อได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียน ทำาให้ผู้เรียน
มีความอยากรู้อยากเรียนในรายวิชาพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
Agnes Zsoka et al. (2013: 126-138) ที่ศึกษา
ความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มและรายงานพฤติกรรมท่ีแท้
จริงของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมศึกษาให้
มีการวิเคราะห์แบบสอบถามเปรียบเทียบซึ่งเป็น
เอกลักษณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบ
ว่าในระดับมหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์ระหว่าง
การศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มและความรูข้องนักศกึษา
มีส่วนเน่ืองมาจากแรงจูงใจภายในที่สูงข้ึนของ
นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นสมัครใจเข้าร่วมในการ
ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จุดสำาคัญของการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่สำาคัญใน
การสร้างเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืน 
และเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างชัดเจน
เพิ่มความตระหนักของความจำาเป็นในการบริโภค
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 

3. เจตคตติอ่วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มของ
นักศึกษาปริญญาตรี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
น่าจะเป็นเพราะคู่มือการสอนที่สร้างข้ึนมีเนื้อหา
ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับ
เนือ้หา และมีคำาถามทบทวนในแบบฝกึหดัทีมุ่ง่ให้
นักศึกษาได้ตรวจสอบความรู้ มีการทดสอบก่อน
เรียนเพื่อวัดพื้นฐาน ความรู้เดิมและทดสอบหลัง
เรียนเพื่อวัดความก้าวหน้าในการเรียนรู้แต่ละครั้ง 
รูปเล่มที่กะทัดรัดสะดวกในการเรียนรู้แต่ละครั้ง 
และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและนำาไปปฏิบัติ
ได้ สง่ผลให้ผู้เรยีนมเีจตคตทิีดี่ตอ่วชิาวทิยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ Agnes Zsoka, et al. 
(2013: 138) ที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจากปัจจัย
อื่นๆ

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการ

สอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
โดยใช้คู่มือการสอนสำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้

ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1. ในการใชคู้ม่อืการสอนวิชาพืน้ฐานทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำาหรับนักศึกษาปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการศึกษาครั้ง
นี ้อาจารยผ์ูส้อนควรใหค้วามสำาคญัตอ่การใชคู้ม่อื
การสอนอยา่งจรงิจงั โดยการเฝา้สงัเกตพฤตกิรรม
ของนักศึกษาตลอดจนให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่
นักเรียนตลอดเวลาในการเรียน

2. ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนลำาดับ
เนื้อหาคู่มือการสอนก่อนหลังให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์และความต้องการของผู้เรียนได้

3. ผู้สอนควรสร้างจิตสำานึกในเรื่องของ 
ความซื่อสัตย์แก่นักเรียน ซึ่งจะทำาให้การใช้คู่มือ
การสอนมีประสิทธิภาพ

4. เนื้อหาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมควรเน้นให้นักศึกษาช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นการสร้างจิตสำานึกไป
ในตัว

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

จากงานวิจัยครั้งนี้ ในการวิจัยครั้งต่อไป  
ควรแบ่งแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และ
เนื้อหาคู่มือ ออกเป็น 2 ช่วง คือ กลางภาค และ
ปลายภาค เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมแห่งชาติศึกษา (TQF) ซึ่งตาม
กรอบบังคับให้มีการจัดสอบ 2 ครั้ง คือ กลางภาค
และปลายภาค
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