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บทคดัย่อ 
 งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตาม
ศาสตรพ์ระราชา ให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศกึษาเปรยีบเทียบความรู ้จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าโดยไมต่้องปลูกตามศาสตร์
พระราชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับปริญญาตรีช ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 48 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ คู่มือฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ โดยการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตาม
ศาสตรพ์ระราชา แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และแบบวดัจติอาสาสิง่แวดล้อม สถิติที่ใชใ้นการ
วเิคราะห์ข้อมูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสอบสมมติฐานคือ Paired t-test  
ผลการศกึษาพบวา่ คูม่อืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 85.10/80.41 สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม (E.I.) 
เท่ากบั 0.6232 นิสติมคีวามกา้วหน้าทางดา้นการเรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ยละ 62.32 หลงัการฝึกอบรม นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
ความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้ม สูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 
ค าส าคญั : คูม่อืฝึกอบรม การอนุรกัษ์ทรพัยากร การปลูกป่าโดยไมต่อ้งปลูก ความรู ้จรยิธรรม สิง่แวดลอ้ม  
       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 training manual promotion of forest resource conservation of forest resources by 
reforestation without planting on the science of the King Bhumibol Adulyadej and to study and compare 
knowledge environmental ethics and environmental volunteers about forest resource conservation of forest 
resource conservation of forest resources by reforestation without planting on the 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 forest resource conservation of forest resource conservation of forest resources by reforestation 
without planting 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 85.10/80.41. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.6232. The 
students had more knowledge effect to increased student progress after using the training manual at 
62.32 percent after the training 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, Forest resource conservation, Reforestation without planting, The science of  
   the King Bhumibol Adulyadej, Knowledge, Environmental volunteers, Environmental Ethics 
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1. บทน า 
 พื้นทีป่่าไมม้สีภาพเสือ่มโทรม และมแีนวโน้ม
ลดลงอย่างมาก เนื่องมาจากสาเหตุส าคัญหลาย
ประการ ไดแ้ก่ การลกัลอบตดัไมท้ าลายป่า การเผา
ป่า การบุกรุก ท าลายป่า เพื่อต้องการที่ดนิเป็นที่อยู่
อาศยั และท าการเกษตร การท าไร่เลื่อนลอยของ
ชาวเขาในพื้นที่ต้นน ้ าล าธาร และการใช้ที่ดิน เพื่อ
ด าเนินโครงการของรฐับาล เช่น การจัดนิคมสร้าง
ตนเอง การชลประทาน การไฟฟ้าพลังน ้ า การ
ก่อสรา้งทาง กจิการรกัษาความมัน่คงของชาติ เป็น
ต้น การที่พื้นที่ป่าไม้ทัว่ประเทศลดลงอย่างมาก ได้
สง่ผลกระทบต่อการควบคุมระบบนิเวศโดยส่วนรวม
อย่างแจ้งชดั เช่น กรณีเกดิวาตภยั และอุทกภยัคร ัง้
รา้ยแรง ในพื้นที่ภาคใต้ ปัญหาความแห้งแล้งในภาค
ต่างๆ ของประเทศ และปัญหาน ้าท่วม ในฤดูฝนอย่าง
รุนแรง ซึ่งปัญหาภยัธรรมชาติดงั กล่าวไดม้แีนวโน้ม
ของการเกดิถีข่ ึน้ อนักอ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อผลิตผล
ทางการเกษตร ชวีติ และทรพัย์สนิ นอกจากนี้ยงัเกดิผล
กระทบสิง่แวดลอ้มดา้นอื่นๆ เชน่ การสญูเสยีดนิ ท าให้
สญูเสยีความอุดมสมบรูณ์ของดนิ ปัญหาการตกตะกอน 
ปัญหาการตื้นเขนิของแหล่งน ้า และปัญหาสภาพดนิฟ้า
อากาศแปรปรวน เป็นต้น (สารานุกรมไทยส าหร ับ
เยาวชน ,2554: เวบ็ไซต์) พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั
ทรงห่วงใยในปัญหาปรมิาณป่าไมล้งเป็นอย่างมาก จึง
ทรงพยายามคน้หาวิธีนานาประการที่จะเพิ่มปริมาณ
ของป่าไมใ้นประเทศไทยใหเ้พิม่มากขึน้อย่างมัน่คงและ
ถาวร โดยมีวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการฝึกอบรมระบบวงจรป่า
ไม้ในลักษณะอัน เ ป็นธรรมชาติดัง้ เ ดิม  ซึ่ ง ไ ด้
พระราชทานพระราชด ารหิลายวธิ ีคอื ปลูกป่าโดยไม่
ต้องปลูก ด้วยวิธีการ 3 วิธี คือ 1.ถ้าเลือกได้ที่
เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งป่านัน้ไว้ตรงนัน้ ไม่ต้องไปท า
อะไรเลย ป่าจะเจรญิเติบโตมาเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่
ต้องไปปลูกเลยสกัต้นเดียว 2.ไม่ไปร ังแกป่าหรือ
ตอแยต้นไมเ้พียงแต่คุม้ครองให้ขึ้นเองไดเ้ท่านัน้ 3.
ในสภาพป่าเต็งรงั ป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องท าอะไร
เพราะตอไมก้จ็ะแตกกิง่ออกมาอีกถึงแมต้้นไม่นสวย
แต่ก็เป็นไม้ใหญ่ได้ (มูลนิธิช ัยพัฒนา, 2560: 
เวบ็ไซต์) 

ดงันัน้ผูว้จิยัจึง่ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตาม
ศาสตรพ์ระราชา โดยมปัีญหาปรมิาณป่าไมล้ดลงเป็น
อย่างมาก จึงพยายามค้นหาวิธีนานาประการที่จะ
เพิ่มปรมิาณป่าไม้ของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้นอย่าง
มัน่คงและถาวร โดยวธิีการที่เรยีบง่าย และประหยดั
ในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการฝึกอบรมระบบ
วงจรป่าไม้ในลักษณะอันเป็นธรรมชาติดัง่เดิม คือ 
การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก แสดงให้เห็นว่าป่าไม้
สามารถเจรญิเติบโตเองไดต้ามธรรมชาติ ถ้ามนุษย์
เราไม่ไปรบกวนท าลายป่า และปล่อยให้เติบโตเอง
ตามธรรมชาต ิสกัระยะหนึ่งป่าไมก้จ็ะสมบูรณ์ไดด้ว้ย
ตวัเอง การทีป่ลูกป่าโดยไมเ่ขา่ใจถงึธรรมชาติของป่า
จะเป็นการท าลายป่าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และยัง
เป็นการท าลายสภาพแวดล้อมอีกดว้ย แนวคดินี้จึง
เป็นแนวคิดที่เข้าใจธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งโดยใช้
หลกัการฟ้ืนฟูสภาพป่าดว้ยวฏัธรรมชาต ิ  

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มอืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า
ไม ้โดยการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามศาสตร์ ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80  
 2.2 เพื่อศกึษาและปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าโดยไม่
ต้องปลูกตามศาสตร์  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม และ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้
โดยการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามศาสตร์ก่อนและ
หลงัการฝึกอบรม 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พ้ืนทีวิ่จยั 
 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา บา้นศรีวิลยั ต าบล
หนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากร  
  ประชากร คอื นิสติปรญิญาตร ีสาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 363 คน 
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 2) กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติช ัน้
ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จ านวน 48 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 
3.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก ่การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้
โดยการปลูกป่าโดยไมต่อ้งปลูกตามศาสตรพ์ระราชา 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่  
  1) ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ป่าไม้โดยการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามศาสตร์
พระราชา 
  2) จิตอาสาสิ่งแวดล้อมต่อการฝึกอบรม
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกป่าโดยไม่
ตอ้งปลูกตามศาสตรพ์ระราชา 
  3) จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตาม
ศาสตรพ์ระราชา 
3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มอืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดย
การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามศาสตร์พระราชา
  2) แผ่นพับการอนุรกัษ์ทร ัพยากรป่าไม้
โดยการปลูกป่าโดยไมต่อ้งปลูกตามศาสตร์พระรา3.5 
เครือ่งมือในการวดัและประเมินผล 
 1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตาม
ศาสตรพ์ระราชา 
 2) แบบทดสอบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกป่า
โดยไมต่อ้งปลูกตามศาสตรพ์ระราชา 
  3) แบบทดสอบจิตอาสาสิ่ง แวดล้อม
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกป่า
โดยไมต่อ้งปลูกตามศาสตรพ์ระราชา 
3.6 การสร้างและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอืที่ใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มลู มขี ัน้ตอนดงันี้ 
 
 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการถ่ายทอด ผูว้จิยัไดส้รา้ง
คูม่อืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกป่าโดย
ไมต่อ้งปลูกตามศาสตร์พระราชา แผ่นพบั เรื่อง การ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยการปลูกป่าโดยไม่ต้อง
ปลูกตามศาสตร์พระราชา ซึ่งผู้วิจ ัยได้ประยุกต์มา
จากแนวคดิ ทฤษฎี และเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง 
มขี ัน้ตอนในการสรา้งและหาคณุภาพดงัต่อไปนี้ 
 1) คู่มอืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการ
ปลูกป่าโดยไมต่อ้งปลูกตามศาสตรพ์ระราชา 
  1.1 )  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจาก ต ารา
เอกสาร และหนังสอืที่เกีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางใน
การสรา้งเครือ่งมอื 
  1.2)  ก าหนดขอบเขตและโครงสร้าง
เนื้อหาของคู่มอืให้สอดคล้องกบักรอบแนวคดิในการ
ศกึษาวจิยั 
  1.3) สรา้งคู่มอืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า
ไม้โดยการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามศาสตร์
พระราชา โดยมีเนื้อหาการเรียนรูท้ ัง้หมด 4 หน่วย
การเรยีนรู ้ประกอบดว้ย หน่วยที ่1 ความเป็นมาของ
การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก หน่วยที่ 2 การอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไมต้ามศาสตรพ์ระราชา หน่วยที่ 3 การ
ปลูกป่าโดยไมต่อ้งปลูกตามศาสตรพ์ระราชา หน่วยที ่
4 โครงการตวัอย่างการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดย
การปลูกป่าโดยไมต่อ้งปลูกตามศาสตรพ์ระราชา 
  1.4) น าคู่มือการเรยีนรู้ที่สร้างเสร็จแล้ว 
น าส่งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกต้อง
และเหมาะสม 
  2) แผ่นพบัเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้
โดยการปลูกป่าโดยไมต่อ้งปลูกตามศาสตรพ์ระราชา 
 โดยจดัท าเป็นแบบ 1 แผน่ต่อ 1 หน่วยการเรยีนรู ้
 3) แบบทดสอบความรู้เกีย่วกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตาม
ศาสตร์พระราชา เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก คอื 
ก ข ค และ ง จ านวน 20 ข้อ ตอบถูกให้ 1 คะแนน 
ตอบผดิให ้0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้  
 4) แบบทดสอบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกป่า
โดยไม่ต้องปลูกตามศาสตร์พระราชา เป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง จ านวน  
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20 ข้อ  โดยมี 4 ระดับ ได้แก่  เพื่อตนเอง เพื่ อ
ครอบครวั เพื่อสงัคม และเพื่อความถูกตอ้ง 
 5) แบบทดสอบจิตอาสาสิง่แวดล้อมเรื่องการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยการปลูกป่าโดยไม่ต้อง
ปลูกตามศาสตร์พระราชา เป็นมาตราส่วนประมาณ
คา่ 5 ระดบั คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยทีส่ดุ จ านวน 20 ขอ้ 
  1.5) น าเครื่องมอืที่สรา้งขึ้น ส่งอาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
  1.6) น าเครื่องมอืที่ผ่านอาจารย์ที่ปรกึษา 
ส่งผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้
พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ พบว่า ค่า 
IOC ของเครื่องมอืทัง้หมด มคี่ามากกว่า 0.5 แสดง
วา่ สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
  1.7) น าเครื่องมอืที่ผ่านการวเิคราะห์จาก
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่าย ของ
เครือ่งมอื ดงันี้ 
   1.7.1) แบบทดสอบความรูม้คี่าความ
เชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที ่0.92 คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่
ระหว่า 0.20 – 0.80 และค่าความยากง่ายรายขอ้อยู่
ระหวา่ง 0.30 - 0.60  ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่ าหนดไว ้
   1.7 .2)  แบบทดสอบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.95 ค่า
อ านาจจ าแรกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   1 .7 . 3 ) แบบทดสอบจิต อาสา
สิง่แวดล้อมมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.94 ค่า
อ านาจจ าแรกรายขอ้อยู่ระหว่าง   0.20 – 0.80 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรงุแกไ้ขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการ

ฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า โดยใชผ้กัตบชวา
บ าบดัตามศาสตรพ์ระราชา 
3.7 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ระยะที ่1 การสรา้งและการพฒันาเครือ่งมอื โดย
การออกแบบและแกไ้ขตามค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ
แลว้น าไป Try out กบันิสติทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอย่าง เพื่อหา
ประสทิธภิาพของเครือ่งมอื 
 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา การวดั และการประเมินผล เริม่จากการเข้าสู่
กระบวนการฝึกอบรม การสรา้งความสนใจ การกระตุ้น
เพื่อใหเ้กดิสต ิสมาธ ิการผอ่นคลาย การวเิคราะห์ขอ้มลู 
สรปุผล และอภปิรายผลการวจิยั 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวจิ ัยคร ัง้นี้ ผู้วจิ ัยไดด้ าเนินการวเิคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
 5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ
ผลทุกฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์ 
 5.2 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบทดสอบและแบบทดสอบผล 

4. สรปุผลการวิจยั  
 1) ผลการหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสทิธิผลของคู่มอื สามารถสรุปไดว้่า การหา
ประสทิธภิาพของคูม่อืในการสรา้งผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนให้ผูอ้บรมเกดิการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ถึง
ระดับเกณฑ์ที่คาดไว้ ประสิทธิภาพที่ว ัดออกมา
พิจารณาได้จากร้อยละของการท าแบบทดสอบผล
หรือกระบวนการปฏิส ัมพันธ์ก ับร้อยละการท า 
แบบทดสอบผลหลังการฝึกอบรม พบว่า ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (  ) คิดเป็นร้อยละ 85.10 และ
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (  ) คดิเป็นร้อยละ 80.41 
ดงันัน้ คูม่อืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกโดย
ไม่ต้องปลูกตามศาสตร์พระราชาจึงมปีระสทิธิภาพของ
คู่มืออบรม 85.10/80.41 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต ัง้ไว ้
(ดงัตารางที ่1)  
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ตารางที ่1 ผลการหาประสทิธภิาพของคูม่อืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกโดยไมต่อ้งปลูกตามศาสตรพ์ระราชา 

 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 48 คน พบวา่ ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอื
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยการปลูกโดยไม่ต้อง
ปลูกตามศาสตร์พระราชา มีค่าเท่ ากับ 0.6232 

หมายความวา่ นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และสง่ผลใหน้ิสติมี
ความก้าวทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือ
ฝึกอบรมรอ้ยละ 62.32 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีส่ามารถใชไ้ด ้

 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของคู่มอืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกโดยไม่ต้องปลูกตามศาสตร์
พระราชา 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ

ฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ

ฝึกอบรม 

จ านวนผูเ้ข้ารบั
การฝึกอบรม 

คะแนนเต็มของ
การทดสอบ
ฝึกอบรม 

ค่าดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

461 772 48 20 0.6232 
 
 2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้มเรือ่งการ
ฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูก
โดยไม่ต้องปลูกตามศาสตร์พระราชา พบว่า นิสติที่
ไดเ้ข้าร่วมการฝึกอบรม การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้
โดยการปลูกโดยไม่ต้องปลูกตามศาสตร์พระราชา มี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( ̅ = 9.60) และหลงัการฝึกอบรมนิสติ
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด  
( ̅ = 16.08) ในดา้นจติอาสาสิง่แวดลอ้มนิสติมคีะแนน
เฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้ม กอ่นการฝึกอบรมโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง   ( ̅ = 3.03) และหลงัการฝึกอบรม

นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( ̅ = 4.35) และในดา้นจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม ( ̅ = 2.70) 
และหลังการฝึกอบรมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้อง ( ̅ = 
3.10) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ จริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม พบวา่ นิสติมคีะแนนเฉลีย่หลงัอบรมมากกวา่
ก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(ดงัตารางที ่3) 

 
 
 
 
 
 

หน่วยกิจกรรม คะแนนเต็ม  ̅ S.D. 
ร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.02 1.22 85.10 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 16.08 1.23 80.41 

ประสิทธิภาพของคู่มือกิจกรรม เท่ากบั 85.10/80.41 
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ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกโดยไม่ 
    ตอ้งปลูกตามศาสตรพ์ระราชา ของนิสติกอ่นและหลงัการฝึกอบรม โดยใช ้Paired t-test (n=48) 

รายการ 
ก่อนการฝึกอบรม 

ระดบั 
หลงัการฝึกอบรม 

ระดบั t df p 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ความรู ้(N=20) 9.60 1.28 น้อย 16.08 1.23 มาก -33.94 47 .000* 
จติอาสา

สิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

3.03 0.23 
ปาน
กลาง 

4.35 0.11 มาก -32.79 47 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.70 0.16 
เพื่อ
สงัคม 

3.10 0.11 เพื่อสงัคม -13.05 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ป่าไม้โดยการปลูกโดยไม่ต้องปลูกตามศาสตร์
พระราชา 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกโดยไม่ต้องปลูก
ตามศาสตร์พระราชา พบว่า ประสิทธิผลภาพของ
กระบวนการ  (E1 )  คิด เป็นร้อยละ  85 .10และ
ประสทิธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นรอ้ยละ 80.41 
ดงันัน้ การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกโดย
ไมต่อ้งปลูกตามศาสตรพ์ระราชา มปีระสทิธิภาพของ
คูม่อืการฝึกอบรม 85.10/80.41 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์
80/80 ตามที่ต ัง้ไว ้ส าหรบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า
ไมโ้ดยการปลูกโดยไมต่อ้งปลูกตามศาสตร์พระราชา 
โดยใชคู้ม่อืฝึกอบรมซึง่เป็นรปูแบบการจดักจิกรรมคา่ย 
ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความรู ้ความเขา้ใจในเรื่อง
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกโดยไม่ต้อง
ปลูกตามศาสตร์พระราชา สามารถพฒันาผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมใหม้พีฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมมผีลสมัฤทธิเ์ป็นไปในทิศทางที่ดขี ึ้น 
แสดงให้เห็นว่าการจัดกจิกรรมค่าย โดยใชคู้่มือการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกโดยไม่ต้องปลูก
ตามศาสตรพ์ระราชามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึ้น
จรงิ เป็นไปซึง่เป็นไปตามแนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยืน 
(2551: 127-132) ได้อธิบายคู่มือที่เกี่ยวกับการ

จดัการเรียนว่าคู่มือคือหนังสือที่ผูเ้รยีนใชค้วบคู่ไป
กบัต าราที่เรียนปกติโดยการถ่ายทอดความรู้ผ่าน
คูม่อืฝึกอบรม อาจท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการ
ท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผูอ้ื่นโดยมุ่งหวงัให้ผูเ้รยีนมคีวาม
เข้าใจ ทัศนคติ และเกิดความตระหนัก สามารถ
ด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นไป
ตามแนวคดิของสพุตัรา วงศษ์า (2542: 77) ไดก้ล่าว
ไว้ว่าการพฒันากจิกรรมการเรียนรู้หมายถึง แบบ
แผนการด าเนินการจดัการเรยีนรูท้ี่ไดร้บัการจดัเป็น
ระบบอย่ า งสัมพันธ์ แ ละสอดคล้องกับทฤษฎ ี
หลกัการการเรยีนรูห้รอืการสอนที่รูปแบบนัน้ยึดถือ
โดยผ่านกระบวนการวิจัยและได้ร ับพิสูจน์และ
ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะ
แสดงข ัน้ตอนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอนต้อง
ด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบดงักล่าว เพื่อให้
ผูเ้ร ียนเกดิการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบ
นั ้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของวนิดา  
อิม่รกัษา น ้าทพิย์ ค าแร่ และชลทิศ พนัธุ์ศริ ิ (2561: 
65) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
การท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าว มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพรา้วที่มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลการศกึษาพบว่า 
คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 80.30/80.44 
ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 
0.6930 สอดคล้องกบังานวิจัยของวิทยา ห่อทอง 
และคณะ (2561: 41-53) ไดท้ าการศกึษาการพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
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จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ประเภทป่าชุมชนโคกหิน
ลาด ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.57 / 93.10 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ
สามารถน าไปใชไ้ด้ และสอดคล้องกบังานวจิัยของ
ของยุวเรศ วงษ์จนัทร์ และคณะ (2561: 156) ได้
ศึกษาการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการท าสารปราบ
แมลงศตัรพูชืโดยใชใ้บน้อยหน่า ผลการศกึษาพบว่า 
คู่มอืฝึกอบรมการท าสารปราบแมลงศตัรูพืชโดยใช้
ใบน้อยหน่า ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มปีระสทิธิภาพเท่ากบั 
98.40/95.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ต ัง้ไว ้
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พรนิภา ตูมโฮม และ
ประยูร วงศ์จนัทรา (2559: 189-202) ไดศ้กึษา การ
พัฒนาคู่มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อมอาเซียน สาธารณรัฐอินโดนี เซีย  
ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธิภาพของคู่มอืฝึกอบรม 
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 84.53/85.33 แสดงให้เห็นว่า
คูม่อืฝึกอบรมม ีประสทิธภิาพและสามารถน าไปใชไ้ด ้
 จากผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
คูม่อื มคีา่ดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.6410 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดและนิสติมคีวามรูเ้พิ่มขึ้น 
ส่งผลให้มีความกา้วทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลงัจาก
การใชคู้ม่อืการฝึกอบรมรอ้ยละ 64.10 แสดงให้เห็น
วา่นิสติทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมโดยการใชคู้่มอืส่งเสรมิ
การเรยีนรูน้ัน้มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึ้น ท าให้ค่า
ดชันีประสธิผิลมคีา่ทีผ่า่นเกณฑม์าตรฐาน ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดของปรีชา ช้างขวัญยืน (2551: 127-
132) ได้อธิบายคู่มือที่เกี่ยวกบัการจัดการเรยีนว่า 
คูม่อื คอืหนงัสอืที่ผูเ้รยีนใชค้วบคู่ไปกบัต าราที่เรียน
ปกตโิดยการถ่ายทอดความรูผ้่านคู่มอืฝึกอบรม อาจ
ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่
ผูอ้ื่นโดยมุง่หวงัใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคติ และ
เกดิความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิ
ประภา เผ่าสุขดี และคณะ (2561 : 34) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการพฒันาคู่มือฝึกอบรมการท า
ถ่านจากมูลสตัว์เพื่อลดการท าลายทรพัยากรป่าไม้
ส าหรบัชาวบา้นในชุมชนบา้นโคกจนัทร์หอม ต าบล
เมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมิพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 

ผลการศกึษาพบวา่ จากการศกึษาประสทิธิภาพของ
คู่มือ ฝึกอบรมการท าถ่ านจ ากมูลสัตว์  พบว่ า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 
81.30 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็น
รอ้ยละ 87.60 ดงันัน้ คู่มอืฝึกอบรมการท าถ่านจาก
มลูสตัว์ จึงมปีระสทิธิภาพของคู่มอืฝึกอบรมเท่ากบั 
81.30/87.60 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไวแ้ละเป็นไป
ตามแนวคดิของวรีะพนัธ์ แกว้รตัน์ (2558: 136) ให้
ค านิ ยามความหมายของการ ฝึ กอบรมไว้ว่ า 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ 
เพื่อใหบ้คุคลมคีวามรู ้ความเขา้ใจ มคีวามสามารถที่
จ าเป็น และมทีศันคตทิีด่สี าหรบัการปฏบิตัิงานอย่าง
ใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานหรอืองคก์ร ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวจิยัของภรูภีทัร ์ผดุผา และคณะ (2561: 94) 
ได้ท าการศึกษาการพัฒนาคู่มืออบรมการอนุรกัษ์
ความหลากหลายทางชวีภาพของผเีสือ้ในชุมชนบา้น
เกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวดัหาสารคาม ผล
การศกึษาพบว่า ค่าดชันีประสทิธิผล (E.I) ของคู่มอื
การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของผเีสื้อ 
มคี่าเท่ากบั 0.6333 นัน่หมายความว่า นักเรียนมี
คะแนนเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 63.33 แสดงให้เห็นว่า 
จ ากการพัฒนาการอบรมการอ นุ ร ักษ์ ความ
หลากหลายทางชีวภาพของผเีสื้อในบ้านเกิ้ง ต าบล
เกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สอดคล้องกับ
งานวจิยัของณิชกมล ดวีงษา และคณะ (2561: 12-29) ได้
ศกึษาการพฒันากิจกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ชุมชนกบั
การจัดการป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) คูม่อืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องชุมชนกบั
การจดัการป่าชมุชน มคีา่เท่ากบั 0.8380 แสดงว่านิสติที่
เขา้รว่มกจิกรรมมคีวามรูเ้พิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสติที่เขา้
รว่มกจิกรรมมคีวามกา้วในการเรยีนรู ้รอ้ยละ 83.80 
5.2 ผลของการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ 
จริยธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อม
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยการปลูกโดยไม่
ต้องปลูกตามศาสตรพ์ระราชา 
 1) ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยการปลูก



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(2), 2563 : 15 - 28 
 

23 

โดยไม่ต้องปลูกตามศาสตร์พระราชาของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า คะแนน
เฉลี ่ยความรูข้องนิสติที ่เข ้าร่วมการฝึกอบรมก่อน
การเขา้ร่วมการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย 
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 9.42 และหลงัการเขา้ร ่วมการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู ่ในระดบัมาก มคี ่า เฉลี ่ย
เท ่ากบั 16 .56 เมื ่อ เปรยีบเท ียบคะแนนเฉลี ่ย
ความรู ้ก ่อนและหลงัการเขา้ร ่วมการฝึกอบรม 
พบว ่า  น ิสติที ่เข า้ร ่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลี ่ย
ความรูห้ลงัการเขา้ร ่วมส่งเสรมิเพิ ่มขึ้นมากกว่า
ก่อนการเขา้ร ่วมการฝึกอบรมและนิสติไดท้ าตาม
กระบวนการบูรณาการซึ่งเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ซึ่ง
กนัและกนัของมนุษย์กบัสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ การ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คอื ระยะที ่
1 ส ารวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ระยะที่ 2 การ
ส ร้ า ง แ ล ะ พัฒ น า เ ค รื่ อ ง มือ  แ ล ะ ร ะ ย ะ ที่  3 
กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดล้อมศกึษา การวดัและ
การประเมินผล การแสดงความคิดเห็น โดยเป็น
สารสนเทศที่มคีุณค่าสูงที่พรอ้มจะน าไปประยุกต์ใช้
ในการตดัสนิใจ หรอืใชใ้นการท างาน ลกัษณะความรู้
เนื่องจากเนื้อหาสาระจะไม่เพ่งเล็งในดา้นดหีรอืเลว
แต่จะมุง่ทาความเขา้ใจและอธบิายสิง่ทีเ่ป็นไป อย่าง
มนี ัยส าคญัทางสถ ิต ิที ่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของเต็มดวง รตันทศันีย์ (2532: 36-55) ให้
ความหมายว่า สิ่งแวดล้อมศกึษาเป็นกระบวนการ
บูรณาการซึ่งเกี่ยวกบัความสมัพันธ์ซึ่งกนัและกัน
ของมนุษย์กบัสิง่แวดลอ้มธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม
ที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมทัง้การศึกษาถึงความสมัพนัธ์
ของการเพิ่มของจ านวนประชากร มลพิษ การ
แบ่งปันและการจัดการ การใช้ทร ัพยากร การ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม การใชเ้ทคโนโลยอีย่างเหมาะสม 
และในการวิจัยคร ัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ส ารวจ
และศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ระยะที่ 2 การสร้างและ
พฒันาเครือ่งมอื และระยะที ่3 กระบวนการถ่ายทอด
สิ่งแวดล้อมศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่ง
เครือ่งมอืเหล่านี้เป็นตวัชีว้ดัทีท่ าใหเ้ห็นถึงระยะเวลา
และข ัน้ตอนการท างานของผู้วิจ ัย น าไปสู่การหา
เฉลี่ยระหว่างก่อนและหลังการอบรม ดงันัน้จะเห็น

ได้ว่าหลังการฝึกอบรมนิสิตกลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความรูท้ีส่งูขึน้กวา่ก่อนที่จะไดร้บัการฝึกอบรม ตาม
แนวคดิของวจิารณ์ พานิช (2548: 5 - 6) ไดก้ล่าวว่า 
ความรู ้คอื ข้อมูลและสาระสนเทศที่ผสมผสานกบั
ปร ะสบการ ณ์ค วามรอบรู้ ใ น บริบทการแปล
ความหมาย การแสดงความคิดเห็น โดย เป็น
สารสนเทศที่มคีุณค่าสูงที่พรอ้มจะน าไปประยุกต์ใช้
ในการตัดสินใจ หรือใช้ในการท างาน เป็นไปตาม
แนวคดิของพศิวง ธรรมพนัธ์ (2547: 14) ไดก้ล่าวถึง
ลกัษณะความรูไ้วว้า่ ประกอบดว้ย 1) การทดลองได ้
(Empirical) การทดลองอยู่บนพื้นฐานของการสงัเกต
การพสิจูน์ ตรวจสอบและการใชก้ระบวนการเหตุผล 
2) การตรวจสอบได้ (Verifiable) ซึ่งเราสามารถ
สงัเกตไดจ้ากการเห็น การชัง่น้าหนัก การวดั การ
นับ และการตรวจสอบ 3) มีความเป็นทฤษฎ ี
(Theoretical)สามารถสรุปสิ่งที่ส ัง เกตตามหลัก
ตรรกวทิยามาเป็นทฤษฎีหรอืเนื้อหาวชิา 4) มีการ
ผสมผสาน (Cumulative)เพราะทฤษฎีหรือความรู้
เดมินัน้เป็นพื้นฐานของการสรา้งทฤษฎีใหม่ 5) ไม่
เป็นจริยศาสตร์ (Non-Ethical) เนื้อหาสาระจะไม่
เพ่งเลง็ในดา้นดหีรอืเลวแต่จะมุ่งทาความเขา้ใจและ
อธิบายสิ่งที่เป็นไป และเป็นไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัสุภารตัน์ อ่อนกอ้น และคณะ (2559: 164) 
ไ ด้ศึกษาวิจัย เ รื่ อ ง การพัฒนาคู่ มือ ฝึ กอบร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ผลการศกึษา พบว่า 
นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม สอดคล้องกับ
งานวจิยัของรนิทราย โรจนาธิวฒัน์ (2556: 68) ได้
ศกึษาเรือ่ง การฝึกอบรมการอนุรกัษ์ผกัเมก็ในชุมชน
บา้นหวัขวั ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า 
ผูเ้ขา้ อบรมทุกคนรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัผกัเมก็ จากพ่อ 
แม่ญาติพี่น้อง มีการบริโภคและใช้ประกอบอาหาร 
เปรยีบเทยีบ คะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคติต่อการ
อนุรกัษ์ผกัเมก็ในชมุชน บา้นหวัขวัก่อนและหลงัการ 
อบรมพบวา่ เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัชาวบา้น
ในชุมชนบ้านหัวข ัวได้ร ับการอบรมที่มีความรู้
เกีย่วกบัการ อนุรกัษ์ผกั เมก็ ชุมชนบา้นหวัขวัหลัง
การอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญ 
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ทางสถติทิีร่ะดบั .05  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ศศิประภา เผ่าสุขดี และคณะ (2561:  30-40) ได้
ท าการศึกษาการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการท าถ่าน
จากมูลสัตว์เพื่อลดการท าลายทรัพยากรป่าไม ้
ส าหรบัชาวบา้นในชุมชนบา้นโคกจนัทร์หอม ต าบล
เมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมิพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศกึษาพบวา่ การเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
การท าถ่านจากมูลสตัว์ ก่อนการฝึกอบรมโดยรวม
อยู่ในระดบัน้อย มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 9.78 และหลงัการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 17.52 ผูเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ย
ความรูห้ลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อการฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า
ไมโ้ดยการปลูกโดยไมต่อ้งปลูกตามศาสตร์พระราชา
ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 
พบวา่ คะแนนจติอาสาสิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วม
การฝึกอบรมกอ่นการเขา้ร่วมการฝึกอบรม โดยรวม
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.25 และหลงั
การเข้าร่วมส่งเสริม โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย
อย่างยิ่ง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการ
เขา้ร่วมการฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนน
เฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมหลังการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงใหเ้หน็วา่กจิกรรมการเรยีนรูม้ผีลท าใหจ้ติอาสา
สิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการ
ฝึกอบรม มีกระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อม
ศึกษาโดยเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรม คือ การ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกโดยไม่ต้องปลูก
ตามศาสตรพ์ระราชา และแผ่นพบัในการบรรยายให้
ความรู้เป็นสื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และจิตที่
พรอ้มสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลต่อผูอ้ื่นหรอืสงัคม เป็นการกระท า
ดว้ยความสมคัรใจ ไม่หวงัผลตอบแทน ความส านึก
ของบคุคลทีม่ตี่อสงัคมสว่นรวม โดยการเอาใจใส่และ

การช่วย เหลือผู้ที่มีจิตอาสาจะแสดงออก ซึ่ ง
พฤติกรรมที่อาสาท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของกรรณิกา มาโน (2553: 7) ให้
ความหมายของจิตอาสา หมายถึง จิตที่พร้อมสละ
เวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลต่อผู้อื่นหรือสงัคม เป็นการกระท าด้วยความ
สมคัรใจ ไมห่วงัผลตอบแทน และเป็นการกระท าที่ไม่ใช่
ภาระที่ที่ต้องร ับผิดชอบ เป็นไปตามแนวคิดของ 
ณฐัณิชากร ศรบีรบิรูณ์ (2550: 7) ให้ความหมายของจิต
อาสา หมายถึง ความส านึกของบุคคลที่มีต่อส ังคม
สว่นรวม โดยการเอาใจใสแ่ละการชว่ยเหลอืผูท้ีม่จีติอาสา
จะแสดงออก ซึ่งพฤติกรรมที่อาสาท าประโยชน์เพื่อ
สว่นรวม เชน่ การเสยีสละเงนิ สิง่ของ เวลา แรงกาย 
และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผูอ้ื่นและสงัคมโดยไม่
หวงัผลตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยอารียา 
บุษราคมั ประยูร วงศ์จันทรา และลิขติ จันทร์แก้ว 
(2561: 7) ไดท้ าการศกึษาเรื่องการพฒันากจิกรรม
การเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด เรื่องเห็ดธรรมชาติ
ในป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า คะแนนจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม โดยรวมอยู่ใน
เกณฑเ์หน็ดว้ย มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.05 และหลงัการ
เขา้รว่มกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิ่ง 
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.56 เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
จิตอาสาสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการเข้าร่วม
กจิกรรม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้รว่มกจิกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่า
กอ่นการเขา้รว่มกจิกรรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมลพรรณ 
อาภาเวท (2556: 32) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการ เปิดรบัข่าวสารกบัพฤติกรรมจิตอาสา
ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า จิตอามคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัพฤติกรรม
จติอาสาโดยเป็นความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางขณะที่
ความรูจ้ิตอา ความสมัพนัธ์เชงิลบกบัพฤติกรรมจิต
อาสาและเป็นความสมัพนัธ์ระดบัต ่า และสอดคล้อง
กบังานวจิัยของวลัยรกัษ์ บุญภา (2553: 51) ได้
ศึกษา กระบวนการสร้างจิตอาสาคณะกรรมการ
ชมุชนในเขต เทศบาลต าบลโพธิไ์ทร อ าเภอโพธิไ์ทร 
จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า กระบวนสรา้งจิตอาสา
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เป็นการท าความเข้าใจโดยการสื่อสาร บอกเล่า 
ประชาสมัพันธ์ การปลูกจิตส านึกให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของจิตอาสาและการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนอย่างสม ่าเสมอ แสดงให้เห็นว่ากจิกรรม
การอบรมการเรียนรูม้ผีลท าให้จิตอาสาสิง่แวดล้อม
ของนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเนื่ องจากมี
กระบวนการจดักจิกรรมโดยใชว้ธิีการจดักจิกรรม มี
กระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการอบรมการเรยีนรู ้
คอื คูม่อืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการปลูกโดย
ไม่ต้องปลูกตามศาสตร์พระราชา แผ่นพับ ในการ
บรรยายใหค้วามรู ้เป็นสือ่หรอืตวักระตุน้ให้เกดิอบรม
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยการปลูกโดยไม่ต้อง
ปลูกตามศาสตรพ์ระราชาเพิม่ขึน้  
  3) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัการฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ป่าไมโ้ดยการปลูกโดยไม่ต้องปลูกตามศาสตร์พระราชา
ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า 
คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมก่อนการเข้าร่วมการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.83 และหลังการเข้า
รว่มกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการเขา้ร่วมการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นมากกว่า
กอ่นการเขา้รว่มการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมมีผลท าให้
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้น เนื่องจากกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้
วิธีการจัดกิจกรรม มีกระบวนการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดล้อมศกึษาโดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการฝึกอบรม 
คอื คู่มือการฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้
โดยการปลูกโดยไม่ต้องปลูกตามศาสตร์พระราชา
แผ่นพับในการบรรยายให้ความรู้ เ ป็นสื่อหรือ
ตวักระตุน้ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละคุณสมบตัิทางความ
ประพฤต ิทีส่งัคมมุ่งหวงัให้คนในสงัคมนัน้ประพฤต ิ
มคีวามถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพภายใน
ขอบเขตของมโนธรรมเป็นที่ที่สมาชิกในสังคม 

พงึประพฤติปฏบิตัิต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น ต่อสงัคมและ
แนวคดิทางจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเป็นความตระหนัก
และจติส านึกทางสิง่แวดล้อม เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
ธรรมชาติสิง่แวดล้อมและปฏบิตัิอย่างเป็นมติร ใน
การปลูกฝังจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มกบักระบวนการทาง
สิ่ง แ วดล้อมศึกษาถือ เ ป็นแนวทางที่ มีค ว าม
สอดคล้องกนัอย่างยิ่ง ในการแก้ปัญหาการสร้าง
จิตส านึกทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต้องท า ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์ธ รรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของอรรถเดช  
สรสุชาติ (2558: 23) ให้ความหมายจริยธรรมว่า
จรยิธรรม หมายถงึ คณุสมบตัิทางความประพฤติ ที่
สงัคมมุ่งหวงัให้คนในสงัคมนัน้ประพฤติ มคีวามถูก
ตอ้งในความประพฤต ิมเีสรภีาพภายในขอบเขตของ
มโนธรรมเป็นทีท่ีส่มาชกิในสงัคมพึงประพฤติปฏบิตัิ
ต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกดิ
ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสงัคม การที่จะปฏิบตัิให้
เป็นไปเชน่นัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะตอ้งรูว้า่สิง่ใดถูกสิง่ใดผดิ 
และเป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา 
(2552:  33) ได้กล่าวว่า แนวคิดทางจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเป็นความตระหนักและจิตส านึกทาง
สิ่ง แวดล้อม เพื่ อให้ เห็นคุณค่าของธรรมชาติ
สิง่แวดลอ้มและปฏบิตัิอย่างเป็นมติร ในการปลูกฝัง
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มกบักระบวนการทางสิง่แวดล้อม
ศกึษาถอืเป็นแนวทางทีม่คีวามสอดคลอ้งกนัอย่างยิ่ง 
ในการแก้ปัญหาการสร้างจิตส านึกทางจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต้องท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุร ักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของพระครูวาปีพชัราภรณ์ (2554: 52) ได้
ศกึษาการศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของพระนิสิต
มหาวทิยาลัย  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ศูนย์
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของพระนิสิตที่ก าลงัศกึษาอยู่
ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ศูนย์
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
คะแนนอยู่ในระดับสูงมาก และพระนิสิตที่ก าลัง
ศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาฯ ศูนย์การศกึษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีอายุระดับการศึกษา และ
ต าแหน่งงานต่างกัน มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่
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แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
สอดคล้องกบังานวจิยัของบรรเจิด ปานเงนิ (2552: 
112) ได้ศึกษาเกี่ยวกบัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ
บุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอนามยัในจงัหวดั
เพชรบูรณ์ การศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ
บุคล ากรสาธ ารณสุขปร ะจ าสถ านี อนามัย  มี
ค ว า ม ส า คัญ ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น ก า ร อ นุ ร ัก ษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจะเป็นประโยชน์
และแนวทางในการน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
แกไ้ขปัญหาเรื่องจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของบุคลากร
สาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า จริยธรรมต่อการ 
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยรวม
หลงัการฝึกอบรมมคี่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม ซึง่แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมครัง้นี้มผีล
ใหบ้คุคลากรทีเ่ขา้รว่มมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มที่สูงขึ้น 
และสอดคล้องกับงานวิจัยอรอนงค์ พลโคกก่อง 
ประยูร วงศจ์นัทรา และลขิติ จนัทร์แกว้ (2561: 74) 
ไดท้ าการศกึษาเรื่องการพฒันากิจกรรมการเรยีนรู้
ป่ าชุมชน โคกหินล าด  อ า เภอ เมือ ง  จัง ห วัด
มหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน 
ผลการศึกษาพบว่า ก่อนกิจกรรมนิสิตมจีริยธรรม
สิ่งแวดล้อมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.07 ส่วนหลัง
กจิกรรมมีจรยิธรรมสิง่แวดล้อมคะแนนเฉลี่ย 3.95 
แสดงให้เห็นว่า หลังกิจกรรมนิสิตมีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน
มากกว่าก่อนกิจกรรม สอดคล้องกบังานวิจัยของ 
จติรวลยั ศรแีสงฉาย (2551: 161) ไดศ้กึษาจิตอาสา
พัฒนาชนบท กรณีศึกษา : กลุ่มอาสาพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการ

เรยีนรูม้ผีลท าใหจ้รยิธรรมสิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการจัด
กิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรม มีกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษาโดยเครื่องมอืที่ใชใ้น
การจดักจิกรรม คอื คูม่อืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้
โดยการปลูกโดยไม่ต้องปลูกตามศาสตร์พระราชา 
แผ่นพับในการบรรยายให้ความรู้ เ ป็นสื่อหรือ
ตัวกระตุ้น ให้ เกิดการ เรียนรู้แล ะมีจ ริยธ รรม
สิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูเ้พิม่มากขึน้  

6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มือกิจกรรมการอบรมการ
เรียนรูก้ารอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยการปลูกป่า
โดยไมต่อ้งปลูกตามศาสตร์พระราชา ไปประยุกต์ใช้
กบัหลักสูตรที่เกี่ยวกบัการอนุร ักษ์และการฟ้ืนฟู
ทรพัยากรดนิได ้
 2) สถาบนัหรือสถานศึกษาใดที่มีหลักสูตร
เกีย่วกบัการเรยีนรู๎การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดย
การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามศาสตร์พระราชา 
สามารถน าคู่มือการเรียนรู้ ไปปรบัใช้ในหลักสูตร
หรือปรบัใช้ในวิชาเรียนเพื่อสอดแทรกเนื้อหาและ
สรา้งองคค์วามรูไ้ด ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) การน าเสนอเนื้อหาควรมีการศกึษาหรือ
ท าความเขา้ใจในขอ้มลูใหม้คีวามลึกซึ้งก่อนจะมกีาร
น าขอ้มลูใหผู้เ้ขา้รว่มฟัง 
 2) ควรหากิจกรรมที่สามารถสอดแทรก
เนื้อหาเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยการ
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามศาสตร์พระราชา ให้กบั
ผูเ้ขา้รว่มในการปฏบิตัแิละน าไปใหไ้ดจ้รงิใหม้ากขึน้ 
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