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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคูม่อืการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยก าแพงหญ้าแฝกตามศาสตร์พระราชา 
ให้มปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศกึษาเปรยีบเทียบความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดล้อมและ 
จิตอาสาสิ่งแวดล้อม เรื่องการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรดินโดยก าแพงหญ้าแฝกตามศาสตร์พระราชา กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศกึษา  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ที่ลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่า ภาคเรยีนที ่
2/2561 จ านวน 48 คน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์
ทรพัยากรดนิโดยก าแพงหญา้แฝกตามศาสตรพ์ระราชา แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม และแบบ
วดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
สถิติสอบสมมติฐานคือ Paired t-test ผลการศึกษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมมีประสทิธิภาพ เท่ากบั 83.85/81.45  
สว่นดชันีประสทิธผิลของคูม่อืฝึกอบรม (E.I.) เท่ากบั 0.6329 นิสติมคีวามกา้วหน้าทางดา้นการเรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ยละ 
63.29 หลงัการฝึกอบรม นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้จติอาสาสิง่แวดล้อม และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สูงกว่าก่อนการ
เขา้รว่มกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : คูม่อืการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยก าแพงหญา้แฝก ความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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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 Conservation of soil conservation of soil resources by vetiver 
grass wall according on the science of the King Bhumibol Adulyadej and to study and compare knowledge 
Environmental ethics And environmental. 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 of soil conservation of soil resources by vetiver grass wall 
according on the science of the King Bhumibol Adulyadej, knowledge test, environmental volunteer test 
and environmental ethics 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 83.85/81.45. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.6329 after the 
activity, the experimental group students had an average score of knowledge, environmental volunteer and 
environmental ethical more than before activity significantly level .05. 
 
Keyword : Training manual, Soil resources by vetiver grass wall according, King Bhumibol   Adulyadej,  
    Knowledge, Environmental volunteers, Environmental Ethics 
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1. บทน า  
 ในปัจจุบันการพังทลายของหน้าดินเป็น
ปัญหา ส าคญัทีเ่กดิขึ้นทัว่โลกเพราะส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทัง้รฐับาลของแต่ละ
ประเทศต่างให้การสนับสนุนโครงการที่เกีย่วขอ้งกบั
การอนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะดินมีรายงานการประเมินสถานการณ์
สิง่แวดลอ้มจาก World watch Institute ว่าในแต่ละปี
จะมีก ารสูญ เสียหน้ าดินร วมกันทัว่ โล กสูง ถึ ง  
24 พนัล้านตนัส่วนในการชะล้างพงัทลายของดนิใน
ประเทศไทย เคยมกีารประเมนิ 108 ล้านไร่ตวัเลข
ดงักล่าวเป็นที่น่าสนใจเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเกิน  
20 ปี สถิติการชะล้างพังทลายของหน้าดินใน
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ . 2550 - 
2554 จ านวนพื้นที่ที่มกีารชะล้างพงัทลายของหน้า
ดนิใกลเ้คยีงจ านวนเดมิมกีารชะล้างพงัทลายของดนิ
อยู่ในระดบัสงู โดยมพีื้นที่ที่มปัีญหาอยู่ประมาณ 108 
ไร่หรอืร้อยละ 33 ของพื้นที่ประเทศไทยและมีการ
เปรียบเทียบกบัค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนการชะล้าง
พังทลายของดินในประเทศไทยกับลูกว่าสูงกว่า
คา่เฉลีย่ของโลกทีร่อ้ยละ 23 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มประเทศในเอเชยีและแปซิฟิกที่รอ้ยละ 25 (การ
ชะลา้งพงัทลายของหน้าดนิ, 2557 : เวบ็ไซต์ ) 
 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 าใหเ้กดิการทบัถมของตะกอนดนิ
ตามแม่น ้ า ล าคลอง เขื่อน อ่างเกบ็น ้ า เป็นเหตุให้
แหล่งน ้าดงักล่าวตื้นเขนิ นอกจากนี้ปัญหาความเสื่อม
โทรมของดิน อันเนื่องมาจากสาเหตุดัง้ เดิมตาม
ธรรมชาติ คือ การที่มีสารเป็นพิษเกิดขึ้นมาพร้อม 

กบัการเกดิดนิ เชน่ มโีลหะหนกั มสีารประกอบที่เป็น
พษิ ซึง่อาจท าให้ดนิเคม็ ดนิด่าง ดนิเปรี้ยวได ้(กนก
กานต์ วงษ์ชุ่ม, 2561 : 12) โดยเฉพาะปัญหาการ
แพรก่ระจายของดนิเคม็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
การด าเนินกิจกรรม เพื่อใชป้ระโยชน์จากที่ดนิอย่าง
ไม่เหมาะสม และขาดการจัดการที่ดี เช่น การสรา้ง
อ่างเกบ็น ้าในบรเิวณที่มเีกลือหินสะสมอยู่มาก น ้าใน
อ่างจะซึมลงไปละลายเกลือหินใต้ดนิ แล้วไหลกลับ
ขึน้สูผ่วิดนิบรเิวณรอบๆ การผลติเกลอืสนิเธาว์ในเชงิ
พาณิชย์ โดยการสูบน ้าเกลือใต้ดนิขึ้นมาต้มหรอืตาก 
ท าให้ปัญหาดินเค็มแพร่ขยายออกไปกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น ยังมีสาเหตุที่เกิดจากสารพิษ และสิ่งสกปรก 
จากภายนอกปะปนอยู่ในดนิ เช่น ขยะจากบา้นเรอืน
ของเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม สารเคมตีกคา้งจาก
การใชปุ้๋ ยและยาก าจดัศตัรูพืช เป็นต้น ล้วนแต่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดการสูญเสียทาง
เศรษฐกจิ (บญัชา รตันีทู, 2555 : 16-18) 
  หญ้าแฝกมลีักษณะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ตระกูลหญ้าชนิดหนึ่งเช่นเดียวกบัข้าวโพดขา้วฟ่าง
ออ้ยซึง่พบกระจายอยู่ทัว่ไปหลายพื้นทีต่ามธรรมชาติ
จากการศกึษาพบวา่มกีารกระจายอยู่ทัว่โลกประมาณ 
12 ชนิด และส ารวจพบในประเทศไทย 2 ชนิด ไดแ้ก่
หญ้าแฝกกลุ่มและกลุ่มพันธุ์หญ้าดอน ชื่อเฟสเป็น
หน้าทีเ่กดิขึน้เป็นกอเบยีนเบยีนกนัหนาแน่นใบหญ้า
แฝกมีลกัษณะแคบยาวขอบขนานปลายสอบแหลม
ดา้นทอ้งใบจะมสีจีางกว่าดา้นหลงัใบมรีากเป็นระบบ
รากฝอยทีศ่าลกนัหนาแน่น หยัง่ลกึในดนิมชี่อดอกตัง้
ประกอบดว้ยดอกขนาดเล็กดอกจ านวนครึง่หนึ่งเป็น
หมนัลกัษณะพเิศษของหญ้าแฝก การที่หญ้าแฝกถูก
น ามาใช้ปลูกในการอนุร ักษ์ดินและน ้ าเนื่องจากมี
ลกัษณะเดน่หลายประการมกีารแตกหน่อรวมเป็นกอ
เบยีดกนัแน่น ไมแ่ผข่ยายดา้นขา้งมกีารแตกหน่อและ
ใบใหม่ไม่ต้องดูแลยากหญ้าแฝกมีข้อที่ล าต้นถี ่
ขยายพนัธุ์โดยใชต้่อไดต้ลอดปีสว่นใหญ่ไมข่ยายพนัธุ์
ดว้ยเมลด็ ท าใหค้วบคมุการแพร่ขยายไดม้ใีบยาวตดั
และแตกใหม่ง่าย เขม้แขง็และทนต่อการ ย่อยสลาย
ระบบลาดยาว สานกนัแน่น และช่วยอุ้มน ้าบริเวณ
รากเป็นทีอ่าศยัจุลนิทรยี์ปรบัตวักบัสภาพต่างๆ ไดด้ี
ทนทานต่อโรคพชืทัว่ไปสว่นทีต่ ่ากวา่ผวิดนิชว่ยให้อยู่
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รอดไดด้ใีนสภาพต่างๆ (ลกัษณะหญ้าแฝก, 2549 : 
เวบ็ไซต์) 
  ดงันัน้ผูว้จิยัไดเ้หน็ความส าคญัของปัญหา
ดนิเสือ่มโทรมจงึไดศ้กึษาสภาพและปัญหาทรพัยากร
ดนิ ผูว้จิยัสรา้งคูม่อืและแผ่นพบัเกีย่วกบัการส่งเสรมิ
การอนุรกัษ์ทรพัยากรดินโดยก าแพงหญ้าแฝกตาม
ศาสตรพ์ระราชา เพื่อรกัษาดนิลดปัญหาดนิพงัทลาย
ปัญหาดินเสื่อมโทรม และน าคู่มือการส่งเสริมการ
อนุร ักษ์ทร ัพยากรดินโดยก าแพงหญ้าแฝกตาม
ศาสตรพ์ระราชาไปเผยแพร่ความรูใ้ห้กบันิสติช ัน้ปีที ่
1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้
ความรูจ้ากการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดย
ก าแพงหญ้าแฝกตามศาสตร์พระราชาไปปรบัใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัและนิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
เผยแพรต่่อไปได ้

2. วตัถปุระสงค ์ 
 2.1 เพื่อหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการเรียนรู้การอนุร ักษ์
ทร ัพยากรดินโดยก าแพงหญ้าแฝกตามศาสตร์
พระราชา 
 2.2  เพื่ อศึกษาและ เปรียบเทียบความรู ้
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรดินโดยก าแพงหญ้า
แฝกตามศาสตรพ์ระราชา 

3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 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 72 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 

3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา    
 1) ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ การอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิ
โดยก าแพงหญา้แฝกตามศาสตรพ์ระราชา 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
  2.1) ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร อ นุ ร ั ก ษ์
ทร ัพยากรดินโดยก าแพงหญ้าแฝกตามศาสตร์
พระราชา 
  2.2) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
  2.3) จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
การอนุรกัษ์ทรพัยากรดินโดยก าแพงหญ้าแฝกตาม
ศาสตร ์
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ไดแ้ก่ แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ดนิโดยก าแพงหญ้าแฝกตามศาสตร์พระราชา แบบ
วัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และแบบวัดจิตอาสา
สิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ไดแ้ก่ คู่มือ แผ่นพับ แบบทดสอบความรู ้
แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และแบบวดัจิตอาสา
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกบัการอนุร ักษ์ทรพัยากรดินโดย
ก าแพงหญา้แฝกตามศาสตรพ์ระราชา 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอืดงันี้  
  2.1) คู่มือการอนุรกัษ์ทรพัยากรดินโดย
ก าแพงหญ้าแฝกตามศาสตร์พระราชา โดยมเีนื้อหา
การเรยีนรูท้ ัง้หมด 4 หน่วยการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 
หน่วยที ่1 ความหมายของศาสตร์พระราชา หน่วยที ่
2 ก าแพงหญ้าแฝก หน่วยที่  3 กิจกรรมการท า
ก าแพงหญ้าแฝก และหน่วยที่ 4 โครงการตัวอย่าง
ก าแพงหญา้แฝก 
   2.2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการ
อนุร ักษ์ทร ัพยากรดินโดยก าแพงหญ้าแฝกตาม
ศาสตร์พระราชา เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก คือ 
ก  ข  ค  แ ล ะ  ง  จ า น วน  20 ข้ อ  ต อ บ ถู ก ใ ห ้ 
1 คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
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  2.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการ
อนุร ักษ์ทร ัพยากรดินโดยก าแพงหญ้าแฝกตาม
ศ า ส ต ร์ พ ร ะ ร า ช า  เ ป็ น แ บ บ เ ลื อ ก ต อ บ  
4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ โดยม ี4 
ระดบั ไดแ้ก ่เพื่อตนเอง เพื่อญาติมติรพวกพ้อง เพื่อ
สงัคม และเพื่อความถูกตอ้งดงีาม 
  2.4) แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อการ
อนุร ักษ์ทร ัพยากรดินโดยก าแพงหญ้าแฝกตาม
ศาสตรพ์ระราชา เป็นมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
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
ฝึกอบรมมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่อ งมือที่ผ่านการวิเคราะห์จ าก
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่าย ของ
เครือ่งมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรูม้คี่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบัอยู่ที ่0.67 คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่า 
0.20 – 0.80 และค่าความยากง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.30 - 0.60 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด
ไว ้
  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
กจิกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดินโดยก าแพงหญ้า
แฝกตามศาสตรพ์ระราชา 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การอนุร ักษ์ทร ัพยากรดินโดยก าแพงหญ้า
แฝกตามศาสตร์พระราชา ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยแบง่เป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การออกแบบเครื่องมอืถ่ายทอด
ผา่นกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา  
  ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจยัคร ัง้นี้  ผู้วจิ ัยไดด้ 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) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ Paired  
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
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4. สรปุผลการวิจยั  
 การอนุร ักษ์ทร ัพยากรดินโดยก าแพงหญ้า
แฝกตามศาสตร์พระราชา ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลสรุป 
ดงันี้ 
 4.1 ผลการหาประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสทิธิผลของคู่มอื สามารถสรุปไดว้่า การหา
ประสทิธภิาพของคูม่อืในการสรา้งผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนใหผู้ฝึ้กอบรมเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค์ถึง
ระดับเกณฑ์ที่คาดไว้ ประสิทธิภาพที่ว ัดออกมา
พิจารณาได้จากร้อยละของการท าแบบวดัผลหรือ
กระบวนการปฏสิมัพนัธ์กบัรอ้ยละการท าแบบวดัผล
หลัง การ ฝึ กอบรม  พบว่ า  ปร ะสิท ธิภ าพของ
กระบวนการ (  )  คิดเป็นร้อยละ 89.89 และ

ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (  ) คดิเป็นรอ้ยละ 88.12 
ดงันัน้ คู่มือฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดินโดย
ก าแพงหญ้าแฝกตามศาสตร์พร ะ ร าชา  จึ ง มี
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม 89 .89/ 88.12  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 สว่นคา่ดชันีประสทิธิผลของคู่มอื พบว่า ดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือฝึกอบรมการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรดินโดยก าแพงหญ้าแฝกตามศาสตร์
พระราชา มคีา่เท่ากบั 0.7548 หมายความว่า นิสติมี
ความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือฝึกอบรม
ร้อยละ 75.48 ซึ่งเ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยก าแพงหญา้แฝกตามศาสตรพ์ระราชา  
  (     ) 

หน่วยฝึกอบรม 
คะแนน
เตม็  ̅ S.D. 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.77 1.37 83.85 
เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 16.29 1.64 81.45 
เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม เท่ากบั 83.85/81.45  

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยก าแพงหญา้แฝกตามศาสตร์ 
  พระราชา 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ

ฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ

ฝึกอบรม 

จ านวนผูเ้ข้า
รบัการ
ฝึกอบรม 

คะแนนเต็ม
ของ

แบบทดสอบ
ฝึกอบรม 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) ของคู่มือ 
เกณฑ์ 

475 782 48 20 0.6329 ผา่นเกณฑ์ 
 
 4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้ 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรดินโดยก าแพงหญ้า
แฝกตามศาสตร์พระราชา พบว่า นิสิตที่ไดเ้ข้าร่วม
การฝึกอบรม เรื่อง การอนุรกัษ์ทรพัยากรดิน โดย
ก าแพงหญา้แฝกตามศาสตรพ์ระราชา มคีะแนนเฉลี่ย

ความรู้ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย  
( ̅ = 9.89) และหลงัการฝึกอบรมนิสติมคีะแนนเฉลี่ย
ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 16.29)  ในดา้น
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อสงัคม ( ̅ = 2.57) และหลงัการฝึกอบรมนิสิต 
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มคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม ( ̅ = 3.46) และจิต
อาสาสิ่ง แวดล้อมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ( ̅ = 2.08) และหลงัการฝึกอบรมนิสติมี
คะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก ( ̅ = 3.60) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อมก่อน
และหลงัการฝึกอบรม พบวา่ นิสติมคีะแนนเฉลี่ยหลงั
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่ 3 การเปรยีบเทยีบความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิ 

โ ด ย ก า แ พ ง ห ญ้ า แ ฝ ก ต า ม ศ า ส ต ร์ พ ร ะ ร า ช า ข อ ง นิ สิ ต ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  
โดยใช ้Paired t-test (n=48) 

รายการ 
ก่อนการ
ฝึกอบรม ระดบั 

หลงัการ
ฝึกอบรม ระดบั t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความรู ้(N=20) 9.89 1.27 น้อย 16.29 1.17 มาก -49.62 47 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.57 0.22 
เพื่อ
สงัคม 

3.46 0.33 
เพื่อความ
ถูกตอ้ง  
ดงีาม 

-16.17 47 .000* 

จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

2.08 0.17 
ปาน
กลาง 

3.60 0.46 มาก -16.17 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือการอนุรกัษ์ทรพัยากรดิน
โดยก าแพงหญ้าแฝกตามศาสตรพ์ระราชา 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ 
มปีระสทิธิภาพ   /   เท่ากบั 83.85/81.45 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต ัง้ไว้ 80/80 ส าหร ับการ
ฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้าร่วมฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพเพิม่มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ
ธนพร ณัฏฐ์เพียรกลวง (2555 : 23) ไดก้ล่าวไวว้่า 
กจิกรรมทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนไดม้กีารฝึกเสรมิทกัษะใน
การเรยีนรูใ้นแหล่งเรยีนรู ้หมายถึง การท ากจิกรรม
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติ เพื่อเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมี
ทกัษะเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่กจิกรรม การเรียนรูม้กัจะมี
อยู่ทา้ยบทเรยีน ซึ่งในบางครัง้กจิกรรมการเรยีนรูจ้ะ
มลีกัษณะเป็นแบบฝึกหดัให้ผูเ้รยีน ไดฝึ้กปฏบิตัิหรอื

เป็นใบงานให้ผูเ้รยีนปฏิบตัิระหว่างเรียนรู้หรือหลัง
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ เป็นไปตามแนวคิดของ
เกษม จนัทรแ์กว้ (2547 : 32-33 ) ไดก้ล่าวไวว้่า การ
พฒันามนุษย์ใหเ้กดิการลงมอืกระท าเพื่อสิง่แวดล้อม
ที่ดีขึ้น ทัง้การปรบัปรุงแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เดิม และ
การป้องกนัปัญหาใหม่ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยการกระท าที่เกดิขึ้นมาจาก ความสมคัรใจไม่ใช่
การบังคับ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องอาศยักระบวนการใน การ
พฒันาจากการ “ไมรู่”้ เป็น “รู”้ จาก “รู”้  เป็น “ รูส้กึ” 
จาก “รูส้กึ” เป็น “คดิจะท า” และจาก “คดิจะท า” ไปสู ่
“การลงมอืกระท า” จนเกดิเป็น พฤติกรรม การรบัรู้
และเข้าใจในการปฏิบัติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั ้น 
จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจจึงจะสามารถท าให้
เกิดผลที่มปีระสิทธิภาพได้ และเป็นไปตามแนวคิด
ของสุพตัรา วงศ์ษา (2542 : 77) ไดก้ล่าวไว้ว่าการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้หมายถึง แบบแผนการ
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ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ได้ร ับการจัดเป็นระบบ
อย่างสมัพันธ์และสอดคล้องกบัทฤษฎี หลักการการ
เรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบนั ้นยึดถือโดยผ่าน
กระบวนการวิจัยและได้รบัพิสูจน์และทดสอบว่ามี
ประสทิธิภาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะแสดงข ัน้ตอนที่
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอนต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรยีนรูต้ามจุดมุง่หมายของรปูแบบนัน้ๆ ซึง่สอดคล้อง
กับง านวิจัยของพรนิ ภา ตูมโฮม  แล ะปร ะยู ร  
วงศจ์นัทรา (2559 : 189-202) ไดศ้กึษา การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน : สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ผลการศกึษาพบว่า 
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 84.53/85.33 แสดงให้เห็นว่าคู่มอืฝึกอบรมมี
ประสทิธิภาพและสามารถน าไปใชไ้ด ้สอดคล้องกบั
งานวจิยัของวทิยา ห่อทอง และคณะ (2561:41-53) 
ได้ท าการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชมุชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่อง ประเภทป่าชุมชนโคกหินลาด ผลการศึกษา
พบวา่ ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมมปีระสทิธิภาพ 
เท่ากบั 81.57 / 93.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
และมีป ระสิทธิภาพสามารถน 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 0.6329 ส่งผล
ใหม้คีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการ
ใชคู้ม่อืฝึกอบรมรอ้ยละ 63.29 แสดงให้เห็นว่านิสติที่
เข้าร ับการฝึกอบรมโดยการใช้คู่มือฝึกอบรมการ
เรยีนรูน้ัน้มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึ้น ท าให้ค่าดชันี
ประสิทธิผลมีค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
(2546 : 256) ไดน้ิยามความหมาย "คู่มอื" หมายถึง 
สมดุหรอืหนงัสอืทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบต ารา เพื่ออ านวยความ
สะดวกเกีย่วกบัการศกึษาหรอืการปฏบิตัิเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรอืเพื่อแนะน าวธิใีชอุ้ปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
คู่มือจัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่รวบรวม
ข้อมูลข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นคู่มือตอบ
ค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อ
ใช้เป็นคู่มอืในการศึกษาและปฏิบตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้
คูม่อืมกัจะมกีารเรยีบเรยีงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อ
ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลแก่ผูใ้ช ้เป็นไปตาม
แนวคิดของปรีชา ช้างขวัญยืน (2551 :127 -132)  
ไดอ้ธบิายคูม่อืทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรียนว่า 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 เปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมอย่างมรีะบบ เพื่อให้บุคคลมคีวามรู ้ความ
เข้าใจ มีความสามารถที่จ าเป็น และมีทัศนคติที่ดี
ส าหร ับการปฏิบัติง านอย่ าง ใดอ ย่ 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
ชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน มีค่าเท่ากบั 0.8380 
แสดงว่านิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรูเ้พิ่มขึ้นและ
ส่งผลให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความกา้วหน้าใน
การเรยีนรู ้รอ้ยละ 83.80 สอดคล้องกบังานวจิยัของ
ภรูภีทัร ์ผดุผา และคณะ (2561: 94) ไดท้ าการศกึษา
กา รพัฒน าคู่ มื อ ฝึ ก อบ ร มก า ร อ นุ ร ักษ์ ค ว าม
หลากหลายทางชวีภาพของผีเสื้อในชุมชนบา้นเกิ้ง 
ต าบ ล เ กิ้ ง  อ า เภ อ เ มือ ง  จั ง ห วัดห าส าร คาม  
ผลการศกึษาพบว่า ค่าดชันีประสทิธิผล (E.I) ของ
คู่มือการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของ



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(2), 2020 : 86 – 99 
 

94 

ผีเสื้อ  มีค่า เท่ ากับ  0. 6333 นั น่หมายความว่า 
นกัเรยีนมคีะแนนเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 63.33 แสดง
ให้เห็นว่า จากการพฒันาการฝึกอบรมการอนุรกัษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อในบ้านเกิ้ง 
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จังหวดัมหาสารคาม ท าให้
นักเรยีนเกดิความสนใจในคู่มอืฝึกอบรม เกดิความรู้
และทัศนคติที่ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นฎัฐภรณ์ ปรกึไธสง และคณะ (2561: 192) ไดศ้กึษา 
เรือ่ง การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์สมุนไพรใน
ป่าบุง่ ป่าทาม ส าหรบัชุมชนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบล
เกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า มีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7138 
หมายความวา่ชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้
ร ้อยละ 71.38 แสดงให้เห็นว่าคู่มือฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ โดยผ่านกระบวนการ
ตามขัน้ตอนการอนุรกัษ์ทร ัพยากรดินโดยก าแพง
หญ้าแฝกตามศาสตร์พระราชา โดยใชคู้่มอืกจิกรรม
ซึง่เป็นรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนของกจิกรรม
ให้ผู้ เรียน เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ
ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินสามารถ
พัฒนานิสิตให้มีพฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวัง 
สง่ผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้ เห็นว่าการการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรดินโดยก าแพงหญ้าแฝกตามศาสตร์
พระราชาโดยใช้คู่มือประกอบการถ่ายทอดความรู้
โดยผา่นกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา ท าให้นิสติที่
เขา้รว่มมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
5.2 ผลของการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ 
จริยธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อม
เกีย่วกับการอนุร ักษ์ทรพัยากรดินโดยก าแพง
หญ้าแฝกตามศาสตรพ์ระราชา 
 1) ผลการเปรยีบเทียบความรูเ้กี่ยวกบัการ
อนุร ักษ์ทร ัพยากรดินโดยก าแพงหญ้าแฝกตาม
ศาสตร์พระราชา พบว่า นิสิตที่เข้ารบัการฝึกอบรม
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรดินโดยก าแพงหญ้า
แฝกตามศาสตรพ์ระราชา มคีวามรูก้่อนการฝึกอบรม
อยู่ในระดบัน้อย ( ̅  = 9.89) และหลงัการฝึกอบรม
อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 16.29) เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า หลังการ

ฝึกอบรมนิสิตมีคะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่าการ
ฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05  ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของชวาล แพรรัตกุล (2552: 201-225)  
ได้กล่าวว่า การวัดความรู้ความจ า เป็นการวัด
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 ประกอบดว้ย 1) การทดลองได ้(Empirical) การ
ทดลองอยู่บนพื้ นฐานของการสัง เกตการพิสูจ น์ 
ตรวจสอบและการใช้กระบวนการเหตุผล 2) การ
ตรวจสอบได ้(Verifiable) ซึ่งเราสามารถสงัเกตไดจ้าก
การเห็น การชัง่น้าหนัก การวัด การนับ และการ
ตรวจสอบ 3) มคีวามเป็นทฤษฎ ี(Theoretical) สามารถ
สรปุสิง่ทีส่งัเกตตามหลกัตรรกวทิยามาเป็นทฤษฎีหรอื
เนื้อหาวิชา 4) มีการผสมผสานCumulative). เพราะ
ทฤษฎีหรือความรู้เดิมนัน้เป็นพื้นฐานของการสร้าง
ทฤษฎใีหม ่5) ไมเ่ป็นจรยิศาสตร ์(Non-Ethical) เนื้อหา
สาระจะไม่เพ่งเล็งในดา้นดีหรือเลวแต่จะมุ่งทาความ
เขา้ใจและอธิบายสิ่งที่เป็นไป และเป็นไปตามแนวคิด
ของแสงจันทร์ โสภากาล (2550: 14-15) ได้ให้
ความหมายของความรู้ ว่าหมายถึง การรบัรู้เกีย่วกบั
ขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์ รายละเอยีดต่างๆ ที่เกดิจากการ
สงัเกต การศกึษาประสบการณ์ ทัง้ในดา้นสิง่แวดล้อม
ทางธรรมชาตแิละสงัคม ความรูพ้ื้นฐานหรอืภมูหิลงัของ
แต่ละบุคคล ที่บุคคลไดจ้ดจ าหรอืเกบ็รวมรวมไว ้และ
สามารถแสดงออกมาในเชงิพฤติกรรมที่สงัเกตหรอืวดั
ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐิตาภรณ์ วงศ์พงษ์ค า 
และคณะ (2561:45-53) ได้ท าการศึกษา เรื่อง  
การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ า 
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กดุแดง กอ่นการฝึกอบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบั
มาก ( ̅ = 11.76) และหลงัการฝึกอบรมชาวบา้นมคีวาม
รูอ้ยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 14.10) ดงันัน้ เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ของชาวบ้าน หลังการฝึกอบรม
ชาวบา้นทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมมคีะแนนความรูม้ากกว่า
กอ่นการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านที่เข้าร ับการฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดงมคีวามรูเ้พิ่มขึ้น สอดคล้อง
กบังานวจิยัของสุเมธ ผกาหวน และคณะ (2561:1-17) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
ป่าชมุชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรือ่ง ตน้ไมเ้ดน่ในป่าชมุชน ผลการศกึษา คะแนนเฉลี่ย
ความรู้ของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการเข้าร่วม
กจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่เท่ากบั
18.86 และหลงัการเขา้รว่มกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 27.60 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนน
เฉลีย่ความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า
นิสติที่เขา้ร่วมกิจกรรมมคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศศปิระภา เผ่าสุขด ีและคณะ 
(2561:30-40) ไดท้ าการศกึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การท าถ่านจากมูลสตัว์เพื่อลดการท าลายทรพัยากร 
ป่าไม้ ส าหรบัชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกจันทร์หอม 
ต าบล เม็กด า  อ า เภอพยัคฆภูมิพิ ส ัย  จัง หวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบ
ความรู้เกี่ยวกับการท าถ่านจากมูลสัตว์ ก่อนการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
9.78 และหลงัการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.52 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมี
คะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้จะเห็นไดว้่านิสติที่เขา้รบัการฝึกอบรม
การอนุรกัษ์ทรพัยากรดินโดยก าแพงหญ้าแฝกตาม
ศาสตร์พระราชา มีความรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่มือ
ฝึกอบรมมีความเหมาะสมและความน่าสนใจของ
เนื้อหาท าใหน้ิสติเกดิความรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาของ
คู่มือฝึกอบรมเป็นอย่างดี ซึ่งคู่มือฝึกอบรมเน้นให้
นิสติไดร้บัประสบการณ์และความรูใ้หม่ๆ  เพื่อให้นิสติ

สามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ที่ไดเ้กีย่วกบัการ
อนุร ักษ์ดินไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถน า
ความรูไ้ปเผยแพรไ่ด ้
 2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยก าแพง
หญา้แฝกตามศาสตรพ์ระราชา ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง
กอ่นและหลงัการฝึกอบรม พบวา่ นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อสงัคม ( ̅ = 2.57) และหลงัการฝึกอบรม
นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม ( ̅ = 3.46) เมื่อ
เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อน
และหลังการฝึกอบรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
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
คุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติอย่าง 
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เป็นมิตรในการปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อมกับ
กระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษาถือเป็นแนวทางที่
มคีวามสอดคล้องกนัอย่างยิ่ง ในการแก้ปัญหาการ
สร้างจิตส านึกทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต้องท าให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์ธ รรมชาติ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระครูวาปี
พชัราภรณ์ (2554 : 52) ไดศ้กึษาการศกึษาจรยิธรรม
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง พ ร ะ นิ สิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ศูนย์การศกึษาจงัหวดั
เพชรบูรณ์ ผลการวิจยัพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ของพระนิสิตที่ก าลังศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดบัสูง
มาก และพระนิสติที่ก าลังศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ ศูนย์การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ที่มอีายุ
ระดบัการศกึษา และต าแหน่งงานต่างกนั มจีรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ  .05  สอดคล้องกับงานวิจัยของบรรเจิด  
ปานเงนิ (2552 :112) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัจรยิธรรม
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
โครงการกอ่สรา้งระบบขนสง่ดว้ยสายพานเชยีงใหม่ -
แม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยพบว่า เดิมมนุษย์ไม่เคยมี
ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ในปัจจุบ ัน 
มนุษย์ประสบกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
อนัเนื่องจากทรพัยากรธรรมชาติเหลือน้อยลง การใช้
วิท ย าศาสตร์ล ะ เทคโน โลยี ในทางที่ ผิด  เ ช่น  

การทดลอง ระเบิดปรมาณู การท าลายป่าไม้ ฯลฯ  
ซึ่งการจะท าให้มนุษย์มีจริยธรรมในการอุนุร ักษ์
สิ่ง แ วดล้อมนั ้น  ต้ อ งมีก าร ฝึ กอบรมจ ริธ ร รม
สิง่แวดล้อมก่อนการด าเนินงานและผลที่ได้คอื ช่าง
กอ่สรา้งถนนมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมสูงขึ้นหลงัไดร้บั
การฝึกอบรม 
  ดงันัน้จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการฝึกอบรม
การเรยีนรูก้ารอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยก าแพงหญ้า
แฝกตามศาสตร์พระราชา มีผลท าให้จริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
เ นื่ อ ง จ า กมีก ร ะ บ วนกา รจัด กิจ กร ร ม โ ดย ใ ช้
กร ะบวนการถ่ ายทอดทางสิ่ ง แวดล้อมศึกษา 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม คอื คู่มอืการอนุรกัษ์
ทร ัพยากรดินโดยก าแพงหญ้าแฝกตามศาสตร์
พระราชา แผ่นพบัในการบรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อ
หรือตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และมีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูท้รพัยากรดนิเพิม่มากขึน้ 
 2.3) ผลการศกึษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดยก าแพง
หญา้แฝกตามศาสตรพ์ระราชา ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนและหลงัการจัดกิจกรรม พบว่า นิสิตมีคะแนน
เฉลีย่จติอาสาสิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅ = 2.08) และหลังการ
ฝึกอบรมนิสติมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อมโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 3.60) เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม พบว่า  นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิ่งแวดล้อมหลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่ง
เ ป็นไปตามแนวคิดของณัฐณิชากร  ศรีบริบูร ณ์ 
(2550: 7) ได้ให้ความหมายของจิตอาสา หมายถึง
ความส านึก ของบคุคลทีม่ตี่อสงัคม สว่นรวม โดยการ
เอาใจใสแ่ละการชว่ยเหลอื ผูท้ีม่จีติอาสาจะแสดงออก
ซึง่ พฤตกิรรมที่อาสาท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น 
การเสยีสละเงนิ สิง่ของ เวลาแรงกาย และสติปัญญา 
เพื่อชว่ยเหลอืผูอ้ื่นและสงัคม โดยไมห่วงัผลตอบแทน 
เป็นไปตามแนวคดิของชยัวฒัน์ สทุธริตัน์ (2552: 13) 
ใหค้วามหมายของจิตอาสา หมายถึง การรูจ้กัเอาใจ
ใส่ เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็น
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ประโยชน์ต่อประเทศชาติมีความส านึกและยึดมัน่  
ในระบบคุณธรรม และจรยิธรรมที่ดีงาม ละอายต่อ 
สิง่ผดิ เน้นความเรยีบรอ้ยประหยดัและมคีวามสมดุล
ระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาติ และเป็นไปตามแนวคิด
ของกรรณิกา มาโน (2553:7) ให้ความหมายของจิต
อาสา หมายถงึ จิตที่พรอ้มสละเวลา แรงกาย แรงใจ 
และสตปัิญญาเพื่อประโยชน์เกือ้กลูต่อผูอ้ื่นหรอืสงัคม 
เ ป็ น ก าร ก ร ะ ท า ด้ ว ย คว าม สมัค ร ใ จ  ไ ม่ ห วัง
ผลตอบแทน และเป็นการกระท าทีไ่มใ่ช่ภาระหน้าที่ที่
ตอ้งรบัผดิชอบ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัสญัญาศรณ์ 
สวัสดิไ์ธสง (2561 :20 -21) ได้ศึกษาการพัฒนา
พฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาโดยใช้การเรียนรู้
แบบโครงงานคณุธรรม ผลการศกึษาพบว่า นักศกึษา
ที่ได้ร ับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน
คุณธรรม มีแนวโน้มพฤติกรรมจิตอาสาสูงกว่า
นักศึกษาที่ไม่ไดร้บัการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงานคณุธรรมในทุกตวัแปรอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 ยกเว้นตวัแปรความรู้ความเข้าใจ 
ผลที่พบเช่นนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ได้รบัการ
จัดการ เรียน รู้แบบโครงง านคุณธรรม เ ป็นผู้มี
พฤติกรรมจิตอาสาทัง้โดยรวมและรายด้านสูงกว่า  
มกีารรบัรูค้วามสามารถแห่งตนสงูกว่า และมลีกัษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตนสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ร ับการจัด
กระบวนการเรยีนรูแ้บบโครงงานคณุธรรม  
 ดงันัน้จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมการอนุรกัษ์
ทร ัพยากรดินโดยก าแพงหญ้าแฝกตามศาสตร์
พ ร ะ ร าช า  ที่ ผ่ าน กร ะบวนการถ่ าย ทอดทา ง
สิ่งแวดล้อมศึกษา ท าให้นิสิตที่เข้าร่วมฝึกอบรม 

มีจิตอาสาเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้มีการร ับฟังข้อมูล
ความรูท้ีเ่กดิขึน้จรงิจากสถานการณ์การใชท้รพัยากร
ดินในปัจจุบันและได้ลงมือปฏิบตัิในการฟ้ืนฟูและ
แกไ้ขปัญหาดนิเสื่อมคุณภาพ ส่งผลให้นิสติมคีวามรู้
ความเข้าในการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิและมีจิตอาสา
ในการฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรดินให้ดีขึ้นต่อไปใน
อนาคต 

6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถน าคู่มือ
กิจกรรมการฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทร ัพยากรดินโดย
ก าแพงหญา้แฝกตามศาสตรพ์ระราชา ไปประยุกต์ใชใ้น
การฝึกอบรมให้ความรูท้ี่เกีย่วกบัการอนุรกัษ์และการ
ฟ้ืนฟูทรพัยากรดนิได ้
 2) สถานศกึษาสามารถน าคู่มอืการเรยีนรู ้ไป
ปรับใช้ในหลักสูตรหรือปรับใช้ในวิชาเรียนเพื่อ
สอดแทรกเนื้อหาและสรา้งองคค์วามรูไ้ด ้  
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
จดัการเรยีนรูต้ามหลกัทฤษฎีและแนวทางปฏบิตัิ และ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอนุร ักษ์ทร ัพยากรดิน
เพิม่เตมิ 
 2) ควรมีการจัดการเกี่ยวกับกระบวนการ
ถ่ายทอดความรูท้ีห่ลากหลาย เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมสามารถ
น าความรูท้ี่ไดไ้ปปรบัใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึน้ 
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