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บทคดัย่อ 
 งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการแกลง้ดนิตามศาสตรพ์ระราชา และเพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
และจติอาสาสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการแกลง้ดนิตามศาสตรพ์ระราชา กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้น
การศกึษา คอื นิสิตระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 48 คน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจงเขา้ร่วมกจิกรรม เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั 
ไดแ้ก่ คู่มือฝึกอบรม และแผ่นพบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรดินโดยการแกล้งดินตามศาสตร์พระราชา แบบทดสอบ
ความรู ้แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และแบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่าเฉลี่ย 
ความถี ่รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานคอื Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า คู่มอื
ฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 86.14/82.29 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรม (E.I.) เท่ากบั 0.6640 แสดง
ให้เห็นว่านิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 66.40 นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อม หลงัการเขา้ร่วมการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมการฝึกอบรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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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 training manual to soil conservation by the soil persecute on science of the King 
Bhumibol Adulyadej and to study and compare knowledge environmental ethics and environmental 
volunteers about soil conservation by the soil persecute on science of the 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 training manual of soil conservation by the soil 
persecute on science of the 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 86.14/82.29. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.6640. The 
students had more knowledge and effect to increased student progress after using the training manual at 
66.40 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 :  Training manual, soil persecute on science of King Bhumibol Adulyadej, Knowledge,  
   Environmental Ethics, Environmental volunteers 
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1. บทน า  
 ทรพัยากรดนิถือว่ามคีวามส าคญัต่อสิง่มชีวีติ
ทุกชนิดบนโลก และการใช้ประโยชน์จากดินมาก
จนเกินไปท าให้ดินเกิดความเสียหายทัง้ปัญหาที่
เกดิขึน้เองตามธรรมชาติและปัญหาที่เกดิจากมนุษย์ 
ปัญหาการพงัทลายของดนิและการสูญเสียหน้าดิน
โดยธรรมชาติ เช่น การชะล้าง การกดัเซาะของน ้ า
และลม เป็นต้น และที่ส าคัญคือ ปัญหาจากการ
กระท าของมนุษย์ เช่น การท าลายป่า เผาป่า การ
เพาะปลูกผดิวธิี เป็นต้น ก่อให้เกดิการสูญเสยีความ
อุดมสมบูรณ์ของดนิ ท าให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินได้
ลดน้อยลง ความสามารถในการผลิตทางดา้นเกษตร
ลดน้อยลง และยงัท าใหเ้กดิการทบัถมของตะกอนดิน
ตามแม่น ้ า ล าคลอง เขื่อน อ่างเกบ็น ้ า เป็นเหตุให้
แหล่งน ้าดงักล่าวตื้นเขนิ นอกจากนี้ปัญหาความเสื่อม
โทรมของดิน อันเนื่องมาจากสาเหตุดัง้ เดิมตาม
ธรรมชาต ิคอื การทีม่สีารเป็นพิษเกดิขึ้นมาพรอ้มกบั
การเกดิดนิ เชน่ มโีลหะหนกั มสีารประกอบที่เป็นพิษ 
ซึ่ ง อ า จ ท า ให้ ดิน เ ค็ ม  ดิน ด่ า ง  ดิน เ ป รี้ ย ว ไ ด ้ 
(กนกกานต์ วงษ์ชุ่ม, 2561: 12) โดยเฉพาะปัญหา
ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ข อ ง ดิ น เ ค็ ม ใ น ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ การด าเนินกิจกรรม เพื่อใช้
ประโยชน์จากที่ดินอย่างไม่เหมาะสม และขาดการ
จัดการที่ดี เช่น การสร้างอ่างเก็บน ้ าในบริเวณที่มี
เกลือหินสะสมอยู่มาก น ้ าในอ่างจะซึมลงไปละลาย
เกลอืหนิใตด้นิ แลว้ไหลกลบัขึ้นสู่ผวิดนิบรเิวณรอบๆ 
การผลิตเกลือสินเธาว์ในเชิงพาณิชย์ โดยการสูบ
น ้าเกลอืใตด้นิขึน้มาต้มหรอืตาก ท าให้ปัญหาดนิเคม็
แพรข่ยายออกไปกวา้งขวางยิ่งขึ้น ยงัมสีาเหตุที่เกดิ
จากสารพษิ และสิง่สกปรก จากภายนอกปะปนอยู่ใน
ดิน เช่น ขยะจากบ้านเรือนของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม สารเคมีตกค้างจากการใช้ปุ๋ ยและยา
ก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม และก่อให้เกิดการสูญเสยีทางเศรษฐกิจ 
(บญัชา รตันีทู, 2555: 16-18) 
 ดนิเป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามส าคญัต่อ
การเจรญิเตบิโตของพชืและการเกษตรกรรม เช่น ดนิ
ท าหน้าที่เป็นที่ให้รากพืชไดเ้กาะยึดเหนี่ยว ดนิเป็น
แหล่งให้ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจรญิเติบโตของ

พชื ดนิเป็นแหล่งทีเ่กบ็กกัน ้า หรอืความชื้นในดนิ ดนิ
เป็นต้นก าเนิดของการเกษตรกรรมเป็นแหล่งผลิต
อาหารของมนุษย์  แผ่นดิน เ ป็นที่ต ัง้ ของ เมือง 
บา้นเรอืน ท าให้เกดิวฒันธรรมและอารยธรรมของ
ชุมชนต่างๆ มากมาย การเกดิขึ้นของดนิเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการกระท าร่วมกนัของปัจจยัต่างๆ เช่น 
สภาพภูมอิากาศ พืช และสิง่มชีีวติอื่นๆ ต่อวตัถุต้น
ก าเนิดของดนิ ในสภาพพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ตลอดช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ดงันัน้ “ดิน” ในที่แห่งหนึ่งจึงอาจ
เหมอืนหรอืต่างไปจากดนิในที่อีกแห่งหนึ่งได ้ขึ้นอยู่
กบัอิทธิพลของปัจจัยเหล่านี้  ซึ่งมีความมากน้อย
แตกต่างกนัไปในแต่ละบรเิวณส่งผลให้ดนิมลีกัษณะ
เด่นเฉพาะตัว และเมื่อปัจจัยเปลี่ยนไป ดินจะมี
ลักษณะหรือสมบัติต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปด้วย  
(อนิ ฉตัรมงคล, 2558 : 12-13) 
 ปัจจุบ ันปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่
ส าคัญปัญหาหนึ่ง คือ ปัญหาการเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรดนิ ทัง้ในดา้นความอุดมสมบูรณ์ของดนิที่
ลดลง ปัญหาเฉพาะที่ท าให้ดินไม่เหมาะสมต่อการ
น ามาใชป้ระโยชน์ ปัญหาดา้นความชื้นในดนิที่ลดลง 
และปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน 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 ดนิดาน ดนิแขง็ และดนิลูกรงัต้องสรา้ง
ของดีซ้อนบนของเลว ดินถูกชะล้างต้องช่วยเหลือ
ดว้ยก าแพงที่มีชวีติ ดินเปรี้ยวหรอืดินพรุต้องท าให้
ดนิโกรธดว้ยการแกล้งดนิ และดนิเคม็ต้องใชว้ธิีการ
ล้างความเคม็ เป็นต้น (ธวชัชยั ศุภดษิฐ์, 2550: 23-
25) ดิน เ ป็น ปัจ จัยหลักในการพัฒนาประ เทศ 
โดยเฉพาะทางดา้นการเกษตร สภาวการณ์ที่เป็นอยู่
ในอดตีจนถงึปัจจุบนัชี้ให้เห็นว่าปัญหาทรพัยากรดนิ
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และการใช้ที่ดิน ซึ่งได้แก่ ปัญหาการจัดการที่ดิน 
ปัญหาการถอืครองทีด่นิทางการเกษตร ปัญหาความ
เสือ่มโทรมและปัญหาดนิเป็นพิษนัน้ มคีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอย่าง
เรง่ดว่น โดยใชม้าตรการและวธิกีารต่างๆ ผสมผสาน
กนั เพื่อฟ้ืนฟูทรพัยากรดนิให้สมบูรณ์รวมทัง้ให้เกิด
การใชท้ีด่นิทีถู่กประเภท (รตันะ สวามชียั, 2559: 58-
59)  
 ที่ดินเป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อ
มนุษย์ เพราะสามารถน ามาใชส้นองความต้องการใน
ด้านต่ า งๆ  ไม่ ว่ าจ ะ เ ป็นด้านการ เกษตรกรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคม และเป็นที่
ส าหรบัปลูกสรา้งบา้นเรอืนที่อยู่อาศยั อย่างไรกต็าม 
เป็นที่ยอมรบักนัโดยทัว่ไปว่า ที่ดินส าหร ับใช้เพื่อ
การเกษตรมีความส าคัญมากที่สุด เนื่องจากการ
ประกอบอาชพีทางการเกษตรจะต้องมปัีจจยัที่ส าคญั 
คือ ที่ดิน และที่ดินจะต้องมีจ านวนและความอุดม
สมบูรณ์เพียงพอที่จะใชป้ลูกพืช หรอืเลี้ยงสตัว์ เพื่อ
สนองความต้องการของประชากรภายในประเทศ 
และเป็นสินคา้ส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศอีก
ดว้ย (ปรีชา วทญัํู, 2559 : 22) การใชท้ี่ดนิไม่
เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน และไม่ค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมกเ็ป็นปัญหาที่เกดิขึ้นอย่าง
มากในปัจจุบนั เชน่ การใชท้ีด่นิ เพื่อการเกษตรกรรม
อย่างไมถู่กหลกัวชิาการ ขาดการบ ารุงรกัษาดนิ การ
ปล่อยให้ผิวดนิปราศจากพืชปกคลุม ท าให้สูญเสีย
ความชุ่มชื้นในดนิ การเพาะปลูกที่ท าให้ดนิเสยี การ
ใชปุ้๋ ยเคม ีและยาก าจดัศตัรพูชื เพื่อเรง่ผลติผล ท าให้
ดนิเสื่อมคุณภาพ และสารพิษตกค้างอยู่ในดนิ การ
บกุรกุเขา้ไปใชป้ระโยชน์ที่ดนิในเขตป่าไมบ้นพื้นที่ที่
มีความลาดชนัสูง รวมทัง้ปัญหาการขยายตัวของ
เมืองที่รุกล ้ าเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรม และการ
น ามาใช้เป็นที่อยู่อาศยั ที่ต ัง้โรงงานอุตสาหกรรม 
หรอืการเกบ็ที่ดนิไวเ้พื่อการเกง็ก าไร โดยมไิดม้กีาร
น ามาใชป้ระโยชน์แต่อย่างใด (กรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิง่แวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสิง่แวดล้อม, 2561 : เวบ็ไซต์) นอกจากนี้ การ
เพิม่ขึน้ของประชากร ประกอบกบัความเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกจิสงูขึน้ ท าให้ความต้องการใชท้ี่ดนิ เพื่อ

การขยายเมอืงและอุตสาหกรรมเพิ่มจ านวนตามไป
ดว้ยอย่างรวดเร็ว โดยปราศจากการควบคุมการใช้
ที่ดินภายในเมืองให้เหมาะสม เป็นสาเหตุให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในเมืองหลายประการ เช่น 
ปัญหาการตัง้ถิ่นฐาน ปัญหาแหล่งน ้ าเสื่อมโทรม 
ปัญหาการจราจร ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาขยะมูล
ฝอย และการบริการสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 
(สาธิต แสงประดษิฐ์, 2560: 32-36) จากการส ารวจ
การใชท้ีด่นิในปี 2559 พบพื้นที่นาขา้ว นารา้ง ไมผ้ล 
สถานทีเ่พาะเลี้ยงสตัว์น ้า และพื้นที่ป่า เปลี่ยนแปลง
ไปเ ป็นพื้ นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่
เกษตรกรรม จ าพวกพืชไร่  ไม้ยืนต้น  และไร่
หมนุเวยีนเพิม่ขึน้ เมือ่พจิารณาในชว่ง 11 ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2549-2559) พบว่า พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่น ้ ามีแนวโน้ม
เพิม่ขึน้ สว่นพื้นทีป่่าไมแ้ละพื้นทีเ่บด็เตล็ดมแีนวโน้ม
ลดลง (กรมพฒันาทีด่นิ, 2560: 19) 
 จะเห็นได้ว่าทรพัยากรดินนัน้มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อมนุษย์ทัง้ทางด้านการเกษตรและการ
อุตสาหกรรม การอนุรกัษ์ทรพัยากรดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์อยู่เสมอเป็นเรื่องที่ควรกระท าอย่างยิ่ง 
เพราะหากดนิไมม่คีวามอุดมสมบูรณ์ขาดแร่ธาตุขาด
สารอาหาร มนุษย์กไ็ม่สามารถด าเนินกจิกรรมต่างๆ 
เกีย่วกบัทรพัยากรดนิได ้เนื่องจากดนิขาดสารอาหาร
และไม่มีความแข็งแรง รวมไปถึงการใช้ที่ดินที่ไม่
เหมาะสมต่อสภาพการใช้งานของดินก็เ ป็นการ
จดัการทีด่นิทีไ่ม่ถูกวธิี เนื่องจากการใชท้ี่ดนินัน้ ควร
ค านึงถึงสภาพการใชง้านที่เป็นได้ เช่น ดนิในพื้นที่
ชนบทเหมาะส าหรบัการท าการเกษตร ดนิในพื้นที่ใน
เมืองเหมาะส าหร ับการสร้างอาคารพาณิชย์การ
อุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนัน้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
มนุษย์ควรชว่ยกนัฟ้ืนฟูและดูแลทรพัยากรดนิเพื่อให้
ลูกหลานในอนาคตไดม้ีที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ไว้ใช้ใน
การท ากจิกรรมต่างๆ ต่อไป 
 จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงไดม้คีวามสนใจที่
จะศึกษาและถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรดิน
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในชุมชน เนื่ องจาก
ทรพัยากรดินนัน้เป็นทรพัยากรที่มีความส าคญัต่อ
มนุษย์อย่ างยิ่ ง  เพราะมีการใช้ประโยชน์จาก
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ทรพัยากรดนิในการด ารงชวีติในหลากหลายรูปแบบ 
และมนุษย์นัน้เป็นไดท้ัง้ผูท้ี่สามารถท าลายและฟ้ืนฟู
ทรพัยากรดนิไดใ้นเวลาเดยีวกนั ดงันัน้ผูว้จิยัจึงเห็น
แลว้วา่หากมกีารวางฐานความรูเ้รื่องการใชป้ระโยชน์
จากดินอย่างถูกวิธีก็จะท าให้ในอนาคตมีที่ดินและ
ทรพัยากรดนิไวใ้ห้ลูกหลานไดใ้ชป้ระโยชน์สบืต่อไป 
และนอกจากนี้การอบรมการเรยีนรูท้รพัยากรดนิและ
การใชป้ระโยชน์ที่ดนิในครัง้นี้ เพื่อให้นิสติที่เขา้ร่วม
อบรมไดร้บัองคค์วามรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรดนิและการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิ รวมถึงให้นิสติที่เขา้ร่วมอบรมไดม้ี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและจิตอาสาสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มากยิง่ขึน้ ซึง่สามารถน าไปสู่การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
และทรพัยากรดนิในชมุชนไดอ้ย่างยัง่ยนื 
 
2. วตัถปุระสงค ์ 
 1) เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสทิธิผลของคู่มือการอนุรกัษ์ทรพัยากรดิน
โดยการแกลง้ดนิตามศาสตรพ์ระราชา 
 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรดินโดยการแกล้งดิน
ตามศาสตรพ์ระราชา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นิสติระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 72 คน 
 2) กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นิสิต
ระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 48 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่า ซึ่งไดม้าจากการ
เลอืกแบบเจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา    
 1) ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การเรยีนรูท้รพัยากรดนิ
และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในชมุชน 
 

 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
  2.1) ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร อ นุ ร ั ก ษ์
ทรพัยากรดนิโดยการแกลง้ดนิตามศาสตรพ์ระราชา 
  2.2) จรยิธรรมจติอาสาสิง่แวดล้อมต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรดินโดยการแกล้งดินตามศาสตร์
พระราชา 
  2.3) สิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ดนิโดยการแกลง้ดนิตามศาสตรพ์ระราชา 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
การเรยีนรูก้ารอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการแกล้งดนิ
ตามศาสตร์พระราชา และ แผ่นพบัเรื่องการอนุรกัษ์
ทรพัยากรดนิโดยการแกลง้ดนิตามศาสตรพ์ระราชา 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ไดแ้ก่ แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ดนิโดยการแกล้งดินตามศาสตร์พระราชา แบบวดั
จ ริย ธ ร รมสิ่ ง แ วดล้ อม  แ ล ะแบบวัดจิ ต อ าส า
สิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอืฝึกอบรม แบบวดัความรู ้แบบ
วัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และแบบวัดจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการ
แกลง้ดนิตามศาสตรพ์ระราชา 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอืดงันี้  
  2.1) คูม่อืการเรยีนรูก้ารอนุรกัษ์ทรพัยากร
ดินโดยการแกล้งดินตามศาสตร์พระราชา โดยมี
เนื้ อหาการ เรียนรู้ทั ้งหมด 4 หน่วยการเรียนรู ้
ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 ความเป็นมาของโครงการ
แกล้งดนิ หน่วยที่ 2 ทฤษฎีการแกล้งดนิ หน่วยที่ 3 
วิธีการแกล้งดินและปรับปรุงดิน และหน่วยที่ 4 
โครงการตวัอย่างทีเ่กีย่วกบัการแกลง้ดนิ 
  2.2) แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรดนิโดยการแกล้งดนิตามศาสตร์พระราชา 
เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง 
จ านวน 20 ข้อ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให ้ 
0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
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  2.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรดินโดยการแกล้งดิน
ตามศาสตรพ์ระราชา เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
คือ ก ข ค และ ง จ านวน 20 ข้อ โดยมี 4 ระดับ 
ไดแ้ก ่เพื่อตนเอง เพื่อญาติมติรพวกพ้อง เพื่อสงัคม 
และเพื่อความถูกตอ้งดงีาม 
  2.5) แบบวดัจิตอาสาสิ่งแวดล้อมเกีย่วกบั
การอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการแกล้งดนิตามศาสตร์
พระราชา เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 
20 ขอ้ 
 3) น าเครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้ สง่อาจารย์ทีป่รกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
ส่งผู้เชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้อง พรอ้มทัง้หา
คา่ความเหมาะสมของเครือ่งมอื เมือ่วเิคราะห์คะแนน
จากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านแล้ว พบว่า คู่มือและ
เครื่องมือมีค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป  
ค่าความเหมาะสมของคู่มอืและเครื่องมอืมีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 4.00 ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมอืที่ใชใ้นการ
อบ ร มมีค ว าม เ ห ม า ะ สม  แ ล ะ ส อ ดคล้ อ ง กับ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่อ งมือที่ผ่านการวิเคราะห์จ าก
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ  
ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่าย ของ
เครือ่งมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบวดัความรูม้ ีค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบับอยู่ที่ 0.67 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่า 
0.20 – 0.80 และค่าความยากง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.30 - 0.60 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีค่า
ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.77 ค่าอ านาจจ าแรกราย
ขอ้อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวดัจิตอาสาสิ่งแวดล้อมมีค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.71 ค่าอ านาจจ าแรก 

รายขอ้อยู่ระหวา่ง 0.20 – 0.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูก้ารอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการ
แกลง้ดนิตามศาสตรพ์ระราชา 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเรียนรู้การอนุรกัษ์ทร ัพยากรดินโดยการ
แกลง้ดนิตามศาสตรพ์ระราชา ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยแบง่เป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การออกแบบเครื่องมอืถ่ายทอด
ผา่นกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา  
  ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดล้อม
ศกึษา 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจัยคร ัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบวดัผล
ทุกฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์ 
  2) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบวดัผล  
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2) คา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability) 
   2.3) คา่อ านาจจ าแนก 
   2.4) คา่ความยากงา่ย 
  3) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมติฐาน คอื Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั  
 การอนุรกัษ์ทร ัพยากรดินโดยการแกล้งดิน
ตามศาสตรพ์ระราชาผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลสรปุ ดงันี้ 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือ สามารถสรุปไดว้่า การหา
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ประสทิธิภาพของคู่มอืในการสรา้งผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนให้ผู้อบรมเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ถึง
ระดับเกณฑ์ที่คาดไว้ ประสิทธิภาพที่ว ัดออกมา
พิจารณาได้จากร้อยละของการท าแบบวัดผลหรือ
กระบวนการปฏิสมัพันธ์กบัร้อยละการท าแบบวดัผล
หลังการอบรม พบว่า ประสทิธิภาพของกระบวนการ 
(E1) คิดเป็นร้อยละ 86.14 และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 82.29 ดังนัน้ คู่มือ
ฝึกอบรมการเรียนรูก้ารอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการ
แกล้งดนิตามศาสตร์พระราชา จึงมปีระสทิธิภาพของ

คูม่อือบรม 86.14/82.29 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต ัง้ไว ้  
(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดชันีประสทิธิผลของคู่มอื พบว่า ดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มืออบรมการอนุร ักษ์
ทรพัยากรดนิโดยการแกล้งดนิตามศาสตร์พระราชามี
คา่เท่ากบั 0.6640 หมายความวา่ นิสติมคีวามรูเ้พิ่มขึ้น
และสง่ผลใหน้ิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้น
หลงัจากการใชคู้ม่อือบรมรอ้ยละ 66.40 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ได้ (ดังตารางที่  2)

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการแกลง้ดนิตามศาสตรพ์ระราชา (E1/E2) 
หน่วยฝึกอบรม คะแนนเต็ม  ̅ S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.22 1.22 86.14 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 16.45 1.42 82.29 

ประสิทธิภาพของคู่มืออบรม เท่ากบั 86.14/82.29 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการแกลง้ดนิตามศาสตรพ์ระราชา 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ

ฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ

ฝึกอบรม 

จ านวนผูเ้ข้ารบั
การฝึกอบรม 

คะแนนเต็มของ
แบบทดสอบความรู้ 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

ของคู่มือ 
454 790 48 20 0.6640 

 2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  
จริยธรรมส่ิงแวดล้อม และจิตอาสาส่ิงแวดล้อม
เก่ียวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรดินโดยการแกล้งดิน
ตามศาสตร์พระราชา พบว่า นิสติที่ได้เขา้ร่วมการ
อบรม เรือ่ง การอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการแกล้งดนิ
ตามศาสตร์พระราชา มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย ( ̅ = 9.45) และหลงั
การอบรมนิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ( ̅ = 16.45) ในดา้นจรยิธรรมสิง่แวดล้อมนิสติมี
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม ( ̅ = 2.66) และหลงัการ

ฝึกอบรมนิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมโดย
รวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม ( ̅ = 3.36) และ
จิตอาสาสิ่งแวดล้อมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดลอ้ม กอ่นการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ( ̅ = 2.63) และหลงัการฝึกอบรมนิสติมคีะแนน
เฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก   
( ̅ = 3.49) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนความรู ้จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม และจิตอาสาสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการ
อบรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลงัอบรมมากกว่า
ก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที ่ 3 การเปรยีบเทยีบความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิ
โดยการแกลง้ดนิตามศาสตรพ์ระราชา ของนิสติกอ่นและหลงัการฝึกอบรม โดยใช ้Paired t-test (n=48) 

รายการ 
ก่อนการอบรม 

ระดบั 
หลงัการอบรม 

ระดบั t df p 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ความรู ้(N=20) 9.45 1.43 น้อย 16.45 1.42 มาก 
-

38.68 
47 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.73 0.31 
เพื่อ
สงัคม 

3.36 0.25 
เพื่อความ

ถูกตอ้ง ดงีาม 
-

13.48 
47 .000* 

จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

2.63 0.38 
ปาน
กลาง 

3.49 1.12 มาก 
-

10.47 
47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 

5. อภิปรายผล 
 การอนุรกัษ์ทร ัพยากรดินโดยการแกล้งดิน
ตามศาสตร์พระราชา ผู้วิจ ัยมีประเด็นที่จะน ามา
อภปิรายผลดงันี้ 
 1. ผลการหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการเรียนรู้การอนุร ักษ์
ทรพัยากรดนิโดยการแกลง้ดนิตามศาสตรพ์ระราชา  
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือมี
ประสทิธิภาพ E1/E2= 86.14/82.29 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 าเป็นต้องอาศยักระบวนการใน การพฒันาจากการ 
“ไมรู่”้ เป็น “รู”้ จาก “รู”้  เป็น “ รูส้กึ” จาก “รูส้กึ” เป็น 
“คิดจะท า” และจาก “คิดจะท า” ไปสู่ “การลงมือ
กระท า” จนเกดิเป็น พฤตกิรรม การรบัรูแ้ละเขา้ใจใน
การปฏิบตัิต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนัน้ จ าเป็นต้องสรา้ง
คว าม เ ข้า ใ จ จึ ง จ ะ ส าม า รถท า ใ ห้ เ กิด ผ ล ที่ มี
ประสทิธิภาพได ้และเป็นไปตามแนวคดิของสุพตัรา 
วงศษ์า (2542 : 77) ไดก้ล่าวไวว้า่การพฒันากจิกรรม
การเรยีนรูห้มายถึง แบบแผนการด าเนินการจดัการ
เรียนรู้ที่ได้ร ับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์และ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีหลกัการการเรยีนรูห้รอืการสอน
ที่รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่านกระบวนการวิจัยและ
ไดร้บัพสิจูน์และทดสอบวา่มปีระสทิธิภาพ ซึ่งรูปแบบ
การสอนจะแสดงข ัน้ตอนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และ
ผูส้อนตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบดงักล่าว 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ
รูปแบบนัน้ๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของพรนิภา 
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
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งานวิจยัของวทิยา ห่อทอง และคณะ (2561:41-53) 
ได้ท าการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชมุชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่อง ประเภทป่าชุมชนโคกหินลาด ผลการศึกษา
พบวา่ ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมมปีระสทิธิภาพ 
เท่ากบั 81.57 / 93.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
และมีป ระสิทธิ ภาพสามารถน าไป ใช้ได้ แล ะ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของยุวเรศ วงษ์จนัทร์ และ
คณะ (2561 : 156) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การท าสารปราบแมลงศตัรูพืชโดยใชใ้บน้อยหน่า ผล
การศกึษาพบวา่ คูม่อืฝึกอบรมการท าสารปราบแมลง
ศัตรูพืชโดยใช้ใบน้อยหน่า ที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 98.40/95.50 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 ทีต่ ัง้ไว ้ 
 จากผลการศกึษาคา่ดชันีประสทิธิผลของคู่มอื 
คา่ดชันีประสทิธิผล (E.I.) มคี่าเท่ากบั 0.7548 ส่งผล
ใหม้คีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการ
ใชคู้ม่อือบรมรอ้ยละ 75.48 แสดงให้เห็นว่านิสติที่เขา้
รบัการอบรมโดยการใช้คู่มืออบรมการเรียนรู้นัน้มี
ความรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ ท าใหค้า่ดชันีประสทิธิผลมี
คา่ทีผ่า่นเกณฑม์าตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2546 : 256) 
ได้นิยามความหมาย "คู่มือ" หมายถึง  สมุดหรือ
หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อ งใดเรื่องหนึ่ งที่
ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบต ารา เพื่ออ านวยความ
สะดวกเกีย่วกบัการศกึษาหรอืการปฏบิตัิเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรอืเพื่อแนะน าวธิใีชอุ้ปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
คู่มือจัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่รวบรวม
ข้อมูลข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นคู่มือตอบ
ค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อ
ใช้เป็นคู่มอืในการศึกษาและปฏิบตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้
คูม่อืมกัจะมกีารเรยีบเรยีงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อ
ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลแก่ผูใ้ช ้เป็นไปตาม
แนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยืน (2551 :127-132) ได้
อธิบายคู่มอืที่เกี่ยวกบัการจัดการเรียนว่า คู่มอื คือ
หนงัสอืที่ผูเ้รยีนใชค้วบคู่ไปกบัต าราที่เรยีนปกติโดย
การถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือฝึกอบรม อาจท าให้
ผูเ้รยีนมคีวามรู้เกีย่วกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผูอ้ื่น
โดยมุง่หวงัให้ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคติ และเกดิ

ความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ ได้
อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามแนวคดิของวรีะพนัธ์ 
แกว้รตัน์ (2558 : 136) ให้ค านิยามความหมายของ
การ ฝึกอบรมไว้ว่า กระบวนการ เปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมอย่างมรีะบบ เพื่อให้บุคคลมคีวามรู ้ความ
เข้าใจ มีความสามารถที่จ าเป็น และมีทัศนคติที่ดี
ส าหร ับการปฏิบัติง านอย่ าง ใดอย่ างหนึ่ งขอ ง
หน่วยงานหรอืองค์กร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ณิชกมล ดวีงษา และคณะ (2561: 12-29) ไดศ้กึษา
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ชุมชนกบัการ
จัดการ ป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า  ค่าดัชนี
ประสทิธิผล (E.I.) คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง
ชุมชนกบัการจัดการป่าชุมชน มีค่าเท่ากบั 0.8380 
แสดงว่านิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรูเ้พิ่มขึ้นและ
ส่งผลให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความกา้วหน้าใน
การเรยีนรู ้รอ้ยละ 83.80 สอดคล้องกบังานวจิยัของ
ภรูภีทัร ์ผดุผา และคณะ (2561: 94) ไดท้ าการศกึษา
การพัฒนาคู่มอือบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของผีเสื้อในชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า 
คา่ดชันีประสทิธิผล (E.I) ของคู่มอืการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อ  มีค่าเท่ากับ 
0.6333 นัน่หมายความว่า นักเรยีนมคีะแนนเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ  63.33 แสดงให้เห็นว่า จากการ
พฒันาการอบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพของผเีสื้อในบา้นเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ท าใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจใน
คูม่อือบรม เกดิความรูแ้ละทศันคติที่ด ีและสอดคล้อง
กบังานวจิยัของนฎัฐภรณ์ ปรกึไธสง และคณะ (2561 
: 192) ไดศ้กึษา เรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์สมนุไพรในป่าบุ่ง ป่าทาม ส าหรบัชุมชนบา้น
โนนสมบูร ณ์  ต าบล เกิ้ ง  อ า เภอเมือ ง  จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า มดีชันีประสทิธิผล 
(E.I.) เท่ากับ 0.7138 หมายความว่าชาวบ้านมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร ้อยละ 71.38 แสดงให้
เห็น ว่าคู่ มือ ฝึ กอบรมมีความเหมาะสมแล ะมี
ประสทิธภิาพ โดยผา่นกระบวนการตามขัน้ตอน 
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 2. ผลของการศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อ ม
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรดินโดยการแกล้งดิน
ตามศาสตรพ์ระราชา 
  2.1) ผลการเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
การอนุร ักษ์ทร ัพยากรดินโดยการแกล้งดินตาม
ศาสตร์พระราชาพบว่า นิสิตที่เข้าร ับการอบรมมี
ความรูก้่อนการอบรมอยู่ในระดบัน้อย ( ̅̅ = 9.45) 
และหลงัการอบรมอยู่ในระดบัมาก (  ̅= 16.45) เมื่อ
เปรยีบเทียบคะแนนก่อนและหลังการอบรม พบว่า 
หลงัการอบรมนิสติมคีะแนนความรูเ้ฉลี่ยมากกว่าการ
อบรมอย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั .05  ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของชวาล แพรรตักุล (2552: 201-225) ได้
กล่ าวว่า  การวัดความรู้ค วามจ า  เ ป็น การวัด
สมรรถภาพสมองด้านการระลึกออกของความจ า
นั น่ เอ ง  เ ป็นการวัด เกี่ยวกับ เรื่ อ ง ราวที่ เคยมี
ประสบการณ์หรือเคยรู้เคยเห็นและท ามาก่อนแล้ว
ทัง้สิ้น ซึ่งการวัดความรู้ ความจ า สามารถสร้าง
ค าถามวดัสมรรถภาพดา้นนี้ไดห้ลายลกัษณะดว้ยกนั 
ลกัษณะของค าถามจะแตกต่างกนัออกไปตามชนิด
ของความรูค้วามจ า แต่กจ็ะมลีกัษณะร่วมกนัอยู่อย่าง
หนึ่ง คอื เป็นค าถามทีใ่หร้ะลกึถึงประสบการณ์ที่ผ่าน
มาที่จ าไดก้่อนแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในรูปค าศพัท์ นิยาม 
ระเบยีบ หรอืแบบแผน เป็นไปตามแนวคดิของพิศวง 
ธรรมพนัธ์ (2547:14) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะความรูไ้ว้
ว่า ประกอบด้วยการทดลองได้ (Empirical) การ
ทดลองอยู่บนพื้นฐานของการสังเกตการพิสูจ น์ 
ตรวจสอบและการใช้กระบวนการเหตุผล  การ
ตรวจสอบได ้(Verifiable) ซึ่งเราสามารถสงัเกตได้
จากการเหน็ การชัง่น้าหนัก การวดั การนับ และการ
ตรวจสอบ มคีวามเป็นทฤษฎี (Theoretical) สามารถ
สรุปสิ่งที่สงัเกตตามหลักตรรกวิทยามาเป็นทฤษฎี
หรือเนื้ อหาวิชา มีการผสมผสาน (Cumulative) 
เพราะทฤษฎีหรอืความรูเ้ดมินัน้เป็นพื้นฐานของการ
สรา้งทฤษฎใีหม ่และไม่เป็นจรยิศาสตร์ (Non-Ethical) 
เนื้อหาสาระจะไม่เพ่งเล็งในด้านดีหรือเลวแต่จะมุ่ง 
ท าความเขา้ใจและอธิบายสิง่ที่เป็นไป และเป็นไปตาม
แนวคดิของแสงจนัทร์ โสภากาล (2550: 14-15) ไดใ้ห้
ความหมายของความรู้ ว่าหมายถึง การรบัรู้เกีย่วกบั

ขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์ รายละเอยีดต่างๆ ที่เกดิจากการ
สงัเกต การศกึษาประสบการณ์ ทัง้ในดา้นสิง่แวดล้อม
ทางธรรมชาติและสงัคม ความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลัง
ของแต่ละบุคคล ที่บุคคลไดจ้ดจ าหรือเก็บรวมรวมไว ้
และสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤติกรรมที่สงัเกตหรอื
วัดได้  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิตาภรณ์  
วงศ์พงษ์ค า และคณะ(2561:45-53) ได้ท าการศกึษา 
เรือ่ง การสง่เสรมิการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง ต าบล
เกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย
พบวา่ ความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่ม
น ้ากดุแดง กอ่นการอบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบั
มาก (  ̅= 11.76) และหลงัการอบรมชาวบา้นมคีวาม
รูอ้ยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 14.10) ดงันัน้ เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ของชาวบ้าน หลังการอบรม
ชาวบ้านที่เข้ารบัการอบรมมีคะแนนความรู้มากกว่า
ก่อนการอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
แสดงใหเ้ห็นว่าชาวบา้นที่เขา้รบัการอบรมการอนุรกัษ์
พื้นที่ชุ่มน ้ ากุดแดงมีความรู้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
งานวจิยัของสุเมธ ผกาหวน และคณะ (2561:1-17) ได้
ศกึษาวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการ  เรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม 
เรือ่ง ตน้ไมเ้ดน่ในป่าชมุชน ผลการศกึษา คะแนนเฉลี่ย
ความรู้ของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั18.86 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มคีา่เฉลี่ยเท่ากบั 27.60 เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม 
พบวา่นิสติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมมคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงั
การเขา้ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศศปิระภา เผ่าสุขด ีและคณะ
(2561:30-40) ไดท้ าการศกึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การท าถ่านจากมลูสตัวเ์พื่อลดการท าลายทรพัยากรป่า
ไม ้ส าหรบัชาวบา้นในชมุชนบา้นโคกจนัทร์หอม ต าบล
เม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิส ัย จังหวัดมหาสารคาม  
ผลการศกึษาพบว่า การเปรียบเทียบความรูเ้กี่ยวกบั
การท าถ่านจากมูลสตัว์ ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่
ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.78 และหลังการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากบั 17.52 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้หลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  2.2) ผลการศึกษาและ เปรียบ เทียบ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดย
การแกล้งดินตามศาสตร์พระราชา ของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่างกอ่นและหลงัการอบรม พบวา่ นิสติมคีะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม กอ่นการฝึกอบรมโดยรวม
อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม ( ̅ = 2.76) และหลังการ
ฝึกอบรมนิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดย
รวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม ( ̅ = 3.61) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
กอ่นและหลงัการฝึกอบรม พบวา่ นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของประยูร วงศจ์นัทรา (2559 : 
171-172) กล่าวว่า จรยิธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
หลกัการทีค่วรประพฤตอิย่างหนึ่งต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่มี
ผลท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทาง
ระบบนิเวศ และเอื้อประโยชน์ให้แก่สรรพสิง่ที่อาศยั
สิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่สูญเสียระบบ
สมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดล้อม ซึ่งจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มไมส่ามารถแยกออกไดจ้ากจรยิธรรมชวีติ 
สงัคม และชมุชน โดยศกัยภาพในตวัของมนัเองเป็น
ปัจจยัหลกัในการบรูณาการเชือ่มโยงชวีติ ชมุชน และ
สงัคมสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยืน เป็นไป
ตามแนวคดิของอรรถเดช  สรสุชาติ (2558 : 23) ให้
คว ามหมายจริยธ รรมว่ าจ ริย ธร รม  หมายถึ ง 
คณุสมบตัทิางความประพฤต ิทีส่งัคมมุ่งหวงัให้คนใน
สงัคมนัน้ประพฤติ มีความถูกต้องในความประพฤต ิ
มเีสรภีาพภายในขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าที่ที่
สมาชกิในสงัคมพงึประพฤตปิฏบิตัติ่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น 
และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกดิความเจรญิรุ่งเรอืง
ขึ้นในสังคม การที่จะปฏิบตัิให้เป็นไปเช่นนัน้ได้ผู้
ปฏิบตัิจะต้องรูว้่าสิ่งใดถูกสิง่ใดผิด และเป็นไปตาม
แนวคดิของประยูร วงศ์จนัทรา (2552: 33) ไดก้ล่าว
ว่า แนวคิดทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นความ
ตระหนักและจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็น
คณุคา่ของธรรมชาตสิิง่แวดล้อมและปฏบิตัิอย่างเป็น

มิตร  ในการปลูก ฝั งจ ริยธร รมสิ่ง แวดล้อมกับ
กระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษาถือเป็นแนวทางที่
มคีวามสอดคล้องกนัอย่างยิ่ง ในการแก้ปัญหาการ
สร้างจิตส านึกทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต้องท าให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์ธ รรมชาติ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระครูวาปี
พชัราภรณ์ (2554 : 52) ไดศ้กึษาการศกึษาจรยิธรรม
สิ่ง แวดล้อมของพระนิสิตมหาวิทยาลัย   มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการวิจยัพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ของพระนิสิตที่ก าลังศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดบัสูง
มาก และพระนิสติที่ก าลังศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ ศูนย์การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ที่มอีายุ
ระดบัการศกึษา และต าแหน่งงานต่างกนั มจีรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  สอดคล้องกบังานวจิัยของบรรเจิด ปาน
เงิน (2552 :112) ได้ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานี
อนามัยในจังหวดัเพชรบูรณ์ การศึกษาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานี
อนามยั มคีวามส าคญัต่อพฤติกรรมในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจะเป็นประโยชน์
และแนวทางในการน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
แกไ้ขปัญหาเรื่องจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของบุคลากร
สาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า จริยธรรมต่อการ 
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยรวม
หลังการฝึกอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมครัง้นี้มผีล
ใหบ้คุคลากรทีเ่ขา้รว่มมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมที่สูงขึ้น 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชชัพงศ ์ทองขนั (2552 
: 25) ได้ศึกษาแนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมใน
โครงการกอ่สรา้งระบบขนส่งดว้ยสายพานเชยีงใหม่-
แม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยพบว่า เดิมมนุษย์ไม่เคยมี
ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ในปัจจุบ ัน 
มนุษย์ประสบกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
อนัเนื่องจากทรพัยากรธรรมชาติเหลือน้อยลง การใช้
วิท ย าศาสตร์ล ะ เทคโน โลยี ในทางที่ ผิด  เ ช่น  
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การทดลอง ระเบดิปรมาณู การท าลายป่าไม ้ฯลฯ ซึ่ง
การจะท าให้ม นุษย์มีจ ริยธรรมในการอุ นุ ร ักษ์
สิง่แวดล้อมนัน้ ต้องมกีารอบรมจริธรรมสิง่แวดล้อม
กอ่นการด าเนินงานและผลที่ไดค้อื ช่างก่อสรา้งถนน
มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มสงูขึน้หลงัไดร้บัการอบรม 
  2.3) ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการแกล้ง
ดนิตามศาสตร์พระราชา ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อน
และหลงัการจดักจิกรรม พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจิต
อาสาสิง่แวดลอ้ม กอ่นการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ( ̅ = 3.37) และหลงัการฝึกอบรมนิสติมี
คะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ( ̅= 4.30) เมือ่เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมหลังการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ณัฐณิชากร ศรี
บริบูรณ์ (2550: 7) ได้ให้ความหมายของจิตอาสา 
หมายถึงความส านึก ของบุคคลที่มตี่อสงัคม ส่วนรวม 
โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือ ผู้ที่มีจิตอาสาจะ
แสดงออกซึ่ง พฤติกรรมที่อาสาท าประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม เช่น การเสียสละเงนิ สิ่งของ เวลาแรงกาย 
และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสงัคม โดยไม่
หวงัผลตอบแทน เป็นไปตามแนวคดิของชยัวฒัน์ สุทธิ
รตัน์ (2552: 13) ให้ความหมายของจิตอาสา หมายถึง 
การรู้จ ักเอาใจใส่ เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของ
ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมคีวามส านึก
และยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม 
ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อยประหยัดและมี
ความสมดุลระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาติ และเป็นไป
ตามแนวคิดของกรรณิกา มาโน (2553:7) ให้
ความหมายของจติอาสา หมายถึง จิตที่พรอ้มสละเวลา 
แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อ
ผูอ้ื่นหรือสงัคม เป็นการกระท าดว้ยความสมคัรใจ ไม่
หวังผลตอบแทน และ เ ป็นการกระท าที่ ไม่ ใช่
ภาระหน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
จิราภรณ์ ศิริทว ี(2550: 9) ไดศ้ึกษาจิตอาสาความ    
เ ป็นมนุษย์ ผู้ เ รียนด้านกิจกรรมจิตอ าสาผ่ าน
กระบวนการวิจัยผลของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

โรงเรยีนบา้นใหม่ อ าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุร ีที่
ได้รบัการพนาความผิดเป็นคนดี และจากการสงัเกต
พฤติกรรม พบว่า นักเรียนที่ประพฤติผดิในครัง้ก่อน   
มีความรับผิดชอบมากขึ้นจากคะแนนร้อยละ 46.73 
เป็นร้อยละ 81.14 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่นักเรียน
ไดร้บัการฝึกอบรมในเรื่องจิตอาสา รูคุ้ณ โทษ ถูก ผดิ 
และใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัการยอมรบัผลที่ตามมานัน้ ท าให้
นักเรยีนมพีฤติกรรมที่เป็นเชงิบวกมากขึ้น สอดคล้อง
กบังานวจิยัของสญัญาศรณ์ สวสัดิไ์ธสง (2561 :20-21) 
ได้ศกึษาการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักศกึษา
โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม   ผล
การศกึษาพบว่า นักศึกษาที่ไดร้บัการจดักระบวนการ
เรยีนรูแ้บบโครงงานคุณธรรม มแีนวโน้มพฤติกรรมจิต
อาสาสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รบัการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรมในทุกตัวแปรอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ยกเว้นตัวแปรความรู้
ความเขา้ใจ ผลที่พบเช่นนี้แสดงให้เห็นว่านักศกึษาที่
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานคุณธรรมเป็นผูม้ ี
พฤติกรรมจิตอาสาทัง้โดยรวมและรายดา้นสูงกว่า มี
การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนสูงกว่า และมลีกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนสู งกว่ าผู้ที่ ไม่ ไ ด้ร ับการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจติรวลยั ศรแีสงฉาย (2551 : 
161) ไดศ้กึษาจติอาสาพฒันาชนบท กรณีศกึษา: กลุ่ม
อาสาพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศกึษาความมคีุณธรรม จรยิธรรม ความเสยีสละต่อผูท้ี่
ด้อยโอกาสกว่าตนเองในชนบท โดยไม่มีการหวัง
ผลตอบแทนใดๆ ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่
แลว้ไดใ้ห้ความสนใจกบักจิกรรมของกลุ่มอาสาพฒันา
มหาวทิยาลยัมหิดลและไดม้กีารออกค่ายอาสาร่วมกบั
กลุ่มอาสาพฒันาซึง่เป็นสิง่ทีพ่วกเขาท าโดยเกดิจากจิต
ที่เป็นอาสาจรงิๆ เพื่อให้ผูท้ี่ไดร้บัความช่วยเหลือใน
สงัคมชนบทมคีวามสขุมากขึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) ควรน าคู่มือและเอกสารประกอบการจัด
กจิกรรมการฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดย
การแกล้งดนิตามศาสตร์พระราชาไปใชอ้บรมให้แก่
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เยาวชนทีส่นใจ เพื่อให้เยาวชนมคีวามรูแ้ละน าไปใช้
ประโยชน์ในชวีติประจ าวนัต่อไป 
 2) สถานศกึษาสามารถน าคู่มอืฝึกอบรม ไป
ปรับใช้ในหลักสูตรหรือปรับใช้ ในวิชาเรียนเพื่อ
สอดแทรกเนื้อหาและสรา้งองค์ความรูด้า้นทรพัยากร
สิง่แวดลอ้มได ้
 3) ควรมกีารจดัการให้ขอ้มูลแกล้งดนิและให้
กระบวนการศึกษาเกี่ยวกับการแกล้งดินให้กับ
เกษตรกรทีม่ปัีญหาสภาพดนิเปรี้ยวเพื่อให้เกษตรกร
น าคูม่อืไปใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
6.2) ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 

 1) ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทียบรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัต ิ
และศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิ
เพิ่มเติมเพื่อน าไปปรับปรุงคู่มือฝึกอบรม อันจะ
น าไปสู่การพฒันากระบวนการจดักจิกรรมฝึกอบรม
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไปในอนาคต 
 2) ควรมีการศึกษาการจัดการเกี่ยวกับ
กระบวนการถ่ายทอดความรูท้ี่หลากหลาย เพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมสามารถน าความรูท้ี่ไดไ้ปปรบัใชไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 
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