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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และประสิทธิผลของคู่มอืการส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาตน้น ้าตามศาสตรพ์ระราชา และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้จรยิธรรม
สิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อมดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่าต้นน ้ าตามศาสตร์พระราชา 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตร ีช ัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 48 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจงเขา้ร่วมกจิกรรม เครื่องมอื
ที่ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ คู่มือการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใช้ทฤษฎีป่าต้นน ้าตามศาสตร์พระราชา 
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม และแบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานคอื  Paired t-test ผลการศกึษา 
พบวา่ คูม่อืการสง่เสรมิมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 87.81/85.63 สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิ (E.I) เท่ากบั 
0.6885 นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และสง่ผลใหน้ิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใชคู้่มอืการส่งเสริม
รอ้ยละ 68.85 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้รว่มการส่งเสรมิ
สงูกวา่กอ่นการเขา้รว่มการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั: คูม่อืการสง่เสรมิ ทฤษฎป่ีาตน้น ้า ศาสตรพ์ระราชา ความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม จติอาสาสิง่แวดลอ้ม   
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Abstract 
 The purposes of this research were to study find the efficiency according to the criteria 80/80 and 
the effectiveness of the promoting forest resource conservation by using upstream forest the science of 
King Bhumibol Adulyadej and to study and compare knowledge environmental ethics and environmental 
volunteers about conservation forest resource conservation by using upstream forest theory according to 
King Bhumibol Adulyadej. The sample used in the study were 48 undergraduate students in Year 1st 
Environmental Education program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham 
University being selected by purposive sampling. The tools used in research included learning promoting 
forest resource conservation by using upstream forest the science of King Bhumibol Adulyadej manual of 
promoting forest resource conservation by using upstream forest the science of King Bhumibol Adulyadej, 
knowledge test, environmental ethics test and environmental volunteer test. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing Paired t-test. The 
results revealed that the manual was efficiency of 87.81/85.63 The effectiveness of the activity manual 
index was equal to 0.6885. The students had more knowledge and effect to increased student progress 
after using the manual at 68.85 percent. After the training the experimental group students had an 
average score of knowledge, environmental ethical and environmental volunteer more than before training 
significantly level. 05. 
 
Keywords: manual, upstream forest theory, the science of the King Bhumibol Adulyadej, Knowledge,  
    Environmental Ethics, Environmental volunteers   
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1. บทน า 
 ปัจจุบนัปัญหาการท าลายสภาพธรรมชาติใน
บรเิวณต้นน ้าล าธาร เป็นปัญหาที่ส าคญัและรา้ยแรง
ทีส่ดุ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 
ทรพัยากรแหล่งน ้าเป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีส่ดุการสูญเสยี
สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาตทิีเ่คยมมีาในอดตี ท าให้
เกดิการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายอันมผีลกระทบ
ด้านการผลิตทางการเกษตรกรรมภายในประเทศ 
และการเป็นผลเสยีดา้นทรพัย์สินของประชากร เช่น 
การเกิดอุทกภัยจากปัญหาเหล่านี้ ได้เกิดความ
ตระหนักถึงความส าคญัในการอนุรกัษ์บรเิวณต้นน ้ า
ล าธารทัง้ในส่วนของรฐัและประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ตน้น ้าล าธารบรเิวณภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
เป็นต้นน ้ าล าธารสายส าคญัๆ ที่ไหลไปหล่อเลี้ยง
บรเิวณทีร่าบลุ่มในภาคกลาง ในส่วนของรฐับาลไดม้ี
โครงการต่างๆ ทีมุ่ง่ด าเนินการในการอนุรกัษ์บรเิวณ
ต้นน ้าล าธารเป็นจ านวนหลายโครงการ ทัง้นี้เพราะ
ปัจจัยตัวนี้มีส่วนส าคญัอย่างยิ่งด้านการสร้าง การ
ท าลายและการอนุรกัษ์ทรพัยากรและสภาพแวดล้อม 
ดงันัน้ สิง่ที่ส าคญัและจ าเป็นที่สุดในการศกึษา เพื่อ
หาแนวทางการพฒันาและการจดัการทรพัยากร จึง
เป็นเรื่องของการท าความเข้าใจด้าน “คน” ที่อยู่ใน
พื้นที่ ควบคู่ไปกับการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (เกษม จันทร์แก้ว , 
2539: 789) 
 ก า ร อ นุ ร ั ก ษ์ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ฟ้ื น ฟู
ทรพัยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต้นน ้ าล าธารที่
ส าคัญได้แก่  ป่าไม้ ดิน  และน ้ า  ด้วยวิธีการที่
เหมาะสมโดยให้มีการสูญเสียทรพัยากรธรรมชาติ
น้อยแลว้ไดร้บั ประโยชน์คุม้ค่า ดงันัน้เราควรใชห้ลกั
พื้นฐานตามแนวพระราชด าริในการอนุรกัษ์ต้นน ้ า
ที่ว่า “เมื่อมีป่าก็จะมีน ้า มดีนิอนัอุดม มคีวามชุ่มชื้น
ของอากาศ และเกือ้กลูดา้นการด ารงชวีติของคน โดย
วตัถุประสงคป์ลายทางอยู่ที่การเกื้อกูลการด ารงชวีติ
ของมนุษย์ และการอยู่ร่วมกนัของคนกบัป่า” เพื่อ
แก้ปัญหาที่ได้กล่าวไปเราจึงต้องหาวิธีเปลี่ยนผู้ท า
ลายทรพัยากรให้กลายมาเป็นผู้อนุรกัษ์ทรพัยากร 
โดยการด าเนินนโยบายที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชมุชน โดยสิง่แรกทีค่วรท าคอืส่งเสรมิการศกึษา เช่น 

เพิ่มเนื้อหาการเรยีนดา้นประโยชน์ของต้นน ้ า และ
การอนุรกัษ์ต้นน ้า และจดัหน่วยงานของรฐัไปอบรม
ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้ เมื่อชาวบ้านมี
การศกึษา มคีวามรู ้กย็่อมเกดิความเขา้ใจเกดิส านึก
ทางสงัคม และส านึกในทางอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม คือ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูกป่า 
และจัดการทรพัยากรด้วยตนเอง นอกจากจะได้ป่า
เพิม่แลว้ยงัเป็นการสง่เสรมิและพฒันาอาชพีเพื่อเพิ่ม
รายได้ ให้แก่คนในชุมชน เมื่อปฏบิตัิตามขัน้ตอนนี้
แล้วคนในชุมชนจะมีความรู้ว่าสิง่ใดเป็นการท าลาย
ทรพัยากรสิง่ใดเป็นการอนุรกัษ์ทรพัยากร และจะไม่
กลับไปท าลายมันอีกเพราะไม่จ าเป็นที่จะท าแล้ว
เนื่องจากมอีาชพี และรายไดพ้อกบัการด ารงชพี การ
พึ่งพาของคนและป่าเช่นนี้จะท าให้คนอยู่ร่วมกบัป่า
ไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยืน (กรมอุทยาน สตัว์ป่า และ
พนัธุ์พชื, 2556: 21) 
 ศาสตรข์องพระราชาเป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักการองค์ความรู ้ 
6 มติไิดแ้ก ่น ้า ดนิ เกษตร พลงังานทดแทน ป่า และ
สิง่แวดล้อม โดยเฉพาะเรื่อง “น ้า” "พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวั ทรงเคยเปรยีบว่า น ้า คอื ชวีติ เราทุก
คนควร ร่วมมือ ร่วม ใจช่วยกัน ร ักษาน ้ า  จึ ง ให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกสุด เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
น ้ าสะอาดเพียงพอส าหรบัการอุปโภค บริโภค ไป
จนถึงการประกอบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
(มลูนิธมิ ัน่พฒันา, 2561 : เวบ็ไซต์) พระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงตระหนักถึง
ภยัแห่งภาวะมลพิษนี้จึงไดพ้ระราชทานพระราชด าร ิ
โดยใชว้ธิกีารในรปูแบบของการจดัการป่าเสื่อมสภาพ
บนพื้นทีส่งูชนั (เขาหวัโลน้) โดยใช ้3 แนวทางในการ
กอบกูว้ ิกฤติการณ์ดงักล่าว คือ 1) การควบคุมดูแล
พื้นที่  2 )  การดูแลคน และ  3 )  การพัฒนาด้าน
การเกษตร ภายใต ้"ยุทธศาสตรก์ารบรูณาการจดัการ
ป่าตน้น ้าเสือ่มสภาพบนพื้นที่สูงชนั(เขาหวัโล้น) โดย
วางเป้าเพิม่พื้นทีส่เีขยีวบนพื้นทีป่่าต้นน ้าเสื่อมสภาพ
ที่สู ง ช ัน อย่ าง ยัง่ ยืน แล ะวาง เ ป้าหมาย ในก าร
ด าเนินการ 4 ด้าน คือ  1) ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้า
เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชนัไม่น้อยกว่า 8.6 ล้านไร ่
ภายในระยะเวลา 20 ปี 2) พัฒนาคุณภาพชีวติของ
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ประชาชนและชมุชนในพื้นทีส่งูใหส้ามารถอยู่ไดอ้ย่าง
พอเพยีงและยัง่ยนืตามแนวพระราชด าร  ิ3) เร่งสรา้ง
จติส านึกและการมสี่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
และ 4) ลดมลูคา่ความเสยีหายดา้นชวีติและทรพัย์สนิ
ของประชาชน (ชู "ศาสตร์พระราชา" ทวงคืนผนืป่า
ตน้น ้า "น่าน", 2561 : เวบ็ไซต์) 
 นิสติสิง่แวดล้อมศกึษามปีระสบการณ์ในการ
น าความรู้ความเข้าใจด้านพื้นฐานการท างานของ
ธรรมชาติ ระบบนิเวศ ความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่ง แวดล้อม สาเหตุของ ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่ เกิดจากการกระท าของมนุษย์และ
แนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาสิง่แวดล้อม รวม
ไปถงึความรูส้กึรกัและหวงแหน มีจิตส านึก และเห็น
ถึงคุณค่าความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและข้าพเจ้าได้ศึกษาองค์ความรู้การ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าต้นน ้ าตาม
ศาสตร์พระราชา มาจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ให้แก่นิสิตชัน้ปีที่ 3 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เพื่อให้นิสติไดค้วามรูท้ี่ได้
จาการเข้าร่วมกจิกรรมมาปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนั
และนิสิตได้น าความรู้ไปด้านยอดในการเรียนใน
หอ้งเรยีนของนิสติ 
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเหน็ความส าคญัในการส่งเสรมิ
พื้นทีป่่าตน้น ้าซึง่เป็นแหล่งผลิตน ้าให้แก่ล าธาร ส่วน
ใหญ่จะประกอบดว้ยภูเขา หรอืเนินสูง ที่มคีวามลาด
ชนัคอ่นขา้งมาก ส าหรบัพื้นทีต่น้น ้าล าธารซึ่งปกคลุม
ด้วยสภาพป่าไม้ตามธรรมชาติ ที่มีความสมบูรณ์  
ป่าไมจ้ะชว่ยป้องกนัน ้าฝนขณะฝนตกมใิห้กดัเซาะชะ
พาดนิผวิหน้าและชว่ยรกัษาความสมบูรณ์ และความ
ชุม่ชืน้ มใิหเ้สือ่มสญูไป ส่วนเศษไม ้ใบไม ้ที่ทบัถมผุ
พงัอยู่บนผวิดินนัน้กจ็ะช่วยดูดซบัน ้าฝน ท าให้น ้ามี
โอกาสไหลซมึลงไปเกบ็สะสมอยู่ในดนิไดม้าก แล้วจึง
ค่อยไหลระบายออกจากดนิลงสู่ล าธารและล าห้วย
อย่ างสม ่ า เ สมอตลอดเ วลา ดังนั ้น  ป่าไม้จึง มี
ความส าคญัทีช่ว่ยใหล้ าน ้าล าธารมนี ้าไหลตลอดทัง้ปี 
 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าต้นน ้าตามศาสตร์
พระราชาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตาม
เกณฑ ์80/80 
 2)  เพื่ อ ศึกษาและ เปรียบ เทียบความรู้
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและจิตอาสาสิ่งแวดล้อมด้าน
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่าต้นน ้ า
ตามศาสตรพ์ระราชา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิสิต
ระดับปริญญาตรีช ัน้ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 363 คน 
 2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นิสติ
ระดับปริญญาตรีช ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ จ านวน 
48 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรต้น คอื การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าไม้
โดยใชท้ฤษฎป่ีาตน้น ้าตามศาสตรพ์ระราชา 
 ตวัแปรตาม คอื 1) ความรูด้า้นการอนุรกัษ์ป่า
ไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาตน้น ้าตามศาสตรพ์ระราชา 
                     2) จริยธรรมสิง่แวดล้อมด้านการ
อนุรกัษ์ป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาตน้น ้า ศาสตรพ์ระราชา 
                     3) จิตอาสาสิ่งแวดล้อมด้านการ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์ป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่าต้นน ้าตาม
ศาสตรพ์ระราชา 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่าต้นน ้ า
ตามศาสตรพ์ระราชา 
      2) เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ได้แก่  แบบทดสอบความรู้  แบบวัดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม และแบบวดัจติอาสาสิง่แวดล้อมดา้นการ
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่าต้นน ้ า
ตามศาสตรพ์ระราชา 
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3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่ คู่มือ  แบบวัดความรู้  แบบวัด
จริยธ ร รมสิ่ง แ วดล้อม  และ  แบบวัดจิต อาสา
สิง่แวดล้อมเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้
ทฤษฎป่ีาตน้น ้าตามศาสตรพ์ระราชา 
  2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอืดงันี้ 
     2.1) การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า
ไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่าต้นน ้าตามศาสตร์พระราชาโดยมี
เนื้อหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 4 หน่วยการเรยีนรู ้หน่วยที ่
1 การอนุรกัษ์ป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาตน้น ้าตามศาสตร์
พระราชา หน่วยที่ 2ทฤษฎีป่าต้นน ้ าตามศาสตร์
พระราชาหน่วยที่ 3 โครงการตัวอย่างการอนุรกัษ์ 
ป่าต้นน ้าตามศาสตร์พระราชา หน่วยที่ 4 กจิกรรม
ปลูกป่า  
  2.2)  แบบวัดความรู้ด้านการอนุร ักษ์
ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าต้นน ้าตามศาสตร์
พระราชา เป็นตวัเลือก 4 ตวัเลือก คอื ก ข ค และ ง 
จ านวน 20 ขอ้ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผดิให้ 0 
คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
  2.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มดา้นการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าต้นน ้ าตาม
ศาสตรพ์ระราชา เป็นตวัเลือก 4 ตวัเลือก คอื ก ข ค 
และ ง จ านวน 20 ขอ้ ม ี4 ระดบั ไดแ้ก่ เพื่อตนเอง 
เพื่อครอบครวั เพื่อสงัคม และเพื่อความถูกตอ้ง 
  2.4)  แบบวัดจิตอาสาสิ่งแวดล้อมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าต้นน ้ าตาม
ศาสตร์พระราชา 5 ตัวเลือก คือ ก ข ค ง และ จ 
จ านวน 20 ข้อ ที่มีล ักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมนิว่า ก าหนดการตอบ 5 ระดบั คอื น้อยที่สุด 
น้อย ปานกลาง มาก มากทีส่ดุ 
         3) น าเครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้ สง่อาจารย์ทีป่รกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
  4) น า เครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  
ส่งผู้เชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้
พจิารณาความเหมาะสมของเครื่องมอื พบว่าค่า IOC 

ของเครื่องมือทัง้หมด มีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
       5) น าเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและประเมนิผล 
ได้แ ก่  แบบทดสอบความรู้  แ บบวัดจิต อ าสา
สิง่แวดลอ้ม แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ไปทดลอง
ใช ้Try out กบันิสติชัน้ปีที่ 3 สาขาวชิาสิง่แวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคา ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัและค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล
ฉบบันี้มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.70 และมคี่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.2-0.7 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎี 
ป่าตน้น ้าตามศาสตรพ์ระราชา 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัมรีายละเอียด ดงันี้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น  
2 ระยะ ไดแ้ก ่
         ระยะที ่1 การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอื 
 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจยัคร ัง้นี้  ผู้วจิ ัยไดด้ าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) วิเคราะห์หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) วเิคราะห์เปรยีบเทยีบกอ่นและหลงัการ
สง่เสรมิ 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1) สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ รอ้ย
ละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
     2.1 คา่ความเทีย่งตรงของเนื้อหา IOC 
      2.2 คา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability) 
      2.3 คา่อ านาจจ าแนก  
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       2.4 คา่ความยากงา่ย 
               2.5 คา่ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
       2.6 ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 
               2.7 คา่ดชันีประสทิธผิล E.I. 
       3) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมติฐาน คอื Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
 
 
 

4. สรปุผลการวิจยั 
 4.1 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าต้นน ้ าตาม
ศาสตรพ์ระราชา พบวา่ ประสทิธิภาพของกระบวนการ 
(E1) คิดเป็นร้อยละ 87.81 และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์  (E2) คิดเป็นร้อยละ 85.63 ดังนั ้น คู่มือ
ฝึกอบรมการอนุร ักษ์ทร ัพยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎี 
ป่าต้นน ้าตามศาสตร์พระราชา จึงมปีระสิทธิภาพของ
คู่มืออบรม 87.81/85.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต ัง้ไว ้ 
(ดงัตารางที ่1) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาตน้น ้าตามศาสตรพ์ระราชา  

 

 4.2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 48 คน พบวา่ ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของคู่มอื
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่าต้นน ้าตาม
ศาสตร์พระราชา มีค่าเท่ากบั 0.6885 หมายความว่า 

นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลให้นิสติมคีวามกา้วหน้า
ทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้ม่อื รอ้ยละ 68.85 
ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่2) 
  

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาตน้น ้าตามศาสตรพ์ระราชา 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ

ส่งเสริม 

จ านวนผูเ้ข้า
รบัการ
ส่งเสริม 

คะแนนเต็ม
ของการ
ทดสอบ 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

ของคู่มือ 

 
เกณฑ์ 

517 822 48 20 0.6885 ผา่นเกณฑ์ 

 

 4.3 ความรูด้้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้
โดยใช้ทฤษฎีป่าต้นน ้าตามศาสตร์พระราชา พบว่า 
นิสติมคีวามรูเ้พิ่มขึ้น ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย ( ̅=10.74) และหลงัสง่เสรมินิสติมคีะแนน

เฉลีย่ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅=17.10) และ
เมื่อเปรยีบเทียบความรู้ พบว่า นิสิตมีความรู้ หลัง
การส่ง เสริม มากกว่าก่อนการส่ง เสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 (ดงัตารางที ่3) 

หน่วยการส่งเสริม 
คะแนน
เตม็  ̅ S.D. 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.56 1.96 87.81 ผา่นเกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 17.12 0.95 85.63 ผา่นเกณฑ์ 

                        ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม เท่ากบั 87.81 / 85.63     
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 ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรู ้ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาตน้น ้าตามศาสตรพ์ระราชา 
โดยใช ้t-test (n=48) 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม ระดบั 

 
หลงัการส่งเสริม ระดบั 

 
t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความรู ้
(N=20) 

10.74 4.53 น้อย 17.10 2.40 มาก -18.47 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 
 4.4 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาตมิติรพวกพ้อง ( ̅=2.37) 
และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม ( ̅=2.65) 

และเมือ่เปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม พบวา่ นิสติ
มคีวามรู ้หลงัการส่งเสรมิ มากกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 (ดงัตารางที ่4) 

  
ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาตน้น ้าตามศาสตร์
พระราชา โดยใช ้t-test (n=48) 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม ระดบั 

 
หลงัการส่งเสริม ระดบั 

 
t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.37 0.24 
เพื่อญาติ
มติรพวก
พอ้ง 

2.65 0.28 
เพื่อ
สงัคม 

-6.49 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 
 4.5 จิตอาสาสิ่งแวดล้อมก่อนการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅=3.27) และหลงัการ
ส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อมโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅=3.59) และเมื่อเปรยีบเทียบ

จิตอาสาสิ่งแวดล้อม พบว่า นิสติมีความรู้ หลังการ
ส่งเสริม มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถติทิี ่.05 (ดงัตารางที ่5) 
 

  
ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบจติอาสาสิง่แวดลอ้ม ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาตน้น ้าตามศาสตร์
พระราชา โดยใช ้t-test (n=48) 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม ระดบั 

 
หลงัการส่งเสริม ระดบั 

 
t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
จติอาสา

สิง่แวดลอ้ม 
(N=5) 

3.27 0.42 
ปาน
กลาง 

3.59 0.40 มาก -3.82 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
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5. อภิปรายผล 
 การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดย
ใช้ทฤษฎีป่าต้นน ้ าตามศาสตร์พระราชา ผู้วิจ ัยมี
ประเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงันี้ 
 1) ผลการศกึษาประสทิธภิาพและประสทิธิผล
ตามเกณฑ์ 80/80 ของคู่มอืการส่งเสริมการอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าต้นน ้าตามศาสตร์
พระราชา 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ        
มีประสิทธิภาพ E1 /E2 เท่ากับ 87.81/85.63 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต ัง้ไว้ 80/80 ส าหรบัการอบรม 
เรือ่ง การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใช้
ทฤษฎีป่าต้นน ้ าตามศาสตร์พระราชาโดยใช้คู่มือที่
สรา้งขึ้นพบว่า การใช้คู่มอื และแบบทดสอบความรู้
ให้นิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริมมคีวามสนใจและเห็น
ความส าคัญในการการอนุร ักษ์ทร ัพยากรป่าไม้
มากกว่าการส่งเสริมเป็นไปตามแนวคิดของวิจิตร  
อาวกุล (2550:  61)  กล่าวว่า การส่ง เสริมเป็น
กระบวนการที่ช่วยเพิ่มพูนความถนัด ความรู้ทาง
ธรรมชาติ ทกัษะ หรอืความช านาญ ความสามารถ
ของบคุคลใหม้เีทคนิควชิาการ ในการท างาน เพื่อให้
บคุลากรเกดิพฤตกิรรมใหม่ หรอืเพื่อให้เกดิทกัษะใน
การท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง การ
สง่เสรมิหมายถงึ การพฒันาหรอืฝึกฝนส่งเสรมิบุคคล
ให้เหมาะสมหรือเข้ากับงานหรือการท างานและ
เป็นไปตามแนวคดิของพงศ ์หรดาล (2539: เวบ็ไซต์) 
กล่าววา่ การสง่เสรมิเป็นกจิกรรมการเรยีนรูเ้ฉพาะบุ
คลเพื่อทีจ่ะปรบัปรงุและเพิ่มพูนความรู ้(knowledge) 
ทกัษะ (skill) และทศันคต ิ(attitude) อนัเหมาะสมจน
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและ
ทัศ น ค ติ ด้ า น ก า ร ปฏิบัติ ง า น ใ นห น้ า ที่  ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็นไปตามแนวคิดของ วิน  
เชือ้โพธหิกั (2537: 1) กล่าวว่า การส่งเสริมเป็นการ
พัฒนาความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม 
คุณธรรม และทักษะความช านาญเฉพาะด้านของ
บคุลากรที่ไม่สามารถจะท าไดโ้ดยกระบวนการเรยีน
การสอนปกติ เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจากความหมายของการส่ง เสริม
ดงักล่าว ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกบังานวจิัยของธิวา 

เกษแกว้ (2555: 190) ไดศ้กึษาลกัษณะของสื่อที่พึง
ประสงคเ์พื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องชุมชนใน
พื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สายตอนบน อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชยีงใหม ่พบวา่ ลกัษณะของสือ่ทีช่มุชนเหน็ว่ามสี่วน
ในการอนุร ักษ์ทร ัพยากรป่าไม้มากที่สุด คือ สื่อ
กจิกรรมการฝึกอบรมใหค้วามรู ้สือ่แผน่ผบั และมกีาร
ส่งเสรมิความรู้ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ โดย
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้และน าเสนอสื่อให้ตรงกบั
ความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกบังานวจิัย
ของสริพิงษ์ ชแูสน (2555: 36)  ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่ผีล
ด้านความคิดเห็นของประชาชนในการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรป่าไม้ที่อยู่ราย เขาชมพู่  จ ังหวดัชลบุร ี
พบวา่รอบเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป่์าเขาเขยีวปัจจยัทีม่ผีล
ด้านความคิดเห็นของประชาชนในการ อนุร ักษ์
ทรพัยากรป่าไม้ ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา การเขา้รบั
การอบรม และความรู้ด้านการอนุรกัษ์ทร ัพยากร 
ป่าไม้ ดังนัน้หน่วยงานของร ัฐที่เกี่ยวข้องควรจัด
อบรมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจใน
ความส าคญัของทรพัยากรป่าไม ้เพื่อประชาชนจะได้
ตระหนกัเหน็คณุคา่ของทรพัยากรป่าไม ้และเขา้มามี
ส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้เพิ่มขึ้นและ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกติติศกัดิ ์แกว้วาร ี(2553: 
14) ไดศ้กึษา ปัจจยัที่มผีลดา้นการมสี่วนร่วมในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องประชาชนที่อยู่อาศยัใน
พื้นที่โครงการหลวงห้วยโปง ต าบลแม่เจดีย์ใหม ่
อ าเภอเวยีงปาเปา จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ประชาชน
ทีอ่ยู่อาศยัในพื้นที่โครงการมคีวามรูด้า้นการอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไม้ส่วนใหญ่ได้รบัจากข้อมูลข่าวสาร 
และได้ร ับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการอนุร ักษ์
ทรพัยากรป่าไมแ้สดงให้เห็นว่าผลการศกึษาออกมา
เช่นนี้อาจเนื่องจากผู้วจิ ัยได้จดัท าคู่มือและแผ่นพับ 
น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการหาคุณภาพ
เ ค รื่ อ ง มื อ  จึ ง ไ ด้ รู ป แ บบ กา ร วิ จั ย อ อ กม า มี
ประสิทธิภาพในการฝึกอบรมให้แก่นิสิต โดยมี
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา มีกิจกรรมการ
ถ่ายทอดความรู ้โดยใชคู้ม่อืการฝึกอบรมและแผ่นพบั 
จึงท าให้นิสติมคีวามสนใจและให้ความส าคญัในการ
สง่เสรมิ 
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 การศกึษาประสทิธิภาพของคู่มอืการส่งเสริม
การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎี
ป่าตน้น ้าตามศาสตรพ์ระราชาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต ัง้
ไว้ คือ นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นซึ่งได้รบักิจกรรมการ
สง่เสรมิท าใหน้ิสติเขา้ใจความส าคญัของป่าตน้น ้าและ
ความรูท้ีไ่ดม้าใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
 2) ผลของการศกึษาและเปรียบเทียบความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อม เรื่อง
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่าต้นน ้ า
ตามศาสตร ์
  2.1) ผลการเปรยีบเทียบความรูก้่อนและ
หลังการส่ง เสริมเรื่อง การส่ง เสริมการอนุร ักษ์
ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าต้นน ้าตามศาสตร์
พระราชาพบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี ช ัน้ปีที่ 1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการ
อบรมอย่างมนียัส าคญัอยู่ทีร่ะดบั .05 แสดงให้เห็นว่า
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุร ักษ์
ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าต้นน ้าตามศาสตร์
พระราชาท าให้นิ สิตมีความรู้ เพิ่มมากขึ้น จาก
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดกระบวนการคิด 
วเิคราะห์ จากการไดย้ิน การสมัผสัผนืป่าจรงิที่ใชใ้น
การเรียนรู ้ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมเกิดความรู้เพิ่ม
มากขึ้น ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2542 : 29-39) ได้
กล่าวไว้ว่า ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู้
เรยีนรูเ้พยีงแต่เกดิความจ าได ้โดยอาจจะเป็นการนึก
ไดห้รอืโดยการมองเห็น ไดย้ิน จ าได ้ความรูใ้นชัน้นี้ 
ได้แก่  ความรู้ด้านค าจ ากัดความ ความหมาย 
ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ์ โครงสรา้งและวธิีแกไ้ขปัญหา 
ส่วนความ เขา้ใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะ
ดา้น “การแปล” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการ
เขียนบรรยายด้าน ข่าวสารนัน้ๆ โดยใชค้ าพูดของ
ตนเอง และ “ การใหค้วามหมาย ” ที่แสดงออกมาใน
รปูของความคดิเหน็และขอ้สรปุ รวมถงึความสามารถ
ในการ “ คาดคะเน ” หรือการคาดหมายว่าจะเกิด
อะไรขึน้ กรีติ ยศยิ่งยง (2549: 52) กล่าวว่า ความรู้
และความเขา้ใจเป็นกระบวนการเกดิความรู้น าไปสู่
ความเข้าใจและน าไปใช้ โดยผ่านการวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์เป็นไปตามล าดบัข ัน้ตอนอย่างชดัเจน โดย
ชีใ้หเ้หน็วา่ความรู ้เป็นข ัน้ตอนแรกในการที่สมองรบั
เอาข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในระบบความจ า จากนัน้
ข ัน้ตอนที่สองจึงเป็นเรื่องราวของความเข้าใจใน
ความหมายของข้อมูลจากความรู้นัน้ๆ จนถึงข ัน้
ถ่ายทอดหรอืสือ่ความหมาย ออกมาให้ผูอ้ื่นรบัรูด้า้น
ไปได ้แลว้จงึมาถงึข ัน้น าความรูไ้ปใชจ้ากความเขา้ใจ
ดว้ยการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมนิผลดา้นไป
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของคมสนัต์ ชุ่มอภยั (2558: 
48-49) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมผู้น า
สิง่แวดล้อมในโรงเรยีนมธัยมศึกษา อ าเภอน ้ าพอง 
จงัหวดัขอนแกน่ ผลการศกึษาพบวา่ ผูน้ าสิง่แวดล้อม
ที่เข้าร ับการฝึกอบรมมีความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
เท่ากบั 20.28 คะแนน ซึ่งมีความรูอ้ยู่ในระดับปาน
กลาง คดิเป็นรอ้ยละ 57.94 และหลงัการฝึกอบรมมี
ความรูเ้พิม่มากขึน้ เท่ากบั 30.82 คะแนน ซึ่งมรีะดบั
ความรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก คิดเป็นรอ้ยละ 88.06 เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมนกัเรยีนมคีวามรูม้ากกว่าก่อนการฝึกอบรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเป็นไปตาม
แนวคิดของพรธิดา วิเชียรปัญญา (2547: 21) ได้
กล่าวว่า ความรู้คือกระบวนการของการขดัเกลา 
เลือกใช ้และบูรณาการ การใชส้ารสนเทศเหล่านัน้ 
จนเกดิเป็นความรูใ้หม่ (new knowledge) ความรู้
ใหม่จึง เกิดขึ้น จากการผสมผสานความรู้แล ะ
ประสบการณ์เดิมผนวกกบัความรู้ใหม่ที่ได้ร ับ ซึ่ง
ความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ที่อยู่ภายในบุคคล เป็นความรู้
ทีไ่มช่ดัแจง้ ซึง่หากไดร้บัการถ่ายทอดออกมากอยู่ใน
รูปลายลักษณ์อกัษร กจ็ะกลายเป็นความรู้ที่ชดัแจ้ง 
และความรูจ้ะเกดิคุณค่าไดห้ากมกีารน าไปใชใ้นการ
ตดัสนิใจซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของรุง่ทพิย์ ร่มจ าปา
(2549: 107-108) ไดศ้กึษาการเปรยีบเทียบผลการ
เรียนแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ข ัน้ และการเรียน
สบืเสาะแบบ สสวท.ที่มดี้านแนวความคิดเลือกดา้น
มโนมติชวีวิทยา จากการศกึษาพบว่า นักเรยีนโดย
สว่นรวมทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ข ัน้ มทีกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข ัน้พื้นฐานหลังเรียน 
และเป็นรายด้าน 8 ด้าน มากกว่านักเรียนที่เรียน
แบบ สสวท.อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของอุบล แคว้นไทย และ
ประยูร วงศ์จันทรา (2559: 123-135) ไดศ้กึษาการ
พัฒนาคู่มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม อาเซียน : ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้ก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม เพื่อศึกษาทักษะในการเป็น วิทยากร
ฝึกอบรมหลงัฝึกอบรม และเพื่อเปรยีบเทียบความรู ้
และทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม ผลการศกึษา
พ บ ว่ า  นิ สิ ต ก ลุ่ ม ท ด ล อ ง มี ค ว า ม รู้ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยรวมสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมและนิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะในการ
เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมสูงมากกว่า
ก่อนร ับการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย  
โพธิต์ระกูล (2558: 72) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนา
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ต้นไม้เด่นในป่าชุมชน      
ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรูด้้านต้นไมเ้ด่น
ในป่าชุมชนโคกหินลาด ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อน
และหลงัการจดักจิกรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้
ของนิสิตที่เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หินลาด เรื่อง : ต้นไม้เด่นในป่าชุมชนก่อนการเข้า
รว่มกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 18.86 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวม
อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 27.60 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู ้ก่อนและหลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรม พบว่านิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
คะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรรณศกัดิพ์ิจิตร บุญเสริม และคณะ (2558: 214 -
216) ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมสิง่แวดล้อมโดยใช้
กระบวนกวีสีเขียว (Green Poem) ส าหรบันิสิต
ปรญิญาตรสีาขาสิง่แวดลอ้ม ผลการศกึษา พบว่า ผล
การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ด้านการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการจดักจิกรรมสิง่แวดล้อม
โดยใช้กระบวนการ กวีสีเขียว พบว่า ก่อนการจัด
กิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยในด้าน

ความรูก้่อนกิจกรรมอยู่ในระดบัปานกลาง และหลัง
กจิกรรมมคีวามรูเ้พิ่มมาก อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลงักิจกรรม
ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมีความรู้หลงักจิกรรมสูงกว่าก่อน
จดักจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้ารบัการอบรมการ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่า
ต้นน ้าตามศาสตร์พระราชาท าให้นิสิตมีความรูเ้พิ่ม
มากขึ้น จากกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด
กระบวนการคดิ วเิคราะห์ จากการไดย้ิน การสมัผสั
ผนืป่าจรงิทีใ่ชใ้นการเรยีนรู ้ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม
เกดิความรูเ้พิม่มากขึน้ 
  2.2 )  ผลการศึกษาและ เปรียบเทียบ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมด้านการส่งเสริมการอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าต้นน ้าตามศาสตร์
พระราชา พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมหลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้เห็นว่า
นิสิตที่เข้าร ับการอบรมการส่ง เสริมการอนุร ักษ์
ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าต้นน ้าตามศาสตร์
พระราชามีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยการมี
สว่นรว่มในกจิกรรมการส่งเสรมิ มกีารระดมความคดิ
เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ป่าไม้ในปัจจุบนั มีการ
ปลู ก ฝั ง ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ฝึ กอบรม เกิด จ ริย ธ ร ร ม
สิ่งแวดล้อม ในการอนุร ักษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้
ทฤษฎีป่าต้นน ้าตามศาสตร์พระราชา ใชอ้ย่างคุม้ค่า
และยัง่ยนื ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของวนิัย วรีะวฒันา
นนท์ (2541: 222) ไดก้ล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อม
เป็นสาขาหนึ่งของปรชัญา เป็นรากฐานที่ก่อให้เกิด
ความคดิ ทศันคตแิละการปฏบิตัดิา้นสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึ่ง
นอกเหนือไปจากการศึกษา หรือมีความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องต่างๆ แล้ว
จริยธรรมเป็นหลักการปฏิบัติด้านศีลธรรมหรือ
คุณธรรมของมนุษย์ในเรื่องของความดีงาม ความ
ถูกต้องและความเมตตาเอื้ออาทรด้านกันและกัน 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหลักการปฏิบัติด้าน
สิง่แวดล้อมส าหรบัมนุษย์ที่ยึดเอาความดงีาม ความ
ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและความเมตตาที่พึง
ปฏิบัติ ด้าน สิ่ ง แ วดล้ อม  ซึ่ ง จ ะมีผ ลด้า นชีวิ ต 
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และดา้นมนุษย์ดว้ยกนั และแนวคดิของประยูร วงศ์
จนัทรา (2554: 64) จรยิธรรมสิง่แวดล้อมจากเนื้อหา
สิง่แวดลอ้ม 4 เรื่อง ไดแ้ก่ ป่าไม ้แหล่งน ้า ขยะ และ
โลกรอ้น โดยวดัจรยิธรรม 7 ตวั ไดแ้ก่ ความกตญัญู
กตเวทดีา้นสิง่แวดลอ้ม การไมเ่บยีดเบยีนสิง่แวดล้อม 
ความละอายและเกรงกลวัด้านสิ่งไม่ด ีการเป็นมติร
ด้านสิ่งแวดล้อม ความเมตตากรุณาสิ่งแวดล้อม 
ความรบัผดิชอบดา้นสิง่แวดล้อม และการไม่เห็นแก่
ตวั แบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก โดยอิงการแบ่งระดบั
จรยิธรรมตามลกัษณะโครงสรา้ง พฒันาการจรยิธรรม
ของโคห์ลเบร์ก ระดบัที่ 3 ข ัน้ที่ 5 และข ัน้ที่ 6 และ
การแบง่ระดบัจรยิธรรมของ คณะกรรมการจรยิธรรม
ไทย ซึ่งไดก้ าหนดระดบัสูงต ่าของระดบัจรยิธรรมไว ้
4 ระดบั คอื ระดบัที ่1 จรยิธรรมที่ยึดหลกัการกระท า
หรือไม่กระท าสิ่งใดเพื่อประโยชน์บางประการของ
ตนเอง (ท าเพื่อตนเอง) ระดบัที่ 2 จริยธรรมที่ยึด
หลกัการกระท าหรอืไมก่ระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์ของ
ผู้อื่น ในสังคม “แคบๆ เช่น เพื่อญาติพี่น้อง เพื่อ
เพื่อนตวัเอง (ท าเพื่อพวกพอ้ง) ระดบัที ่3 จรยิธรรมที่
ยดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์
ของสงัคม ส่วนใหญ่ เช่น ชุมชน ประเทศชาติหรือ
มนุษยชาต ิ(ท าเพื่อสงัคม) ระดบัที่ 4 จรยิธรรมที่ยึด
หลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อความถูกต้อง
ดงีามอันเป็นอุดมคติสากล (ท าเพื่อความถูกต้องดี
งาม) การวดัและประเมินจริยธรรม จึงมีวิธีการวัด
เดยีวกนักบัการวดัด้านเจตพิสยั ซึ่งมธีรรมชาติของ
การวัดและประเมิน และเป็นไปตามแนวคิดของ 
อรรถเดช สรสุชาติ (2558:  34) ให้ความหมาย
จรยิธรรมวา่ จรยิธรรม หมายถงึ คณุสมบตัิทางความ
ประพฤต ิทีส่งัคมมุ่งหวงัให้คนในสงัคมนัน้ ประพฤต ิ
มคีวามถูกต้องในความประพฤติ มีเสรภีาพภายใน
ขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสงัคม
พึงประพฤติปฏิบัติด้านตนเอง ด้านผู้อื่น และด้าน
สงัคม ทัง้นี้ เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นใน
สงัคม การที่จะปฏิบตัิให้เป็นไปเช่นนัน้ได้ผู้ปฏิบัติ
จะต้องรูว้่าสิง่ใดถูกสิ่งใดผดิซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด
ของเพ็ญแข ประจนปัจนึก (2551: 93-105)  ไดใ้ห้
ความหมายในจริยธรรมว่าเป็นค าที่มีความหมาย
กว้างครอบคลุมถึงระเบียบสงัคม กฎ ศีลธรรมตาม

ศาสนา และคา่นิยมของคนในกลุ่มสงัคมเดยีวกนัและ
ค าวา่จรยิธรรมยงัอธบิายถงึการอยู่ร่วมกนัของมนุษย์
ในสงัคมโดยมสีิง่ทีเ่กีย่วขอ้ง 3 ประการ 1) ตวัเราเอง 
2) ผู้อื่น 3) ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อื่น 
ความสขุและความทุกขท์ัง้มวลมนุษย์ตัง้แต่แต่เกดิจน
ตายเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัจากลกัษณะความสมัพนัธ์ที่บุคคล
นัน้มแีละไดร้บัจากผูอ้ื่นซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ
ประยูร วงศ์จนัทรา (2552: 241) ได้ศึกษาแนวคิด
สิง่แวดลอ้มศกึษากบัการปลูกฝังจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างจิตส านึกและ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธศาสตร์ วิธี
การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารต่างๆ ที่มีอยู่จาก
การศกึษาพบว่า แนวคดิทางจรยิธรรม สิ่งแวดล้อม
เป็นความตระหนักและจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในทาง
ปฏิบตัิอย่างเป็นมติร และซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย
ของพระครวูาปีพชัราภรณ์ (2554: 52) ไดศ้กึษาด้าน 
การศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการวจิยั พบว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ของพระนิสิตที่ก าลังศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยรวมมคี่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดบัสูง
มาก และพระนิสติที่ก าลังศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัที่มอีายุระดบัการศกึษา
และต าแหน่งงานต่างกนั มีจรยิธรรมสิ่งแวดล้อมไม่
แตกต่างกนัมากดงันัน้ แสดงให้เห็นว่าหลังการเข้า
อบรมกิจกรรมการส่งเสริมทรพัยากรป่าไม้โดยใช้
ทฤษฎป่ีาตน้น ้าตามศาสตรพ์ะราชา โดยกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา นิสติมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 
 จากการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้
โดยใชท้ฤษฎป่ีาตน้น ้าตามศาสตรพ์ระราชานิสติที่เขา้
รว่มกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงั
การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมแสดงให้เห็น
ว่านิสติที่เขา้ร่วมอบรมมจีรยิธรรมที่ดมีากยิ่งขึ้นเมื่อ
ไดเ้ขา้อบรมการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้
โดยใชท้ฤษฎป่ีาตน้น ้าตามศาสตร์พระราชาเนื่องจาก
มกีระบวนการจดักจิกรรมโดยใชว้ธิีการจดักจิกรรมมี
กร ะบวนการถ่ ายทอดทางสิ่ ง แวดล้อมศึกษา 
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม คือคู่มือการ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่า
ต้นน ้าแผ่นพบัในการบรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อหรือ
ตัวกร ะตุ้ น ให้ เ กิดการ เรียน รู้แ ล ะมีจ ริย ธ ร รม
สิง่แวดลอ้มดา้นการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า
ไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาตน้น ้าเพิม่มากขึน้ 
  2.3 )  ผลการศึกษาและ เปรียบ เทียบ 
จติอาสาสิง่แวดล้อมดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้
โดยใช้ทฤษฎีป่าต้นน ้าตามศาสตร์พระราชา พบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้มหลงัการอบรม
มากกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็วา่นิสติทีเ่ขา้รบัการอบรมมจีิต
อาสาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยกระบวนการมสี่วนใน
กจิกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่า
ต้นน ้ าตามศาสตร์พระราชา ท าให้นิสิตที่เข้าร่วม
ฝึกอบรมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้เกิดความ
ตระหนัก เกิดจิตอาสาในการช่วยกนัป้องกันและ
รกัษาทรพัยากรป่าไมแ้ละป่าต้นน ้าให้คงอยู่ดา้นไป 
คนที่มีจิตใจอาสาช่วยเหลือผู้อื่นให้มคีวามสุขคนที่
มารว่มกจิกรรมจติอาสากค็อื “อาสาสมคัร” คอื บุคคล
ที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ 
เสยีสละเพื่อชว่ยเหลอืผูอ้ื่น ป้องกนัแกไ้ขพฒันาสงัคม 
โดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2545: 109) ได้ศึกษาเรยีนการ
พัฒนาการสอน หรือวิธีสอน ซึ่งมีความจ า เป็นที่
จะตอ้งการทดลองใชก้่อนหาประสทิธิภาพและน าไป
พฒันาเพื่อใหเ้กดิความถูกตอ้งมัน่ใจก่อนน าไปใช ้ซึ่ง
สง่ผลใหห้ลกัสตูรการพฒันาผูน้ าจิตอาสาสิง่แวดล้อม
มีประสิทธิภาตามเกณฑ์ที่ต ัง้ไว้ การจัดการเรียนรู ้
โดยใชเ้ทคนิคหลากหลาย ใหก้ลุ่มตวัอย่างเรยีนรูด้ว้ย
ตวัเอง จากการเรยีนรูค้รผููส้อนคอยใหค้ าแนะน าอย่าง
ใกลช้ดิและเป็นไปตามแนวคดิของชยัวฒัน์ สุทธิรตัน์ 
(2552: 13) ไดก้ล่าวไวว้า่ จติอาสา หมายถงึ การรูจ้กั
เอาใจใส่ เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่
เป็นประโยชน์ด้านประเทศชาติมีความส านึกและ 
ยึดมัน่  ในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม 
ละอายดา้นสิง่ผดิ เน้นความเรยีบรอ้ย ประหยดัและมี
ความสมดุลระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาติ และแนวคดิ
ของณฐัณิชากร ศรบีรบิูรณ์ (2555: 7) ไดก้ล่าวไวว้่า 

จิตอาสา หมายถึง ความส านึกของบุคคลที่มีด้าน
สงัคม ส่วนรวม โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือ 
ผูท้ี่มีจิตอาสาจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่อาสาท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การเสยีสละเงนิ สิง่ของ 
เวลา แรงกาย และ สตปัิญญา เพื่อชว่ยเหลอืผูอ้ื่นและ
สงัคม โดยไม่หวงัผลตอบแทน จิตรวลยั ศรแีสงฉาย 
(2551 :  161)  ได้ศึกษาจิตอาสาพัฒนาชนบท 
กรณีศกึษา : กลุ่มอาสาพฒันา มหาวทิยาลัยมหิดล 
ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาสวนใหญ่แล้วไดใ้ห้ความ
สน ใจกับกิจ กร รมของ กลุ่ ม อ าสา  37  พัฒน า
มหาวิทยาลัยมหิดลและได้มีการออกค่ายอาสา
รว่มกบักลุ่มอาสาพฒันา ซึ่งเป็นสิง่ที่พวกเขาท าโดย
เกิดจากจิตที่เป็นอาสาจริงๆ เพื่อให้ผูท้ี่ไดร้ ับความ
ช่วยเหลือในสังคมชนบทมีความสุขมากขึ้น และ
สอดคล้องกบังานวิจัยของสญัญาศรณ์ สวสัดิไ์ธสง 
(2561: 173-181) ไดศ้กึษา การพฒันาพฤติกรรมจิต
อาสาของนักศึกษาโดยใช้การเรียนรูแ้บบโครงงาน
คุณธรรม มวีตัถุประสงค์ของการวจิยั ผลการศกึษา
พบว่า นักศึกษาที่ได้รบัการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบโครงงานคณุธรรมมแีนวโน้มพฤติกรรมจิตอาสา
สงูกวา่นกัศกึษาที่ไม่ไดร้บัการจดักระบวนการเรยีนรู้
แบบโครงงานคณุธรรมในทุกตวัแปรอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพชร และดวงทิพย์ อันประสิทธิ ์
(2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัจิตอาสาของ
นกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นบุคคล 
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและจิตอาสาของ นักศกึษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผลการวิจัยพบว่า จิตอาสาของนักศึกษาอยู่ ใน
ระดบัสูง แรงจูงใจในการท ากิจกรรมจิตอาสาอยู่ใน
ระดบัสงู และการไดร้บัการ สนบัสนุนทางสงัคมอยู่ใน
ร ะ ดับ สู ง เ ช่ น กัน  ปั จ จัย ด้ า น บุ ค ค ล ทุ ก ตั ว มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับจิตอาสาของ นักศึกษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดงันัน้การ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าต้นน ้ าตาม
ศาสตร์พระราชาโดยกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา 
ผา่นการบรรยาย มเีล่มคูม่อื และแผน่พบั ชว่ยกระตุ้น
ให้นิสติมีความสนใจ เกดิความกระตือรอืร้นมากขึ้น   
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มีกา ร บู รณาการ  โดย ใช้ เ ท คนิ ค การอบรมที่
หลากหลาย เพื่อไม่ให้เกดิความเบื่อหน่ายโดยมกีาร
ละล ายพฤติกร รม  การผ่อนคล าย ก่อนเข้าสู่
กระบวนการฝึกอบรม ท าให้เกิดกระบวนการคิด 
วเิคราะห์ สง่ผลให้หลงัการอบรมนิสติมคีะแนนเฉลี่ย
จิตอาสาสิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั .05 
 จากกิจกรรมการอบรมการส่งเสริมมผีลท าให้
จิตอาสาสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรม
กระบวนการเรยีนรูท้ี่มกีารท าให้เกดิความตระหนักถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียนรูแ้นวทางในการป้องกนั
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีจิตอาสาสิ่งแวดล้อม  
ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่าต้นน ้า
เพิ่มขึ้นเนื่องจากเกิดการส่งเสริม เรื่อง การอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใช้ทฤษฎีป่าต้นน ้ามกีระบวนการ
เรียนรุ้ที่มีการท าให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพื่อเรียนรู้แนวทางในการป้องกนัแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดล้อม และมจีิตอาสาสิง่แวดล้อมดา้นการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่าตน้น ้าเพิม่ขึน้ 
 
 
 
 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) การส่ง เสริมคร ัง้นี้มีเนื้อหาสาระที่ เป็น
ประโยชน์ต้องด าเนินกิจกรรมให้เสรจ็ในช่วงเวลาที่
ก าหนด และกจิกรรมที่ผูเ้ขา้เขา้ร่วมการส่งเสรมิต้อง
ลงมือปฏิบัติมีจ านวนมาก ควรมีระยะ เวลาที่
เหมาะสมในการสง่เสรมิคร ัง้นี้ 
 2) การส่งเสริมคร ัง้นี้ ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมี
ความสนใจและตัง้ใจรว่มกจิกรรมทุกข ัน้ตอน ควรเพิ่ม
เนื้อหาสาระ เพื่อให้ผู้เข้าร ับการส่งเสริมมีความรู ้
ความเขา้ใจ และทกัษะในเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ป่าและตน้น ้าล าธาร 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาเพื่อติดตามผลการใช้
หลกัสตูรในระยะยาว และหลงัจากทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ
วา่มกีารพฒันาและเปลีย่นแปลงหรอืไม ่
 2) ควรศกึษาเพิ่มเติมดา้นการจดัการเรยีนรู้
โดยใช ้Area leaning รว่มดว้ย เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมมฐีาน
ในการศกึษาเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูขึน้  
 3) ควรศึกษาและเปรียบเทียบองค์ความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้มของคน
ทีอ่ยู่ใกลพ้ื้นทีป่่าตน้น ้า และคนทีอ่ยู่ห่างไกลป่าต้นน ้า
วา่มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม ่เพราะเหตุใด 
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