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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาองค์ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตร์
พระราชา เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และประสิทธิผลของคู่มือ เพื่อเปรยีบเทียบความรู้ จริยธรรม
สิง่แวดลอ้มและจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตร์พระราชา กลุ่มตวัอย่างที่
ใชใ้นการศกึษา คือ นิสติระดบัปรญิญาตรี ช ัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 48 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่า ซึ่งไดจ้าก
การเลือกแบบเจาะจง เครื่อ งมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการเรียนรู้ แผ่นพับ แบบทดสอบความรู ้  
แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม และแบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคอื ความถี่ รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า ทรพัยากรดนิเป็นต้นก าเนิดของความเจรญิ
ทางเศรษฐกจิและความอยู่ดีกนิดขีองมนุษย์  ดนิดจีะส่งผลให้เกดิผลิตผลทางการเกษตรที่ดีประชาชนของชาต ิ
จะมัง่มี ถ้าดินเลวผลิตผลการเกษตรมักล้มเหลวประชาชนอดอยากประเทศชาติไม่อาจพัฒนาก้าวหน้าไปได ้  
และที่ดินเป็นทรพัยากรที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ สามารถสนองความต้องการในดา้นต่างๆ ซึ่งที่ดินจะต้องมีจ านวน  
และความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะใชใ้นการท าการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อสนองความต้องการในการผลิต
ภายในประเทศและท าให้ประเทศชาติพัฒนาต่อไป และ คู่มืออบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.39/81.25  
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการเรยีนรูม้คี่าเท่ากบั 0.6703 แสดงว่านิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 
67.03 มคีะแนนเฉลีย่ความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้รว่มกจิกรรมสูงกว่าก่อนการ
เขา้รว่มกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : การอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตรพ์ระราชา ความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  
   จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract 
 This research aims to study knowledge about conseruation soil resources by soil couer according 
to the king’s science to find the efficiency according to the criteria 80/80 and the effectiveness of the 
manual to compare knowledge environmental ethics and environmental volunteer minds on conseruation 
soil resources by soil couer according to the king’s science communities. The sample group used in the 
study was the 1st year undergraduate students in the field of environmental education Faculty of 
Environment and Resource Studies Mahasarakham University, 48 people enrolled in forest resources and 
wildlife courses which can be obtained from a specific selection. The tools used in the research were 
learning guides, brochures, knowledge tests environmental ethics measure and the environmental 
volunteer measure. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and paired t-test. The research found that soil resources are the source of economic prosperity 
and human well-being. Good soil will result in good agricultural produce the people of the nation will be 
rich. If the soil is bad, agricultural products often fail, people starve, the nation cannot develop. And land is 
a valuable resource to humans able to meet various needs which the land must have sufficient amount 
and abundance to be used in agriculture and industry to meet the needs of domestic production and make 
the nation continue to develop. And the training manual is effective at 87.39/81.25. The effectiveness 
index of the learning guide is 0.6703 indicating that students have progressively increased by 67.03 
percent with average knowledge scores environmental volunteer spirit and environmental ethics after 
participating in activities higher than before joining the activity with statistical significance at the level of .05 
 
Keywords : Conseruation soil resources by soil couer according to the king’s science, knowledge,  
     environmental ethics, environmental volunteerism 
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1. บทน า  
 ศาสตร์พระราชาเป็นการน้อมน าพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รชักาลที ่
9 ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย มาก าหนดเป็น
หลักในการปฏิบัติ เ ป็น  “ศาสตร์ของแผ่นดิน ” 
พระบาทสมเดจ็พระ เจ้าอยู่หวัทรงให้ความส าคญัใน
งานอนุร ักษ์และฟ้ืนฟูดินที่มีสภาพธรรมชาติและ
ปั ญ ห า ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ป ใ น แ ต่ ล ะ ภู มิ ภ า ค  
จึ ง มี พ ร ะ ร า ช ด า ริ ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญห า ดิ น ที่
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น การแกไ้ขปัญหาดินเค็ม 
ดนิเปรี้ยว ดนิ ทราย รวมถึงการแก้ไขปรบัปรุงและ
ฟ้ืนฟูดินที่เสื่อมโทรมพังทลายจากการชะล้างหน้า 
เพื่อให้พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่อง ดินกลบัมาใชป้ระโยชน์
ทางการเกษตรไดอ้ีกคร ัง้ (มูลนิธิม ัน่พัฒนา ,2554 : 
เวบ็ไซต์) 
 ปัจจุบ ันปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่
ส าคัญปัญหาหนึ่ง คือ ปัญหาการเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรดนิ ทัง้ในดา้นความอุดมสมบูรณ์ของดนิที่
ลดลง ปัญหาเฉพาะที่ท าให้ดินไม่เหมาะสมต่อการ
น ามาใชป้ระโยชน์ ปัญหาดา้นความชื้นในดนิที่ลดลง 
และปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดนิ ปัญหาเหล่านี้
นบัวนัจะทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึ้นและต้องการการ
จัดการที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วน ปัญหาดังกล่าว
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลที ่9 ทรงเล็งเห็น
ความส าคญั จึงทรงมีพระราชด าริเกี่ยวกับวิธีการ
แกไ้ขปัญหาเรือ่งดนิ โดยเน้นการแกปั้ญหาเฉพาะให้
สอดคล้องกบัภูมสิงัคมของพื้นที่นัน้ๆ พระองค์ท่าน
ได้น าความรูท้ ัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิที่ไดท้รง
ทดลองดว้ยพระองคเ์องมาใชใ้นการแกปั้ญหาและได้
บงัเกดิผลอย่างชดัเจน อาทิ ดนิทรายต้องเพิ่มกนัชน
ใหด้นิ ดนิเป็นหนิ กรวด และแห้งแล้งต้องยึดดนิและ
ชว่ยใหด้นิชืน้ ดนิดา้น ดนิแขง็ และดนิลูกรงัต้องสรา้ง
ของดีซ้อนบนของเลว ดินถูกชะล้างต้องช่วยเหลือ
ดว้ยก าแพงที่มีชวีติ ดินเปรี้ยวหรอืดินพรุต้องท าให้
ดนิโกรธดว้ยการแกล้งดนิ และดนิเคม็ต้องใชว้ธิีการ
ล้างความเคม็ เป็นต้น (ธวชัชยั ศุภดษิฐ์, 2550: 23-
25) ดินเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะทางดา้นการเกษตร สภาวการณ์ที่เป็นอยู่
ในอดตีจนถงึปัจจุบนัชี้ให้เห็นว่าปัญหาทรพัยากรดนิ

และการใช้ที่ดิน ซึ่งได้แก่ ปัญหาการจัดการที่ดิน 
ปัญหาการถอืครองทีด่นิทางการเกษตร ปัญหาความ
เสือ่มโทรมและปัญหาดนิเป็นพิษนัน้ มคีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอย่าง
เรง่ดว่น โดยใชม้าตรการและวธิกีารต่างๆ ผสมผสาน
กนั เพื่อฟ้ืนฟูทรพัยากรดนิให้สมบูรณ์รวมทัง้ให้เกิด
การใชท้ีด่นิทีถู่กประเภท (รตันะ สวามชียั, 2559: 58-59)  
 จงึเกดิโครงการตามพระราชด าร ิที่มมีากกว่า
สี่พันกว่าโครงการ มีการจัดการดิน การจัดการน ้ า 
การเกษตรแปรรูป พลังงานทางเลือก สิ่งแวดล้อม 
ชุมชน การปลูกป่า ปลูกต้นไมป้ลูกพืชผกัสวนครวัมี
หมด แล้วท่านก็พูดให้เขา้ใจง่ายๆ ว่าโครงการตาม
พระราชด าริ ก็คอื โครงการที่เกี่ยวกบัการท ามาหา
กินของคนจน คือชาวไร่ชาวนาเป็นต้น (นิพนธ์  
ตัง้ธรรม, 2559 : 2)  
 นอกจากนี้ปัญหาการใชท้ี่ดนิไม่เหมาะสมกบั
สมรรถนะของที่ดิน และไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มกเ็ป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างมากในปัจจุบนั 
เช่น การใช้ที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรมอย่างไม่ถูก
หลกัวชิาการ ขาดการบ ารงุรกัษาดนิ การปล่อยให้ผวิ
ดนิปราศจากพชืปกคลุม ท าให้สูญเสยีความชุ่มชื้นใน
ดิน การเพาะปลูกที่ท าให้ดินเสีย การใช้ปุ๋ ย เคม ี 
และยาก าจดัศตัรูพืช เพื่อเร่งผลิตผล ท าให้ดนิเสื่อม
คุณภาพ และสารพิษตกคา้งอยู่ในดนิ การบุกรุกเข้า
ไปใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้บนพื้นที่ที่มีความ
ลาดชนัสูง รวมทัง้ปัญหาการขยายตวัของเมอืงที่รุก
ล ้าเขา้ไปในพื้นทีเ่กษตรกรรม และการน ามาใชเ้ป็นที่
อยู่อาศยั ทีต่ ัง้โรงงานอุตสาหกรรม หรอืการเกบ็ที่ดนิ
ไวเ้พื่อการเกง็ก าไร โดยมไิดม้กีารน ามาใชป้ระโยชน์
แต่อย่างใด (กรมส่ง เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม, 
2561: เวบ็ไซต์) นอกจากนี้ การเพิม่ขึน้ของประชากร 
ประกอบกบัความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสงูขึ้น ท า
ให้ความต้องการใช้ที่ดิน เพื่อการขยายเมืองและ
อุตสาหกรรมเพิ่มจ านวนตามไปด้วยอย่างรวดเร็ว 
โดยปราศจากการควบคุมการใชท้ี่ดนิภายในเมอืงให้
เหมาะสม เป็นสาเหตุใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้มภายใน
เมอืงหลายประการ เชน่ ปัญหาการตัง้ถิน่ฐาน ปัญหา
แหล่งน ้ าเสื่อมโทรม ปัญหาการจราจร ปัญหา
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สาธารณสุข ปัญหาขยะมูลฝอย และการบริการ
สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ (สาธิต  แสงประดิษฐ์, 
2560: 32-36) จากการส ารวจการใชท้ี่ดนิในปี 2559 
พบพื้นทีน่าขา้ว นารา้ง ไมผ้ล สถานที่เพาะเลี้ยงสตัว์
น ้า และพื้นทีป่่า เปลีย่นแปลงไปเป็นพื้นที่ชุมชนและ
สิง่ปลูกสรา้ง และพื้นทีเ่กษตรกรรม จ าพวกพืชไร่ ไม้
ยนืตน้ และไรห่มนุเวยีนเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาในช่วง 
11 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2549-2559) พบว่า พื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสรา้ง และพื้นที่
น ้ ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่
เบด็เตลด็มแีนวโน้มลดลง (กรมพฒันาทีด่นิ, 2560: 19) 
 จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงไดม้คีวามสนใจที่
จะศึกษาและถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรดิน
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในชุมชน เนื่ องจาก
ทรัพยากรดินนั ้นเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญ 
ต่อมนุษย์อย่างยิ่ง เพราะมีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรดินในการด ารงชีวิตในหลากหลายรูป 
แบบ และมนุษย์นัน้เป็นไดท้ัง้ผูท้ี่สามารถท าลายและ
ฟ้ืนฟูทรพัยากรดนิไดใ้นเวลาเดยีวกนั ดงันัน้ผูว้จิยัจึง
เห็นแล้วว่าหากมีการวางฐานความรู้เรื่องการใช้
ประโยชน์จากดินอย่างถูกวธิีก็จะท าให้ในอนาคตมี
ทีด่นิและทรพัยากรดนิไวใ้ห้ลูกหลานไดใ้ชป้ระโยชน์
สืบต่อไป และนอกจ ากนี้ การอบรมการเรียนรู้
ทร ัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินในครัง้นี้ 
เพื่อใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมอบรมไดร้บัองค์ความรูเ้กีย่วกบั
ทรพัยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงให้
นิสิตที่เข้าร่วมอบรมได้มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและ 
จิตอาสาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถ
น าไปสู่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรดิน 
ในชมุชนไดอ้ย่างยัง่ยนื   
 
2. วตัถปุระสงค ์ 
 1) เพื่อศกึษาองค์ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตรพ์ระราชา 
 2) เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการเรียนรู้การอนุร ักษ์
ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตรพ์ระราชา 
 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
จรยิธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อมเรื่อง

การอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตร์
พระราชา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 พ้ืนทีวิ่จยั 
 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา บ้านศรวีิล ัย ต าบล
หนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นิสติระดบั
ป ริ ญ ญ า ต รี  ส า ข า วิ ช า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ า  
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 373 คน 
 2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นิสติ
ระดับปริญญาตรีช ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มห า วิท ย า ลัย มห าส าร ค าม  จ า น วน  48 คน  
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทรัพยากรป่าไม้และ 
สตัวป่์า ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง 
3.3 ตวัแปรทีศึ่กษา  
 1) ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ การอนุรกัษ์ทรพัยากร
ดนิโดยการห่มดนิตามศาสตรพ์ระราชา 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
  2.1) องค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุร ักษ์
ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตรพ์ระราชา 
  2.2) จิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์
ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตรพ์ระราชา 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์
ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตรพ์ระราชา 
3.4 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
ก า ร อ นุ ร ัก ษ์ ท ร ัพ ย า ก ร ดิ น โ ด ย ก า ร ห่ ม ดิ น 
ตามศาสตร์พระราชา และแผ่นพบัเรื่องการอนุรกัษ์
ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตรพ์ระราชา 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ไดแ้ก่ แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ดินโดยการห่มดินตามศาสตร์พระราชา แบบวัด
จ ริย ธ ร รมสิ่ ง แ วดล้ อม  แ ล ะแบบวัดจิ ต อ าส า
สิง่แวดลอ้ม 
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3.5 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
ง า น วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พื่ อ เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น 
ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื่ อ ง มื อ  ไ ด้ แ ก่  คู่ มื อ  แ ผ่ น พั บ  
แบบวัดความรู้  แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
และ แบบวดัจิตอาสาสิ่งแวดล้อมเรื่องการอนุรกัษ์
ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตรพ์ระราชา 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอืดงันี้ 
  2.1) คู่มือการอนุรกัษ์ทรพัยากรดินโดย
การห่มดินตามศาสตร์พระราชา โดยมีเนื้อหาการ
เรียนรู้ทัง้หมด 4 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
หน่วยที่ 1 การอนุร ักษ์ดินตามศาสตร์พระราชา 
หน่วยที ่2 การห่มดนิ หน่วยที่ 3 กจิกรรมการห่มดนิ 
และหน่วยที ่4 โครงการตวัอย่างเกีย่วกบัการอนุรกัษ์
ดนิ 
  2.2) แผ่นพบัเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ดนิโดยการห่มดินตามศาสตร์พระราชา โดยจัดท า
เป็นแบบ 1 แผน่ต่อ 1 หน่วยการเรยีนรู ้ 
  2.3) แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรดินโดยการห่มดินตามศาสตร์พระราชา 
เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง 
จ านวน 20 ขอ้ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 
คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตาม
ศาสตร์พระราชา เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก คือ 
ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ โดยม ี4 ระดบั ไดแ้ก ่
เพื่อตนเอง เพื่อญาติมติรพวกพ้อง เพื่อสงัคม และ
เพื่อความถูกตอ้งดงีาม 
  2.5) แบบวดัจติอาสาสิง่แวดล้อมเรื่องการ
อนุร ักษ์ทร ัพยากรดินโดยการห่มดินตามศาสตร์
พระราชา เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 
20 ขอ้ 
 3) น าเครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้ สง่อาจารย์ทีป่รกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมอืที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้

พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ พบว่า ค่า 
IOC ของเครือ่งมอืทัง้หมด มคีา่มากกวา่ 0.5 แสดงว่า 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่าย ของ
เครือ่งมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบวดัความรูม้คี่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัอยู่ที่ 0.67 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่า 
0.20 – 0.80 และค่าความยากง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.30 - 0.60  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีค่า
ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.77 ค่าอ านาจจ าแรกราย
ขอ้อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวดัจิตอาสาสิ่งแวดล้อมมีค่า
ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.71 ค่าอ านาจจ าแรกราย
ขอ้อยู่ระหว่าง   0.20 – 0.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กจิกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตาม
ศาสตรพ์ระราชา 
3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตาม
ศาสตร์พระราชา ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยแบง่เป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 ออกแบบเครือ่งมอืถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา  
  ร ะ ย ะ ที่  2 ก ร ะ บ ว น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
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  ระยะที ่3 การวเิคราะห์ขอ้มลู สรปุผล และ
อภปิรายผลวจิยั 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจยัคร ัง้นี้  ผู้วจิ ัยไดด้ าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัด 
ผลทุกฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์ 
  2) ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบวดัผล 
 
4. สรปุผลการวิจยั  
 การอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตาม
ศาสตรพ์ระราชาผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลสรปุ ดงันี้ 
   1 )  กา ร ศึกษ าอ ง ค์ คว ามรู้ เ กี่ย ว กับ 
การอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตร์
พระราชา ของนิสิตที่เข้าร ับการอบรม สรุปได้ว่า 
ทร ัพยากรดินเป็นต้นก าเนิดของความเจริญทาง
เศรษฐกจิและความอยู่ดกีนิดขีองมนุษย์ ดนิดจีะส่งผล
ใหเ้กดิผลติผลทางการเกษตรที่ไดผ้ลดปีระชาชนของ
ชาติจะมัง่มีและมีอารยธรรมสูง ถ้าดินเลวผลิตผล
การเกษตรมกัล้มเหลวประชาชนอดอยากขาดแคลน
อาหารประเทศชาติไม่อาจพัฒนาก้าวหน้าไปได้จะ
เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศที่ ย าก จ น แ ล ะ ล้ า ห ลั ง ต ล อ ด ไ ป  
ความอุดมสมบูรณ์ของดินจึงเสมือนเป็นทรพัยากร 
ที่ส าคัญที่สุดของชาติที่ทุ กคนจะต้องสงวนไว ้
ทรพัยากรนี้จะหมดไปอย่างรวดเร็วเมื่อมกีารใช้ดิน
เพื่อการเพาะปลูกอย่างไม่ระมดัระวงัและขาดความรู ้
ดงันัน้ ผู้ที่ท าการเพาะปลูกจึงต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการใช้และการอนุรกัษ์ดินเป็นอย่างดี
เพื่อที่เราจะได้สามารถใช้ประโยชน์จากทรพัยากร
แหล่งนี้เพื่อการเพาะปลูกและใหเ้ป็นมรดกตกทอดแก่
ลูกหลานเหลนของเราไดต้ลอดไป  
  การใชท้ี่ดนิ คอื ลักษณะกายภาพบนพื้น
ที่ดินอันเป็นผลมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์  
การใช้ที่ดินสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ  

ได ้2 ประเภท คอื การใชท้ี่ดินในชนบท และการใช้
ทีด่นิในเมอืง ทีด่นิเป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มคีุณค่า
ต่อมนุษย์ เพราะสามารถน ามาใชส้นองความต้องการ
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรกรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคม และเป็นที่
ส าหรบัปลูกสรา้งบา้นเรอืนที่อยู่อาศยั เป็นที่ยอมรบั
กันโดยทัว่ไปว่า ที่ดินส าหร ับใช้เพื่อการเกษตร 
มคีวามส าคญัมากที่สุด เนื่องจากการประกอบอาชพี
ทางการเกษตรจะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญ คือ ที่ดิน  
และทีด่นิจะตอ้งมจี านวนและความอุดมสมบูรณ์เพียง
พอที่จะใช้ปลูกพืช หรือเลี้ยงสตัว์ เพื่อสนองความ
ตอ้งการของประชากรภายในประเทศ และเป็นสนิคา้
สง่ออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศอกีต่อไป 
  2) ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และประสิทธิผลของคู่มือ สามารถสรุปไดว้่า 
การหาประสทิธิภาพของคู่มอืในการสรา้งผลสมัฤทธิ ์
ท า ง ก า ร เ รี ย น ใ ห้ ผู้ อ บ ร ม เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ 
ต า ม วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ถึ ง ร ะ ดับ เ กณฑ์ ที่ ค า ด ไ ว ้
ประสทิธภิาพทีว่ดัออกมาพิจารณาไดจ้ากรอ้ยละของ
การท าแบบวดัผลหรอืกระบวนการปฏสิมัพนัธ์กบัรอ้ย
ล ะ ก า ร ท า แ บบวัดผ ล ห ลั ง ก า ร อบ รม  พบว่ า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
89.89 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็น
ร้อยละ 88.12 ดังนั ้น คู่มือฝึกอบรมการอนุร ักษ์
ทรพัยากรดนิโดย การห่มดินตามศาสตร์พระราชา 
จึงมีประสิทธิภาพของคู่มืออบรม 89.89/88. 12  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
  สว่นคา่ดชันีประสทิธิผลของกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 48 คน พบว่า ดัชนีประสิทธิผล  ( E.I.)  
ของคู่ มืออบรมการอนุ ร ักษ์ท ร ัพย ากรดินโดย 
การห่มดนิตามศาสตร์พระราชา มคี่าเท่ากบั 0.6703 
หมายความวา่ นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลให้นิสติ
มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการ 
ใช้คู่มืออบรมร้อยละ 67.03 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2)  
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตรพ์ระราชา (     ) 
 

หน่วยฝึกอบรม คะแนนเต็ม  ̅ S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
1. ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 839 17.47 1.05 87.39 
2. ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 780 16.25 1.32 81.25 

ประสิทธิภาพของคู่มืออบรม เท่ากบั 87.39/81.25 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตรพ์ระราชา 

 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ

ฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ

ฝึกอบรม 

จ านวนผูเ้ข้ารบั
การฝึกอบรม 

คะแนนเต็มของ
การทดสอบ
ฝึกอบรม 

ค่าดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

414 780 48 960 0.6703 

 
 3) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
จรยิธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อมเรื่อง
พบวา่ นิสติที่ไดเ้ขา้ร่วมการอบรม เรื่อง การอนุรกัษ์
ทรพัยากรดินโดยการห่มดินตามศาสตร์พระราชา  
มคีะแนนเฉลีย่ความรูก้อ่นการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย ( ̅ = 8.62) และหลังการอบรมนิสิต 
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
( ̅ = 16.25) ในด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อมนิสิต 
มีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม ( ̅ = 2.13) 
และหลงัการฝึกอบรมนิสติมคีะแนนเฉลี่ยจริยธรรม

สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้อง 
ดงีาม ( ̅ = 3.39) และจิตอาสาสิง่แวดล้อมนิสิต 
มคีะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้ม กอ่นการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅ = 2.69) และหลงั
การฝึกอบรมนิสติมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อม
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ =3.74) เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนความรู้ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสา
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการอบรม พบว่า นิสิต 
มีคะแนนเฉลี่ยหลังอบรมมากกว่าก่อนอบรมอย่าง 
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที่  3 การเปรียบเทียบความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อม การอนุรกัษ์ทรพัยากรดิน 
โดยการห่มดนิตามศาสตรพ์ระราชา ของนิสติกอ่นและหลงัการฝึกอบรม โดยใช ้Paired t-test (n=48) 
 

รายการ 
ก่อนการอบรม 

ระดบั 
หลงัการอบรม 

ระดบั t df P 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ความรู ้(N=20) 8.62 1.43 น้อย 16.25 1.32 มาก -22.758 47 0.00* 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 

(N = 4) 
2.13 0.15 

เพื่อ
สงัคม 

3.19 0.06 เพื่อสงัคม -51.948 47 0.00* 

จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

2.69 0.13 
ปาน
กลาง 

3.74 0.12 มาก -45.432 47 0.00* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
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5. อภิปรายผล 
 การอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตาม
ศาสตรพ์ระราชา ผูว้จิยัมปีระเดน็ที่จะน ามาอภปิราย
ผลดงันี้ 
 1) การศกึษาองค์ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตร์พระราชาดนิ
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อการ
เจรญิเตบิโตของพชืและการเกษตรกรรม เช่น ดนิท า
หน้าที่เป็นที่ให้รากพืชได้เกาะยึดเหนี่ยว ดินเป็น
แหล่งให้ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจรญิเติบโตของ
พืช ดินเป็นแหล่งที่เก็บกกัน ้ า หรือความชื้นในดิน  
ดนิเป็นตน้ก าเนิดของการเกษตรกรรมเป็นแหล่งผลิต
อาหารของมนุษย์  แผ่นดิน เ ป็นที่ต ัง้ ของ เมือง 
บา้นเรอืน ท าให้เกดิวฒันธรรมและอารยธรรมของ
ชุมชนต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
อนิ ฉตัรมงคล (2558 : 12-13) ไดใ้หก้ล่าวถึงการเกดิ
ดนิและสภาพของดนิ ว่า การเกดิขึ้นของดนิเป็นผล
สบืเนื่องมาจากการกระท าร่วมกนัของปัจจัยต่างๆ 
เชน่ สภาพภมูอิากาศ พชื และสิง่มชีวีติอื่นๆ ต่อวตัถุ
ต้นก า เนิ ดของดิน ในสภาพพื้ นที่ ใ ดพื้ นที่ หนึ่ ง  
ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดงันัน้ “ดนิ” ในที่แห่งหนึ่ง
จงึอาจเหมอืนหรอืต่างไปจากดนิในที่อีกแห่งหนึ่งได ้
ขึ้นอยู่กบัอิทธิพลของปัจจยัเหล่านี้  ซึ่งมีความมาก
น้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณส่งผลให้ดินมี
ลกัษณะเดน่เฉพาะตวั และเมือ่ปัจจยัเปลีย่นไป ดนิจะ
มีลักษณะหรือสมบัติต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
เป็นไปตามแนวคิดของวชิยั แกว้ศร ี(2555 : 12)  
ได้กล่ าวถึงดิน ในด้านการท าการ เกษตรไว้ว่า 
ความหมายของดิน  ในด้านการ เพาะปลูกพืช  
ดนิหมายถงึ วตัถุทีเ่กดิขึ้นตามธรรมชาติ จากแร่ธาตุ
ต่างๆ และอินทรยี์วตัถุที่สลายตวัหรอืเน่าเป่ือยผุพงั
เป็นชิน้เลก็ชิน้น้อยผสมกนั และรวมตวักนัเป็นชัน้ ๆ
ห่อหุ้มผิวโลก เมื่อมีน ้ าและอากาศผสมอยู่ ใ น
อัตราส่วนที่ เหมาะสมแล้ว  ก็จ ะช่วยท าให้พืช
เจรญิเตบิโตและยงัชพีอยู่ได ้และเป็นไปตามแนวคดิ
ของปรชีา วทัญํู (2559 : 22) ไดก้ล่าวถึงการใช้
ทีด่นิไวว้า่ ทีด่นิเป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มคีุณค่าต่อ
มนุษย์ เพราะสามารถน ามาใช้สนองความต้องการ 
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรกรม 

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคม และเป็นที่
ส าหรบัปลูกสรา้งบา้นเรอืนที่อยู่อาศยั อย่างไรกต็าม 
เป็นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่า  ที่ดินส าหร ับใช ้
เพื่อการเกษตรมคีวามส าคญัมากที่สุด เนื่องจากการ
ประกอบอาชพีทางการเกษตรจะต้องมปัีจจยัที่ส าคญั 
คือ ที่ดิน และที่ดินจะต้องมีจ านวนและความอุดม
สมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้ปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว ์ 
เพื่อสนองความตอ้งการของประชากรภายในประเทศ 
และเป็นสินคา้ส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศอีก
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณ หิร ัญ  
และกติติพศ สมบุญเพ็ญ (2555 : 15-17) ไดศ้กึษา 
การเปรยีบเทยีบวสัดปุรบัสภาพดนิและสารเคลือบผวิ
เพื่อปรบัปรงุ คณุสมบตัทิางดา้นความทนทานต่อการ
ชะล้างด้วยน ้ าและการดูดซึมน ้ าให้กบัผนังบ้านดิน  
ผลการศกึษาพบว่า ความทนทานต่อการชะล้างดว้ย
น ้ าในผนังดิน เมื่อเพิ่มน ้ ายางพาราข้น จะเพิ่มค่า
ความทนทานต่อการชะลา้งดว้ยน ้า แต่เมือ่เกนิรอ้ยละ 
20.0 ค่าความทนทานต่อการชะล้างด้วยน ้าจะลดลง 
เมือ่เพิม่ปรมิาณโซเดยีมซิลิเกตจะเพิ่มความทนทาน
ต่อการชะล้างด้วยน ้ า อยู่ ในช่วงระหว่างร้อย ละ  
0.8-5.0 แต่เมื่อเกนิร้อยละ 5.0 ค่าความทนทานต่อ
การชะล้างด้วยน ้ าจะลดลง และเมื่อมากกว่ารอ้ยละ 
15 ค่าความทนทานต่อการชะล้างจะเพิ่มขึ้นอีก 
ในขณะที่กอ้นตวัอย่างผสมน ้ายางพาราขน้รอ้ยละ 5 
และ 10 เมื่อเพิ่มส่วนผสมโซเดียมซิลิเกตรอ้ยละ 3  
จะทนทานต่อการชะล้างด้วยน ้ าดีที่สุดและจากการ
ทดสอบคว ามทนทานต่ อกา รชะ ล้ า ง ด้ วยน ้ า  
เมือ่น ากอ้นตวัอย่างมาทาสารเคลือบผวิจะเพิ่มความ
คนทนทานต่อการชะล้างด้วยน ้ าได้มากน้อยตาม
ความทนทานต่อการชะล้างด้วยน ้ า สอดคล้องกับ
งานวจิยัของธวชัชยั จ ารสัแสง (2557 : 15) ไดท้ าการ
ส ารวจและศกึษาลกัษณะดนิ บรเิวณลุ่มน ้าทะเลน้อย 
ผลการศกึษาพบวา่ สภาพ การใชป้ระโยชน์ที่ดนิส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ ป่าพรุ ป่าเสม็ด ป่าหญ้า  
นาขา้ว สวนยางพารา สวนผลไม ้และพื้นทีน่ ้าท่วมขงั
ตลอดทัง้ปีส าหรบัการส ารวจและศกึษาลักษณะดิน 
พบ ประเภทดนิทีแ่ตกต่างกนัทัง้สิ้น 12 ประเภทแบ่ง
ออกเป็น 7 ชุด ส าหรบัสดัส่วนและการกระจายของ
ประเภทดินในพื้นที่ศึกษา 3 อันดับแรก พบว่า  
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ดนิตะกอนล าน ้ าที่มีการระบายน ้ าแล้วปะปนอยู่กบั
ตะกอนน ้ ากร่อย มกีารกระจายอยู่มากที่สุด คดิเป็น
ร้อยละ  20.4  ของพื้นที่ทั ้งหมด รองลงมา  คือ  
หน่วยไมส่มัพนัธ์ของชุดดนิบางนราและชุดดนิพทัลุง  
ร้อ ยล ะ  17.6 แ ล ะชุด ดิน ร ะแ ง ะ  ร้อ ย ล ะ  14.5 
ตามล าดบั และสอดคล้องกบังานวิจยัของนภาภรณ์ 
เอลเลอร์ม ันน์ และปนัดดา นารี (2559 : 22)  
ได้ศึกษาการ เปรียบ เทียบสมบัติข องดินแล ะ 
การเจรญิเตบิโตของตน้ขา้วในดนิทีเ่ผาตอซงั และดนิ
ทีไ่มเ่ผาตอซงั ผลการศกึษาพบว่า การจดัการดนิทัง้
สามวิธีท า ให้สมบัติของดินมีความแตกต่ างกัน  
โดยดินที่ไม่เผาตอซังมีค่าปฏิกิริยาดินต ่ าที่สุด  
ดนิปกตมิปีรมิาณไนโตรเจนสงูทีส่ดุ ดนิทีไ่มเ่ผาตอซงั
มปีริมาณไนโตรเจนต ่าที่สุด การจัดการดินทัง้สาม 
วธิีท าให้ปรมิาณฟอสฟอรสัลดลง ซึ่งดินที่ไม่เผาตอ
ซงั มปีรมิาณฟอสฟอรสัมากทีส่ดุ ส่วนดนิที่เผาตอซงั
มปีรมิาณฟอสฟอรสัน้อยที่สุด ดนิปกติและดินที่เผา
ตอซงัมปีรมิาณโพแทสเซยีมคงทีแ่ต่ดนิทีไ่มเ่ผาตอซงั
มปีรมิาณโพแทสเซยีมเพิม่ขึน้ และต้นขา้วที่ปักด าลง
ในดนิทีไ่มเ่ผาตอซงัมกีารเจรญิเตบิโตทัง้ดา้นความสูง
และจ านวนต้นมากกว่าต้นขา้วที่ปักด าลงในดนิปกติ
และดนิที่เผาตอซงั ดงันัน้ การจัดการดนิโดยไม่เผา
ตอซังมีความเหมาะสมในการปลูกข้าวมากที่สุด 
เพราะท าให้ดินมคีุณสมบตัิดา้นค่าปฏิกริิยาดนิและ
ปรมิาณธาตุอาหารพชืในดนิเหมาะสม ช่วยให้ต้นขา้ว
การเจรญิเตบิโตไดด้กีวา่ดนิปกตแิละดนิทีเ่ผาตอซงั 
 ดัง นั ้น จะ เห็นได้ว่ า  ทร ัพย ากรดินนั ้นมี
ความส าคญัอย่างยิง่ต่อมนุษย์ทัง้ทางดา้นการเกษตร
และการอุตสาหกรรม  การอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิให้มี
ความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอเป็นเรื่องที่ควรกระท า
อย่างยิง่ เพราะหากดนิไมม่คีวามอุดมสมบูรณ์ขาดแร่
ธาตุขาดสารอาหาร มนุษย์ก็ไม่สามารถด า เนิน
กจิกรรมต่างๆ เกีย่วกบัทรพัยากรดนิได ้เนื่องจากดนิ
ขาดสารอาหารและไม่มคีวามแขง็แรง รวมไปถึงการ
ใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมต่อสภาพการใช้งานของดินก็
เป็นการจดัการที่ดนิที่ไม่ถูกวธิี เนื่องจากการใชท้ี่ดนิ
นัน้ ควรค านึงถึงสภาพการใช้งานที่ เป็นได้ เช่น  
ดินในพื้นที่ชนบทเหมาะส าหรบัการท าการเกษตร  
ดินในพื้นที่ในเมืองเหมาะส าหร ับการสร้างอาคาร

พาณิชย์การอุตสาหกรรม เป็นต้น ดงันัน้จึงจ าเป็น
อย่างยิง่ทีม่นุษย์ควรชว่ยกนัฟ้ืนฟูและดูแลทรพัยากร
ดนิเพื่อใหลู้กหลานในอนาคตไดม้ทีี่ดนิที่อุดมสมบูรณ์
ไวใ้ชใ้นการท ากจิกรรมต่างๆ ต่อไป 
 2) ผลการหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสทิธิผลของคู่มือการอนุรกัษ์ทรพัยากรดิน
โดยการห่มดนิตามศาสตรพ์ระราชา 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ  
มปีระสทิธภิาพ E1/E2=87.39/81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ต ัง้ไว้ 80/80 ส าหรบัการอบรม แสดงให้
เห็นว่านิสิตที่เขา้ร่วมอบรมมปีระสทิธิภาพเพิ่มมาก
ขึน้ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของธนพร ณฏัฐ์เพียรกลวง 
(2555 : 23) ได้กล่าวไว้ว่า กจิกรรมที่ต้องการให้
ผูเ้รยีนไดม้ีการฝึกเสรมิทกัษะในการเรยีนรูใ้นแหล่ง
เรยีนรู ้หมายถึง การท ากจิกรรมการเรยีนรูใ้นแหล่ง
เรยีนรูท้ีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนฝึกปฏบิตัิ เพื่อเสรมิให้เกดิ
ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่
กจิกรรม การเรียนรู้มกัจะมีอยู่ท้ายบทเรียน ซึ่งใน
บางครัง้ กิจกรรมการ เรียนรู้จ ะมีลักษณะเ ป็น
แบบฝึกหดัให้ผูเ้รยีน ไดฝึ้กปฏบิตัิหรอืเป็นใบงานให้
ผูเ้ร ียนปฏิบตัิระหว่างเรียนรู้หรือหลังการเรียนรู้ใน
แหล่งเรยีนรู ้เป็นไปตามแนวคดิของเกษม จนัทร์แกว้ 
(2547 : 32-33) ไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันามนุษย์ให้
เกดิการลงมือกระท าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดขี ึ้น ทัง้การ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เดิม และการป้องกัน
ปัญหาใหม่ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการ
กระท าทีเ่กดิขึน้มาจาก ความสมคัรใจไม่ใช่การบงัคบั 
โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
จ าเป็นต้องอาศยักระบวนการในการพฒันาจากการ 
“ไมรู่”้ เป็น “รู”้ จาก “รู”้  เป็น “ รูส้กึ” จาก “รูส้กึ” เป็น 
“คิดจะท า” และจาก “คิดจะท า” ไปสู่ “การลงมือ
กระท า” จนเกดิเป็น พฤติกรรมการรบัรูแ้ละเขา้ใจใน
การปฏิบตัิต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนัน้ จ าเป็นต้องสรา้ง
คว าม เ ข้า ใ จ จึ ง จ ะ ส า ม า รถท า ใ ห้ เ กิด ผ ล ที่ มี
ประสทิธิภาพได ้และเป็นไปตามแนวคดิของสุพตัรา 
วงศษ์า (2542 : 77) ไดก้ล่าวไวว้า่การพฒันากจิกรรม
การเรยีนรูห้มายถึง แบบแผนการด าเนินการจดัการ
เรียนรู้ที่ได้ร ับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์และ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีหลกัการการเรยีนรูห้รอืการสอน
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ที่รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่านกระบวนการวิจัยและ
ไดร้บัพสิจูน์และทดสอบวา่มปีระสทิธิภาพ ซึ่งรูปแบบ
การสอนจะแสดงข ัน้ตอนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และ
ผูส้อนตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบดงักล่าว 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ
รูปแบบนัน้ๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของพรนิภา 
ตูมโฮม และประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 189-202) 
ไ ด้ ศึ ก ษ า  ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ส าธ ารณรัฐ อิน โดนี เ ซีย  ผลการศึกษาพบว่ า 
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 84.53/85.33 แสดงให้เห็นว่าคู่มอืฝึกอบรมมี
ประสทิธิภาพและสามารถน าไปใชไ้ด ้สอดคล้องกบั
งานวิจยัของวทิยา ห่อทอง และคณะ (2561:41-53) 
ได้ท าการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
ป่ า ชุม ชน โคกหิ น ล าด  อ า เภ อ เมือ ง  จั ง ห วัด
มหาสารคาม เรื่อง ประเภทป่าชุมชนโคกหินลาด  
ผลการศกึษาพบวา่ ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 81.57/93.10 เป็นไปตามเกณฑ์
ทีก่ าหนดและมปีระสทิธภิาพสามารถน าไปใชไ้ด ้และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง ข อ ง ยุ ว เ ร ศ  
วงษ์จนัทร์ และคณะ (2561 : 156) ไดศ้กึษาการ
พฒันาคู่มือฝึกอบรมการท าสารปราบแมลงศตัรูพืช
โดยใชใ้บน้อยหน่า ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรม
การท าสารปราบแมลงศัตรูพืชโดยใช้ใบน้อยหน่า  
ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 98.40/95.50 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ ัง้ไว ้ 
 จากผลการศกึษาคา่ดชันีประสทิธิผลของคู่มอื 
มคีา่ดชันีประสทิธิผล (E.I.) = 0.7548 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและนิสติมคีวามรูเ้พิ่มขึ้น ส่งผลให้มี
ความกา้วหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้
คูม่อือบรมรอ้ยละ 75.48 แสดงใหเ้หน็วา่นิสติที่เขา้รบั
การอบรมโดยการใชคู้ม่อือบรมการเรยีนรูน้ัน้มคีวามรู้
ความเขา้ใจมากขึ้น ท าให้ค่าดชันีประสิทธิผลมคี่าที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2546 : 256) 
ได้นิยามความหมาย "คู่มือ" หมายถึง  สมุดหรือ
หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ งที่
ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบต ารา เพื่ออ านวยความ

สะดวกเกีย่วกบัการศกึษาหรอืการปฏบิตัิเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรอืเพื่อแนะน าวธิใีชอุ้ปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
คู่มือจัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่รวบรวม
ขอ้มูล ข้อเท็จจรงิ เฉพาะเรื่อง เพื่อใชเ้ป็นคู่มอืตอบ
ค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อ
ใช้เป็นคู่มอืในการศึกษาและปฏิบตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้
คูม่อืมกัจะมกีารเรยีบเรยีงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อ
ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลแก่ผูใ้ช ้เป็นไปตาม
แนวคิดของปรีชา ช้างขวัญยืน (2551 :127-132)  
ไดอ้ธบิายคูม่อืทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนว่า คู่มอื คอื
หนงัสอืที่ผูเ้รยีนใชค้วบคู่ไปกบัต าราที่เรยีนปกติโดย
การถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือฝึกอบรม อาจท าให้
ผูเ้รยีนมคีวามรู้เกีย่วกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผูอ้ื่น
โดยมุง่หวงัให้ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคติ และเกดิ
ความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ ได้
อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามแนวคดิของวรีะพนัธ์ 
แกว้รตัน์ (2558 : 136) ให้ค านิยามความหมายของ
การ ฝึกอบรมไว้ว่า กระบวนการ เปลี่ ยนแปลง
พฤตกิรรมอย่างมรีะบบ เพื่อให้บุคคลมคีวามรู ้ความ
เข้าใจ มีความสามารถที่จ าเป็น และมีทัศนคติที่ดี
ส าหร ับการปฏิบัติง านอย่ าง ใดอย่ างหนึ่ งขอ ง
หน่วยงานหรือองค์กร  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณิชกมล ดีวงษา และคณะ (2561: 12-29)  
ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ป่าชุมชน 
โคกหินลาด อ า เภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
เรื่อง ชุมชนกบัการจัดการป่าชุมชน ผลการศึกษา
พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) คู่มือกิจกรรม 
การเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม เรื่องชุมชนกับการจัดการป่าชุมชน  
มคี่าเท่ากบั 0.8380 แสดงว่านิสิตที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
มคีวามรูเ้พิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรม 
มีความก้า วหน้ า ในการ เรียนรู้  ร้อ ยละ  83.80 
สอดคล้องกบังานวิจยัของภูรีภทัร์ ผุดผา และคณะ 
(2561 : 94) ไดท้ าการศกึษาการพฒันาคู่มอือบรม
การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของผเีสื้อใน
ชุมชนบ้านเกิ้ง  ต าบลเกิ้ง  อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบวา่ ค่าดชันีประสทิธิผล 
(E.I) ของคู่มือการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชี ว ภ า พ ข อ ง ผี เ สื้ อ  มี ค่ า เ ท่ า กับ  0.6333 นั ่น
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หมายความว่า นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 63.33 แสดงให้เห็นว่า จากการพัฒนาการ
อบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของ
ผีเสื้อในบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในคู่มือ
อบรม เกิดความรู้และทัศนคติที่ดี และสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของนัฎฐภรณ์ ปรึกไธสง และคณะ  
(2561 : 192) ไดศ้กึษา เรือ่งการพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การอนุรกัษ์สมุนไพรในป่าบุ่ง ป่าทาม ส าหรบัชุมชน
บ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า มดีชันีประสทิธิผล 
(E.I.) เท่ากับ 0.7138 หมายความว่าชาวบ้านมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร ้อยละ 71.38 แสดงให้
เห็นว่าคู่มือ ฝึกอบรมมีความเหมาะสม และมี
ประสทิธภิาพ โดยผา่นกระบวนการตามขัน้ตอน 
 การอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตาม
ศาสตรพ์ระราชา โดยใชคู้่มอืกจิกรรมซึ่งเป็นรูปแบบ
การจัดการเรยีนการสอนของกิจกรรมให้ผูเ้รยีนเกิด
ความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งของการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ดนิสามารถพฒันานิสติให้มพีฤติกรรมตรงตามความ
มุ่งหวงั ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนไปในทศิทางที่ดขี ึ้น แสดงให้เห็นว่าการอนุรกัษ์
ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตร์พระราชาโดย
ใช้คู่มือประกอบการถ่ ายทอดความรู้โด ยผ่าน
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ท าให้นิสติที่เขา้ร่วมมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
 3) ผลของการศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้
จรยิธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อมเรื่อง
การอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตร์
พระราชา 
  3.1) ผลการเปรียบเทียบความรู ้ 
การอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิตามศาสตร์
พระราชา พบว่า นิสติที่เขา้รบัการอบรมการอนุรกัษ์
ทรพัยากรดนิโดยการห่มดนิมีความรู้ก่อนการอบรม
อยู่ในระดบัน้อย ( ̅ = 8.62) และหลงัการอบรมอยู่ใน
ระดบัมาก ( ̅ = 16.25) เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนก่อน
และหลังการอบรม พบว่า หลัง การอบรมนิสิตมี
คะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่าก ารอบรมอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .50  ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ

ชวาล แพรรัตกุล (2552: 201-225) ได้กล่าวว่า  
การวดัความรูค้วามจ า เป็นการวดัสมรรถภาพสมอง
ดา้นการระลึกออกของความจ านัน่เอง เป็นการวดั
เกีย่วกบัเรื่องราวที่เคยมีประสบการณ์หรอืเคยรูเ้คย
เห็นและท ามาก่อนแล้วทัง้สิ้น ซึ่งการวัดความรู ้
ความจ า สามารถสรา้งค าถามวดัสมรรถภาพดา้นนี้ได้
หลายลกัษณะดว้ยกนั ลกัษณะของค าถามจะแตกต่าง
กนัออกไปตามชนิดของความรู้ความจ า แต่ก็จะมี
ลักษณะร่วมกนัอยู่อย่างหนึ่ง คือ เป็นค าถามที่ให้
ระลกึถงึประสบการณ์ทีผ่า่นมาที่จ าไดก้่อนแล้ว ไม่ว่า
จะอยู่ในรูปค าศพัท์ นิยาม ระเบียบ หรือแบบแผน 
เป็นไปตามแนวคิดของพิศวง ธรรมพนัธ์ (2547:14) 
ได้กล่ าวถึงลักษณะความรู้ไ ว้ว่า  ประกอบด้วย  
1) การทดลองได้ (Empirical) การทดลองอยู่บน
พื้นฐานของการสงัเกตการพิสูจน์ ตรวจสอบและการ
ใช้กระบวนการเหตุผล 2) การตรวจสอบได ้
(Verifiable) ซึ่งเราสามารถสงัเกตได้จากการเห็น 
การชัง่น้าหนัก การวดั การนับ และการตรวจสอบ  
3) มคีวามเป็นทฤษฎ ี(Theoretical).สามารถสรปุสิง่ที่
ส ัง เกตตามหลักตรรกวิทยามาเ ป็นทฤษฎีหรือ
เนื้ อหาวิชา 4) มีการผสมผสาน (Cumulative) 
เพราะทฤษฎีหรอืความรูเ้ดมินัน้เป็นพื้นฐานของการ
สรา้งทฤษฎใีหม ่5) ไมเ่ป็นจรยิศาสตร์ (Non-Ethical) 
เนื้อหาสาระจะไมเ่พ่งเลง็ในดา้นดหีรอืเลวแต่จะมุ่งทา
ความเขา้ใจและอธิบายสิ่งที่เป็นไป และเป็นไปตาม
แนวคดิของแสงจนัทร์ โสภากาล (2550: 14-15) ได้
ให้ความหมายของความรู้  ว่าหมายถึง  การร ับรู้
เกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิ เหตุการณ์ รายละเอียดต่างๆ ที่
เกิดจากการสงัเกต การศึกษาประสบการณ์ ทัง้ใน
ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ความรู้
พื้นฐานหรอืภมูหิลงัของแต่ละบคุคล ที่บุคคลไดจ้ดจ า
หรอืเกบ็รวมรวมไว ้และสามารถแสดงออกมาในเชงิ
พฤติกรรมที่ส ัง เกตหรือวัดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของฐิตาภรณ์ วงศ์พงษ์ค า  และคณะ 
(2561:45-53) ไดท้ าการศกึษา เรื่อง การส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ ากุดแดง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความรู้
เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ ากุดแดง 
ก่อนการอบรมชาวบ้านมีความรู้อยู่ในระดับมาก  
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( ̅ = 11.76) และหลงัการอบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่
ในระดบัมาก ( ̅ = 14.10) ดงันัน้ เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ของชาวบ้าน หลังการอบรม
ชาวบา้นที่เขา้รบัการอบรมมคีะแนนความรูม้ากกว่า
กอ่นการอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
แ สด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ าช า วบ้ านที่ เ ข้ า ร ับกา รอบร ม 
การอนุร ักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ ากุดแดงมีความรู้เพิ่มขึ้น 
สอดคล้องกบังานวจิยัของสุเมธ ผกาหวน และคณะ  
(2561:1-17) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การพฒันากจิกรรม
การเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มห าส า ร ค าม  เ รื่ อ ง  ต้ น ไ ม้ เ ด่ น ใ น ป่ า ชุ ม ชน  
ผลการศกึษา คะแนนเฉลี่ยความรูข้องนิสติที่เขา้ร่วม
กจิกรรมกอ่นการเขา้รว่มกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั18.86 และหลงัการเข้า
ร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 27.60 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู ้
ก่อนและหลังการเข้าร่วมกจิกรรม พบว่านิสติที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของศศิประภา เผ่าสุขดี และคณะ 
(2561:30-40) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมการท าถ่านจากมูลสตัว์เพื่อลดการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ ส าหร ับชาวบ้านในชุมชนบ้าน 
โคกจันทร์หอม ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยัคฆภูมพิิสยั 
จั ง ห วัด ม ห า ส า ร ค า ม  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า  
การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการท าถ่านจาก 
มูลสตัว์ ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับน้อย  
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 9.78 และหลงัการฝึกอบรมโดยรวม
อยู่ ในระดับมากที่สุด  มีค่า เฉลี่ย เท่ ากับ  17.52 
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลัง 
การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 จากแนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง
ดังที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าชุดแบบวัด
ความรู้ เรื่อง การเรียนรู้ทรพัยากรดินและการใช้
ประโยชน์ที่ดินในชุมชนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ท า
แบบทดสอบนั ้น  มีคะแนนความรู้หลัง เพิ่มขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎีและงานวจิัยที่น ามา

อ้างอิง แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้าร ับการอบรมการ
เรียนรู้ทร ัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ชุมชน มีความรูเ้พิ่มขึ้น เนื่องจากคู่มอือบรมมคีวาม
เหมาะสมและความน่าสนใจของเนื้อหาท าให้นิสติเกดิ
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของคู่มืออบรมเป็น 
อย่างด ีซึง่คูม่อือบรมการเรยีนรูท้รพัยากรดนิและการ
ใชท้ีด่นิในชุมชน เน้นให้นิสติไดร้บัประสบการณ์และ
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ทีไ่ดเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ดนิไปใชใ้ห้เกดิ
ประโยชน์และสามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่ได ้ดงันัน้ 
จึงสามารถน าแบบวัดความรู้นี้ ไปใช้ในการวัด
คุณภาพความรูใ้นกจิกรรมที่มคีวามคล้ายคลึงกนัได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
  3.2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดย
การห่มดินตามศาสตร์พระราชา ของนิสิตกลุ่ ม
ตวัอย่างกอ่นและหลงัการอบรม พบวา่ นิสติมคีะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม กอ่นการฝึกอบรมโดยรวม
อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม ( ̅ = 2.13) และหลังการ
ฝึกอบรมนิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดย
รวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม ( ̅ = 3.39) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
กอ่นและหลงัการฝึกอบรม พบวา่ นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ซึ่ง เ ป็นไปตามแนวคิดของประยู ร วงศ์จันทรา  
(2559 : 171-172) กล่าวว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง  หลักการที่ควรประพฤติอย่างหนึ่ งต่อ
สิง่แวดล้อม ซึ่งมีผลท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่าง
เป็นดลุยภาพทางระบบนิเวศ และเอื้อประโยชน์ให้แก่
สรรพสิ่งที่อาศยัสิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่
สญูเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดล้อม 
ซึ่งจริยธรรมสิง่แวดล้อมไม่สามารถแยกออกไดจ้าก
จรยิธรรมชวีติ สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวั
ของมนัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยง
ชวีติ ชมุชน และสงัคมสิง่แวดลอ้มใหด้ ารงอยู่ไดอ้ย่าง
ยัง่ยืน เป็นไปตามแนวคิดของอรรถเดช สรสุชาต ิ
(2558 : 23) ให้ความหมายจรยิธรรมว่าจรยิธรรม 
หมายถึง  คุณสมบัติทางความประพฤติ ที่ส ังคม



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่2(5), 2562 : 81 - 97 
 

93 

มุง่หวงัใหค้นในสงัคมนัน้ประพฤติ มีความถูกต้องใน
ความประพฤติ มเีสรีภาพภายในขอบเขตของมโน
ธรรมเป็นหน้าทีท่ี่สมาชกิในสงัคมพึงประพฤติปฏบิตัิ
ต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกดิ
ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม การที่จะปฏิบัติให้
เป็นไปเชน่นัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่ใดถูกสิง่ใดผิด 
และเป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา 
(2552: 33) ได้กล่าวว่า แนวคิดทางจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเป็นความตระหนักและจิตส านึกทาง
สิ่ง แวดล้อม  เพื่ อ ให้ เ ห็นคุณค่าขอ งธรรมชาติ
สิง่แวดล้อมและปฏบิตัิอย่างเป็นมติร ในการปลูกฝัง
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มกบักระบวนการทางสิง่แวดล้อม
ศกึษาถอืเป็นแนวทางทีม่คีวามสอดคล้องกนัอย่างยิ่ง 
ในการแก้ปัญหาการสร้างจิตส านึกทางจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต้องท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุร ักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระครูวาปีพชัราภรณ์ (2554 : 52)  
ได้ศึกษาการศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ 
พระนิสติมหาวทิยาลยั  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั  
ศูนย์การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการวจิ ัยพบว่า 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระนิสิตที่ก าลังศึกษา 
อยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
ศูนย์การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์โดยรวมมคี่าเฉลี่ย
คะแนนอยู่ในระดบัสงูมาก และพระนิสติที่ก าลงัศกึษา
อยู่ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาฯ ศูนย์การศกึษาจงัหวดั
เพชรบูรณ์ที่มอีายุระดบัการศกึษา และต าแหน่งงาน
ต่างกนั มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของบรรเจดิ ปานเงนิ (2552 :112) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของบุคลากรสาธารณสุขประจ า
สถานีอนามัยในจังหวัดเพชรบูรณ์  การศึกษา
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของบุคลากรสาธารณสุขประจ า
สถานีอนามัย มีความส าคัญต่อพฤติกรรมในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็น
ประโยชน์และแนวทางในการน าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ
บุคลากรสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า จรยิธรรม
ต่อการ อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
โดยรวมหลังการฝึกอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า

ก่อนการฝึกอบรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรม
ครัง้นี้ มีผล ให้บุคคลากรที่ เข้า ร่วมมีจ ริยธรรม
สิง่แวดล้อมที่สูงขึ้น และสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ชชัพงศ์ ทองขนั (2552 : 25) ได้ศึกษาแนวคิด
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มในโครงการก่อสรา้งระบบขนส่ง
ด้วยสายพานเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ผลการวิจัย
พบว่า เดมิมนุษย์ไม่เคยมปีระสบปัญหาสิง่แวดล้อม
มากนัก แต่ ในปัจจุบ ัน มนุษย์ประสบกับปัญหา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  อั น เ นื่ อ ง จ า ก
ทรพัยากรธรรมชาตเิหลอืน้อยลง การใชว้ทิยาศาสตร์
ละเทคโนโลยีในทางที่ผิด เช่น การทดลอง ระเบิด
ปรมาณู การท าลายป่าไม ้ฯลฯ ซึง่การจะท าให้มนุษย์
มจีรยิธรรมในการอุนุรกัษ์สิง่แวดล้อมนัน้ ต้องมกีาร
อบรมจริธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการด าเนินงานและ 
ผลที่ได้คอื ช่างก่อสร้างถนนมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อม
สงูขึน้หลงัไดร้บัการอบรม 
 จากแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่น ามาอ้างอิง
ขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็วา่กจิกรรมการเรยีนรูม้ผีลท าให้
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการจดักิจกรรมโดยใช้
วิธีการจัดกิจกรรม มีกระบวนการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษาโดยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม 
คอื คูม่อืการเรยีนรูท้รพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์
ที่ดนิ แผ่นพบัในการบรรยายให้ความรู ้เป็นสื่อหรือ
ตัวกร ะตุ้ น ให้ เ กิดการ เรียน รู้แ ล ะมีจ ริย ธ ร รม
สิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูท้รพัยากรดนิเพิม่มากขึน้  
  3.3) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบ 
จิตอาสาสิ่งแวดล้อมต่อการอนุร ักษ์ทร ัพยากรดิน 
โดยการห่มดินตามศาสตร์พระราชาของนิสิต 
กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อม ก่อนการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅ = 2.69) 
และหลังการฝึกอบรมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 3.74)  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อม
กอ่นและหลงัการฝึกอบรม พบวา่ นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
จิตอาสาสิง่แวดล้อมหลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ 
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(2550: 7) ไดใ้ห้ความหมายของจิตอาสา หมายถึง
ความส านึก ของบคุคลทีม่ตี่อสงัคม สว่นรวม โดยการ
เอาใจใสแ่ละการชว่ยเหลอื ผูท้ีม่จีติอาสาจะแสดงออก
ซึง่ พฤตกิรรมที่อาสาท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น 
การเสยีสละเงนิ สิง่ของ เวลาแรงกาย และสติปัญญา 
เพื่อชว่ยเหลอืผูอ้ื่นและสงัคม โดยไมห่วงัผลตอบแทน 
เป็นไปตามแนวคดิของชยัวฒัน์ สทุธิรตัน์ (2552: 13) 
ใหค้วามหมายของจิตอาสา หมายถึง การรูจ้กัเอาใจ
ใส่ เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติมีความส านึกและยึดมัน่  
ในระบบคณุธรรม และจรยิธรรมทีด่งีาม ละอายต่อสิง่
ผดิ เน้นความเรียบร้อยประหยัดและมีความสมดุล
ระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาติ และเป็นไปตามแนวคิด
ของกรรณิกา มาโน (2553:7) ให้ความหมายของ 
จิตอาสา หมายถึง จิตที่พร้อมสละเวลา แรงกาย 
แรงใจ และสติปัญญาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่น
หรอืสงัคม เป็นการกระท าดว้ยความสมคัรใจ ไม่หวงั
ผลตอบแทน และเป็นการกระท าทีไ่มใ่ช่ภาระหน้าที่ที่
ต้องรบัผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยจิราภรณ์  
ศริทิว ี(2550 : 9) ไดศ้กึษาจิตอาสาความเป็นมนุษย์
ผูเ้รยีนดา้นกจิกรรมจติอาสาผ่านกระบวนการวจิยัผล
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านใหม ่
อ าเภอไทรน้อย จังหวดันนทบุรี ที่ได้ร ับการพนา
ความผิดเป็นคนดี และจากการสังเกตพฤติกรรม 
พบ ว่ า  นั ก เ รี ย นที่ ป ร ะ พ ฤ ติ ผิด ใ น ค รั ้ง ก่ อ น  
มคีวามรบัผิดชอบมากขึ้นจากคะแนนร้อยละ 46.73 
เป็นรอ้ยละ 81.14 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่นักเรยีน
ไดร้บัการฝึกอบรมในเรือ่งจติอาสา รูค้ณุ โทษ ถูก ผดิ 
และให้เข้าใจเกี่ยวกบัการยอมรบัผลที่ตามมานัน้  
ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เป็นเชิงบวกมากขึ้น 
สอดคล้องกบังานวิจัยของสญัญาศรณ์ สวสัดิไ์ธสง 
(2561 :20-21) ไดศ้ึกษาการพฒันาพฤติกรรมจิต
อาสาของนักศึกษาโดยใช้การเรียนรูแ้บบโครงงาน
คุณธรรม ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ได้ร ับ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม  
มแีนวโน้มพฤตกิรรมจติอาสาสูงกว่านักศกึษาที่ไม่ได้
รบัการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบโครงงานคุณธรรม
ในทุกตัวแปรอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ยกเวน้ตวัแปรความรูค้วามเขา้ใจ ผลทีพ่บเช่นนี้แสดง

ให้ เ ห็น ว่านักศึกษาที่ ได้ร ับการจัดการ เรียน รู้ 
แบบโครงงานคุณธรรมเป็นผู้มีพฤติกรรมจิตอาสา 
ทั ้ง โ ด ย ร วม แ ล ะ ร า ย ด้ า น สู ง กว่ า  มีก า ร ร ับ รู้
ความสามารถแห่งตนสูงกว่า และมีลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนสู งกว่าผู้ที่ ไ ม่ไ ด้ร ับการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตรวลัย ศรีแสงฉาย  
(2551: 161) ได้ศึกษาจิตอาสาพัฒนาชนบท 
กรณีศึกษา : กลุ่มอาสาพัฒนามหาวทิยาลัยมหิดล  
มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความเสยีสละต่อผูท้ี่ดอ้ยโอกาสกว่าตนเองในชนบท 
โดยไมม่กีารหวงัผลตอบแทนใดๆ ผลการวจิยัพบว่า 
นักศกึษาส่วนใหญ่แล้วได้ให้ความสนใจกบักิจกรรม
ของกลุ่มอาสาพัฒนา มหาวิทยาลยัมหิดลและได้มี
การออกคา่ยอาสาร่วมกบักลุ่มอาสาพฒันาซึ่งเป็นสิง่
ทีพ่วกเขาท าโดยเกดิจากจติที่เป็นอาสาจรงิๆ เพื่อให้
ผูท้ี่ได้รบัความช่วยเหลือในสงัคมชนบทมีความสุข
มากขึน้ 
  จากการน าแนวคดิทฤษฎีและงานวจิยั
ทีน่ ามาอา้งองิขา้งตน้นัน้ แสดงใหเ้หน็ว่ากจิกรรมการ
อบรมการเรียนรู้มีผลท าให้จิตอาสาสิ่งแวดล้อม 
ของนิสิตที่ เ ข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม ขึ้น เนื่ อ งจาก 
มกีระบวนการจดักจิกรรมโดยใชว้ิธีการจดักจิกรรม  
มีกระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการอบรมการเรยีนรู ้
คือ  คู่มือการ เรียนรู้ท ร ัพยากรดอนและการใช้
ประโยชน์ที่ดินในชุมชน แผ่นพบั ในการบรรยายให้
ความรู ้เป็นสือ่หรอืตวักระตุ้นให้เกดิการเรยีนรูแ้ละมี
จติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิและ
การใชป้ระโยชน์จากทีด่นิเพิม่ขึน้  
 
6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลงานวจิยัไปใช ้
 1) สามารถน าคู่มือกิจกรรมการอบรมการ
เรียนรู้ทร ัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ชุมชน ไปประยุกต์ใช้ก ับหลักสูตรที่เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์และการฟ้ืนฟูทรพัยากรดนิได ้
 2) สถาบนัหรอืสถานศึกษาใดที่มีหลักสูตร
เกีย่วกบัการเรยีนรูท้รพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์
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ที่ดิน สามารถน าคู่มือการเรียนรู้ ไปปรับใช้ใน
หลักสูตรหรือปรับใช้ในวิชาเรียนเพื่อสอดแทรก
เนื้อหาและสรา้งองคค์วามรูไ้ด ้ 
6.2 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร ัง้ต่อไป 
 1) การน าเสนอเนื้อหาควรมกีารศกึษาหรอืท า
ความเข้าใจในข้อมูลให้มีความลึกซึ้งก่อนจะมีการ
น าเสนอขอ้มลูใหผู้เ้ขา้รว่มฟัง 

 2) ควรหากจิกรรมทีส่ามารถสอดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ให้กบัผูเ้ขา้ร่วมไดม้สี่วนร่วมในการปฏบิตัิและน าไป
ใหไ้ดจ้รงิใหม้ากขึน้ 
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