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บทคดัย่อ 
 งานวจิัยนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกามศาสตร์พระราชา และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ จริยธรรม
สิ่งแวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อมต่อการอนุร ักษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกามศาสตร์พระราชา  
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษา คอื นิสิตระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 48 คน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจงเขา้ร่วมกจิกรรม เครื่องมอืที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการส่งเสริมการอนุร ักษ์ทร ัพยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกามศาสตร์พระราชา 
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม และแบบวดัจิตอาสาสิ่งแวดล้อม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
คอื ค่าเฉลี่ย ความถี่ รอ้ยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานคอื Paired t-test ผลการศกึษา
พบวา่พบวา่ คูม่อืการส่งเรมิการเรยีนรูม้ปีระสทิธิภาพเท่ากบั 86.87/83.43 ส่วนค่าดชันีประสทิธิผลของคู่มอื เท่ากบั 
0.7857 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจิตอาสาสิง่แวดล้อม หลงัการเขา้ร่วมการส่งเสรมิสูงกว่า
กอ่นการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ ทรพัยากรป่าไม ้ความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม จติอาสาสิง่แวดลอ้ม  
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Abstract 
 The purposes of this research were to study find the efficiency according to the criteria 80/80 and the 
effectiveness of the training manual to forest resource conservation by using wet forest theory according to 
the King Bhumibol Adulyadej and to study and compare knowledge environmental ethics and environmental 
volunteers about forest resource conservation by using wet forest theory according to 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 by using wet forest theory according to 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 86.87/83.43. The effectiveness of the activity manual index was equal to 
0.7857. The students had more knowledge and effect to increased student progress after using the training 
manual at 78.57 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. 
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1. บทน า 
 ปัจจุบนัสถานการณ์ป่าไมข้องประเทศไทยลด
น้อยลงเนื่องมาจากการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมา 
ส าหรบัสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยนัน้ อาจ
เรียกได้ว่าก าลังอยู่ในภาวะวิกฤต พื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศไทยมจี านวนลดน้อยลงไปเรื่อยๆ นับตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2504 ทีเ่ริม่มกีารจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 1 พื้นที่ป่าไม ้ของประเทศไทย
เหลืออยู่ราว 171 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 53.33% ของ
พื้นที่ประเทศ จนมาถึงปี พ.ศ. 2538 พื้นที่ป่าไมข้อง
ประเทศไทยเหลอือยู่ประมาณ 82 ล้านไร่ หรอืคดิเป็น 
25.62% ของพื้นที ่ประเทศเท่านัน้ มาถึงปัจจุบนั บาง
คนระบุว่าป่าไมข้องประเทศไทยเหลืออยู่จรงิๆ ไม่ถึง 
20% เท่านัน้ (ชยัรตัน์ วงศก์จิรุง่เรอืง, 2554: เวบ็ไซต์) 
แมว้า่รฐับาลจะไดห้ามาตรการที่จะช่วยรกัษาพื้นที่ป่า
ไม้ โดยในปี พ.ศ. 2532 รฐับาลได้ประกาศยกเลิก
สมัปทานท าไมใ้นพื้นที่ป่าบกทัง้หมดหรอืที่เรยีกกนัว่า 
"ปิดป่า" แต่จากสถิติของการบกรกท าลายทรพัยากร
ป่าไมท้ัง้ก่อนและหลงัมกีารประกาศยกเลิก สมัปทาน
ป่า ก็พบว่าไม่ได้แตกต่างกันเลย (ชัยร ัตน์ วงศ์กิจ
รุ่งเรอืง, 2554: เว็บไซต์) นอกจากนี้  สบืเนื่อง จาก
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ท าให้มีการใช้ทร ัพยากรประ เภทต่าง ๆ 
โดยเฉพาะทรพัยากรป่าไมใ้นอัตราที่สูงมาก แต่ทว่า
เป็นไปอย่างไม่มีประสทิธิภาพ ส่งผลให้สภาพป่าไม้
ของประเทศไทยเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ ทัง้ ในเชิง
ปรมิาณและในเชงิคณุภาพจนอาจกล่าวไดว้่า พื้นที่ ป่า
ไมท้ีเ่หลอือยู่ประมาณ 25.62% ของพื้นที่ประเทศไทย
นั ้น  มีพื้ นที่ที่มีสภาพทางระบบนิ เวศที่สมบูร ณ์ 
เหลืออยู่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์ส ัตว์ป่า และพื้นที่ลุ่มน ้ า  
ชัน้ที ่1 ทีไ่ดท้ าการประกาศกอ่นยกเลิกสมัปทานป่าไม ้
อย่างไรก็ตาม ป่าไม้ส่วนใหญ่ทัง้ในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์
และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เหลืออยู่ล้วนแล้วแต่อยู่ใน
สภาพที่เสื่อมโทรมไม่สมบูรณ์เหมอืนสมยัก่อน ทัง้นี้ 

โดยพจิารณาจากจ านวน และขนาดของต้นไม ้รวมไป
ถงึความหลากหลายทางชวีภาพ ในป่าที่ลดลงไปมาก
ดว้ย (ส านักงานคณะกรรมการ สิง่แวดลอมแห่งชาติ, 
2542 : 11) ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัประสบปัญหา
ต่างๆ จากการท าลายทรพัยากรป่าไม้อย่างมากมาย 
รฐับาลไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาดงักล่าวทุกๆ ดา้น ทัง้
ทางป้องกนัและรกัษาป่าไม้ที่เหลืออยู่ ดงัเช่น การ
รณรงค์ให้มีการปลูกป่าของภาครฐับาลและเอกชน 
ตลอดจนการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน 
เกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อให้
เกิดความเข้าใจ ความรกั ความหวงแหน ความวิตก 
ความห่วงใย และความรูส้กึนึกคดิที่จะร่วมแรงในการ
ร ั ก ษ า ไ ว้ ซึ่ ง ป ริ ม า ณ  แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ข อ ง 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มนัส สุวรรณ , 
2541: 99) 
 ในปัจจุบนั ภาวะโลกรอ้นถือเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติของโลกเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะด้านทรพัยากรป่าไม้ โดยท าให้เกิดเป็น
ปรากฏการณ์ภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ มากมาย 
อาทิ น ้าท่วม ความแห้งแล้งและไฟป่า ได้เกดิขึ้นใน
หลายพื้นที่ทัว่โลกและมแีนวโน้มว่าจะมคีวามรุนแรง
มากยิ่งขึ้นในแต่ละปี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ก่อให้เกิด
ปัญหาโลกรอ้นตามมา ดงันัน้ปัญหานี้ไม่ไดอ้ยู่ไกลตวั
จากคนทัว่ไปซึ่งกล็้วนแต่สามารถส่งผลกระทบมาถึง
ทุกคนได ้(ทรงวฒุ ิเอกวฒุวิงศา, 2557 : 1) 
 เมื่อทร ัพยากรป่าไม้ถูกท าลายจะน าไปสู่
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นอีกหลาย 
ประเภทไม่ว่าจะเป็นดนิน ้า และอากาศให้เสื่อมโทรม
อีกด้วย  โดยที่ ผ่านมามนุษย์ ใ ช้ป ระ โยช น์จ าก 
ทรพัยากรป่าไมอ้ย่างฟุ่มเฟือย และขาดความรอบคอบ 
โดยไม่ค านึงถึงว่าทรพัยากรป่าไม้เป็น องค์ประกอบ
ส าคญัอย่างหนึ่งที่ช่วยรกัษาระบบนิเวศ ดงันัน้การท า
ใหป่้าเสือ่มโทรมอย่างเหน็ไดช้ดัและม ีแนวโน้มที่จะทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เมื่อป่าไม้ถูกน ามาใช้สอย
อย่างฟุ่มเฟือยขาดความระมดัระวงัในการใช้จนเกิน
ก าลงัการผลิตของป่า และไม่มกีารปลูกทดแทนไดท้นั
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การทรพัยากรป่าไมจ้ึงเสื่อมโทรม และลดจ านวนลง
อย่างรวดเร็วโดยอัตราการลดลงของพื้นที่ป่ายังคง
เป็นไปอย่างต่อเนื่องจนเกดิวกิฤตทว ีความรุนแรงมาก
ยิง่ขึน้เรือ่ยๆ รฐับาลจงึไดก้ าหนดเขตอุทยานแห่งชาต ิ
เขตรกัษาพนัธุ์สตัวป่์า เขตหา้มล่าสตัวป่์า เขตพื้นที่ต้น
น ้ าและมีการด าเนินการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม 
ขึน้มาทดแทนแต่กระนัน้ กไ็มส่ามารถเพิ่มปรมิาณของ
พื้นทีป่่าไมใ้หไ้ดต้ามเป้าหมายที่วางไวแ้ต่อย่างใด แต่
กลบัมปัีญหาความขดัแย้ง กบัราษฎรในการแย่งพื้นที่
เกีย่วกบัการท ามาหากนิเพิ่มมากขึ้น ทัง้นี้เกดิจากการ
ทีเ่อกสทิธคิวามเป็น เจ้าของทรพัยากรป่าไม ้เป็นของ
รฐัแต่เพยีงฝ่ายเดยีวท าใหป้ระชาชนขาดความรูส้กึเป็น
เจ้าของและผลกัภาระความรบัผิดชอบให้กบัรฐัเป็นผู้
แกไ้ขแต่เพยีงฝ่ายเดยีว จึงท าให้ทรพัยากรป่าไมถู้กทุ
ลายและใช ้อย่างฟุ่มเฟือยมากยิง่ขึน้ (จรีพร  แขวงเพชร, 
2552) 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรพัยากรป่าไม้ ไม่ว่าจะ
เป็นการตดัไมท้ าลายป่า ทีม่ผีลใหส้ญูเสยีทรพัยากรไป
โดยไมคุ่ม้คา่ และสง่ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
สภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น สาเหตุเนื่องมาจาก 
การขาดความรู ้ความเขา้ใจ และการแสดงออกที่ไม่ดี
ต่อการอนุรกัษ์ป่าไม้ ประชาชนขาดความตระหนัก 
และความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม (วนิัย วรีะวฒันา
นนท์, 2541: 197) ดงันัน้ จึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การมุ่ง เน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงการ
ปลูกฝังสร้างจิตส านึก และประสบการณ์ด้านการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมใ้ห้กบัประชาชน เพื่อเป็นการ
แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้กบั ทรพัยากรป่าไม ้หากทุกคนมี
ความรู้และเข้าใจ ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะ
สามารถเปลีย่นแปลง พฤติกรรมของตน เพื่อความอยู่
รอดในอนาคตได ้(วนิัย วรีะวฒันานนท์, 2541: 191) 
นอกจากนี้  ทร ัพยากรป่าไม้ยังช่วยสร้างสภาวะ
แวดลอ้มทางธรรมชาติให้อยู่ในสภาวะสมดุลอนัจะเอื้อ
ปร ะ โย ช น์  แก่ ทุ กชีวิต ให้ส าม ารถด า ร ง อยู่ ไ ด ้ 
(อุไร ศลิปสธรรม, 2539: 1) ป่าไมม้คีวามส าคญัต่อการ
ด ารงชพีของ มนุษย์ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั ซึ่งมนุษย์
ใช้ประโยชน์จากป่าในด้านการก่อสร้างที่อยู่อาศัย  

เป็นวตัถุดบิเขา้โรงงานอุตสาหกรรม เป็นแหล่งอาหาร
คน และสตัวเ์ลี้ยงเป็นเชือ้เพลิง ยารกัษาโรค ช่วยปรบั
สภาพ ภมูอิากาศ ประโยชน์ดา้นนันทนาการ ลดความ
รนุแรงของน ้าท่วม เป็นแนวป้องกนัลมพายุ เป็นถิ่นที่
อยู่ อาศยัของสตัว์ป่า ประโยชน์ด้านการปรบัสมดุล
ของระบบนิเวศ ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน 
เป็นตน้ (สรกุาญจน์ รตันเลศินุสรณ์, 2546: 65) 
 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใินประเทศไทย
ทีผ่า่นมาเริม่มกีารตระหนักถึงการใชท้รพัยากร อย่าง
คุม้ค่าที่มองถึงความจ าเป็นในการอนุรกัษ์พืชพรรณ 
สตัว์ป่า และระบบนิเวศ อันมีคุณค่าที่ลดจ านวนลง
อย่างรวดเรว็ จงึไดเ้กดิกจิกรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
ทีม่ขีอบเขตทีก่วา้งขวางขึน้ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจดักจิกรรม เพื่อ
ส่งเสริม ให้มีการใช้ทร ัพยากรธรรมชาติอย่างชาญ
ฉลาดอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบนัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
ได้ตระหนักว่าการคุ้มครองทรพัยากรธรรมชาติและ
การส่งเสริมการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ 
ป่าไม้ที่มคีวามส าคญั ต่อการด ารงชวีิตของมนุษย์ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ที่เป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่ง
วตัถุดิบในการผลิตที่อยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม และยา
รกัษาโรค อกีทัง้ยงัเป็นตน้น ้าล าธารในการรกัษาสมดุล
ของวฏัจักรของน ้ า ท าให้มีทรพัยากรน ้ าได้ใช้อย่าง
พอเพยีง ดงัเชน่ในอดตีที่ผ่านมาท าให้ประเทศไทยได้
มทีรพัยากรทีอุ่ดมสมบรูณ์ (ใจคดิ วงศพ์พินัธ์, 2553) 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย
เดชมีความสนพระราชหฤทัย และทรงตระหนักถึง
ความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นต้นทุนพื้นฐานของวถิีการด ารงชวีติของ
ประชาชนโดยตรง จากการเสด็จพระราชด าเนินไป
เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ทรงพบว่าปัญหาป่าเสื่อม
โทรมไดท้วคีวามรนุแรงจนน่าวติก และสง่ผลกระทบให้
เกิดปัญหาด้านอื่นๆ ตามมาเป็นลูกโซ่ ไม่เฉพาะแต่
ปัญหาเรือ่งดนิและน ้าเท่านัน้ หากโยงใยถึงปัญหาทาง
สงัคมเศรษฐกจิ การเมอืง คุณธรรม และระบบนิเวศ
ของพื้นที่โดยรวมอีกดว้ย (มูลนิธิม ัน่พฒันา, 2561 : 
เว็บไซต์) ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้พระราชทานแนว



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(2), 2563 : 69 - 85 
 

73 

พระราชด ารใินการแกไ้ขปัญหาป่าเสื่อมโทรม ซึ่งมไิด้
เป็นแนวทางปฏบิตัิ ที่ด าเนินไปอย่างโดดๆ อย่างเป็น
เอกเทศ หากแต่ทรงบูรณาการงานพฒันาที่เกีย่วเนื่อง
ทัง้หมดเขา้ไปท างานในพื้นที่อย่าง ประสานสมัพันธ์
ก ันแนวพระราชด าริด้านป่าไม้ เพื่อลดการตัดไม้
ท าลายป่าและสง่เสรมิใหม้กีารปลูกป่าในรปูแบบต่าง ๆ 
โดยการปลูกฝังจติส านึกให้ชุมชนเห็นความส าคญัของ
ป่าไม ้ชว่ยกนัอนุรกัษ์ ดูแลรกัษาและใชป้ระโยชน์จาก
ป่าอย่างถูกวธิ ีเพื่อใหม้นุษย์กบัธรรมชาติอยู่ร่วมกนัได้
อย่างมคีวามสุขและยัง่ยืน (มูลนิธิม ัน่พฒันา, 2561 : 
เวบ็ไซต์) 
 ดงันัน้ผู้วิจ ัยจึงต้องการส่งเสริมการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์
พระราชา แก่นิสิตระดบัปริญญาตรี ช ัน้ปีที่ 1 สาขา 
สิง่แวดล้ออมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เพื่อน าไปใชใ้นการ
สง่เสรมิใหน้ิสติมคีวามรู ้จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิต
อาสาสิง่แวดลอ้มในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใช้
ทฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์พระราชา ซึ่งนิสติสามารถ
น าไปประยุกต์ใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนัได ้และยงั
เป็นการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมใ้หค้งอยู่ตลอดไป 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มอืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้
โดยใชท้ฤษฎป่ีาเปียกตามศาสตรพ์ระราชา 
 2 .2  เพื่ อ ศึกษาแล ะ เปรียบ เทียบความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้มเรื่องการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกตาม
ศาสตรพ์ระราชา 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั 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  
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 373 คน 

 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นิสิต
ระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 48 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่า ซึ่งไดม้าจากการ
เลอืกแบบเจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 1) ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า
ไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาเปียกตามศาสตรพ์ระราชา 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า
ไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาเปียกตามศาสตรพ์ระราชา 
  2.2) จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการอนุร ักษ์
ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาเปียกตามศาสตรพ์ระราชา 
  2.3) จิตอาสาสิ่งแวดล้อมต่อการอนุร ักษ์
ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาเปียกตามศาสตรพ์ระราชา 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมือที่ใชใ้นการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือ
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่าเปียกตาม
ศาสตร์พระราชา และแผ่นพับเรื่องการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์
พระราชา 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
ได้แก่  แบบทดสอบความรู้เกี่ย วกับการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์
พระราชา แบบทอดสอบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการอนุรกัษ์ทร ัพยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎี 
ป่าเปียก และแบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาเปียก 
3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานจาก ต าราเอกสาร และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่ คู่มือ แผ่นพับ แบบทดสอบความรู ้
แบบทดสอบวดัจริยธรรมสิง่แวดล้อม และแบบวดัจิต
อาสาสิ่งแวดล้อมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้
ทฤษฎป่ีาเปียกตามศาสตรพ์ระราชา 
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 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอื ดงันี้ 
  2.1) คู่มือการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดย
ใชท้ฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์พระราชา โดยมเีนื้อหา
การเรยีนรูท้ ัง้หมด 4 หน่วยการเรยีนรู ้ ประกอบดว้ย 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การอนุรกัษ์ป่าไม้ตามศาสตร์
พระราชา หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ทฤษฎีป่าเปียก หน่วย
การเรียนรูท้ี่ 3 สร้างป่าเปียกด้วยฝายกัน้น ้า (Check 
Dam) หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 4 โครงการตวัอย่างทฤษฎี
ป่าเปียก 
  2.2) แผน่พบัเรือ่งการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า
ไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์พระราชา โดย
จดัท าเป็นแบบ 1 แผ่นต่อ 1 ประกอบดว้ย หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 การอนุร ักษ์ป่าไม้ตามศาสตร์พระราชา 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ทฤษฎป่ีาเปียก หน่วยการเรยีนรู้
ที่ 3 สร้างป่าเปียกด้วยฝายกัน้น ้ า (Check Dam) 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 โครงการตวัอย่างทฤษฎป่ีาเปียก 
  2.3)  แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกตาม
ศาสตร์พระราชา เป็นตวัเลือก 4 ตวัเลือก คอื ก ข ค 
และ ง จ านวน 20 ขอ้ ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิให ้
0 คะแนนจ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบทดสอบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่าเปียก
ตามศาสตร์พระราชา เป็นตัวเลือก 4 ตัวเลือก คือ  
ก ข ค และ ง จ านวน 20 ข้อ โดยมี 4 ระดบั ได้แก ่
เพื่อตนเอง เพื่อครอบครวั เพื่อสงัคม และเพื่อความ
ถูกตอ้ง 
  2.5) แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อมด้านการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกตาม
ศาสตรพ์ระราชา เป็นตวัเลอืก 5 ตวัเลือก คอื ก ข ค ง 
และ จ จ านวน 20 ข้อ โดยมี 5 ระดบัคือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ  
 3) น าเครื่องมือทัง้หมดที่สร้างขึ้น ไดแ้ก่ คู่มือ 
แผน่พบั แบบวดัความรู ้แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
และแบบวัดจิตอาสาสิ่งแวดล้อม ส่งให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า 

 4)  น า เ ครื่อ งมือที่ ผ่านอาจารย์ที่ ปรึกษา  
ส่งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครือ่งมอื และประเมนิความสอดคล้อง พรอ้มทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครือ่งมอื เมือ่วเิคราะห์คะแนนจาก
ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่านแลว้ พบว่า คู่มอืและเครื่องมอืมี
ค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่าความเหมาะสม
ของคูม่อืและเครื่องมอืมคี่าเฉลี่ยมากกว่า 4.00 ขึ้นไป 
แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั สามารถ
น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้   
 5)  หลังจากให้ผู้เ ชี่ย วชาญประเมินความ
สอดคล้องและพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ 
พบวา่คา่ IOC ของเครือ่งมอืทัง้หมด มคี่ามากกว่า 0.5 
แสดงว่า เครื่อ งมือมีความตรงตามเนื้ อหาสาระ 
สามารถน าไปปรบัปรุง แกไ้ขและสามารถน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลได ้และผลการประเมนิความเหมาะสม
ของคูม่อืและแผน่พบัพบวา่การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้
โดยใชท้ฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์พระราชา พบว่าค่า
ความเหมาะสมของคูม่อื และแผ่นพบัมคี่าเท่ากบั 4.55 
และ 4.44 ตามล าดบั ถือว่ามคีวามเหมาะสมสามารถ
น าไปเกบ็รวมรวบขอ้มลูได ้
 6)  น า เ ครื่อ ง มือที่ผ่านการวิเคราะห์จ าก
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่าย ของ
เครือ่งมอื ดงันี้  
  6.1) แบบทดสอบความรูม้คี่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบัอยู่ที ่0.85 คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.2 – 0.7 และคา่ความยากงา่ยรายขอ้อยู่ระหวา่ง 0.3– 
0.6 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้         
  6.2) แบบทดสอบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.87 ค่าอ านาจจ าแรก
รายขอ้อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.8 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้      
  6.3) แบบวดัจิตอาสาสิ่งแวดล้อมค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.86 ค่าอ านาจจ าแรกรายขอ้อยู่



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(2), 2563 : 69 - 85 
 

75 

ระหว่าง 0.2 – 0.7 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
 7) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมือที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กจิกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่า
เปียกตามศาสตรพ์ระราชา 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่า
เปียกตามศาสตร์พระราชา ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยแบง่เป็น 2 ระยะ ดงันี้   
 ระยะที่ 1 การออกแบบเครื่องมือถ่ายทอด
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
  1) ส ารวจพื้นที่ ที่ใช้ในการส่งเสริมการ
เรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชมุชน 
  2) ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครือ่งมอื ไดแ้ก ่คูม่อื แผน่พบั แบบวดัความรู ้แบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และแบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใชท้ฤษฎีป่า
เปียกตามศาสตรพ์ระราชา 
  3) ก าหนดเนื้อหาและวตัถุประสงค์ เรื่อง 
การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎี
ป่าเปียกตามศาสตรพ์ระราชา 
   4) จดัท าคู่มอืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า
ไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์พระราชา แล้วส่ง
ตรวจทีป่รกึษา น ามาแกไ้ขตามค าแนะน า 
   5) ส่งตรวจผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และ
น ามาแกไ้ขตามค าแนะน า 
   6) น าคู่มอืไป Try Out กบันิสติที่ไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่าง 
   7) น าคูม่อืไปวเิคราะห์ผล 
  ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้ศกึษา  
  ขัน้วางแผนการจดักจิกรรม 
   ตดิต่อประงานกบัอาจารย์ทีป่รกึษา เพื่อ
ชีแ้จงและท าความเขา้ใจกบัอาจารย์ที่ปรกึษาเกีย่วกบั
การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎี
ป่าเปียกตามศาสตร์พระราชาติดต่อสถานที่และ

จดัเตรยีมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการจดักจิกรรม
เตรยีมวสัด ุอุปกรณ์และเอกสารทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกตาม
ศาสตร์พระราชา ได้แก่ คู่มือการเรียนรู้ แผ่นพับ 
แบบทดสอบความรู้  แบบทดสอบวัดจริยธรรม
สิง่แวดล้อม และแบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อมก าหนด
ตารางการจัดกิจกรรมการส่ง เสริมการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์
พระราชา โดยจดัเป็นคา่ยพกัแรม 
  ขัน้การเขา้สูก่ารจดักจิกรรม 
   ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม เป็นการเตรียม
ความพรอ้มให้กบัผู้เข้ารบัการส่งเสรมิ หรือการสรา้ง
บรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการส่งเสรมิโดยการสรา้ง
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการการสง่เสรมิ 
   ขัน้กิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครัง้นี้
ประกอบไปดว้ยการบรรยาย โดยใชคู้่มอืและแผ่นพับ
เรื่อง การส่งเสริมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใช้
ทฤษฎป่ีาเปียกตามศาสตรพ์ระราชา ซึง่ผูว้จิยัมเีทคนิค
และวิธีการจัดกจิกรรม เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีความรู้
และทกัษะ 
   ขัน้การวดัผลการจดักจิกรรม 
    ในข ัน้นี้ เป็นข ัน้สุดท้ายซึ่ง จะเป็น
ข ัน้ตอนจุดมุ่งหมายของการวิจัยที่ต ัง้ไว้ในตอนแรก 
โดยในการการส่งเสรมิคร ัง้นี้วดัผลประเมนิ 3 ดา้น คอื 
ด้านความรู้ ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และด้านจิต
อาสาสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกบัการส่งเสริมการอนุรกัษ์
ทร ัพยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์
พระราชา 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจัยคร ัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวดัผล
ทุกฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์ 
  2) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
วดัผล 
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3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
สถติดิงันี้ 
  1) สถติพิื้นฐาน ไดแ้ก ่คา่ความถี่ ค่ารอ้ยละ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื ไดแ้ก ่ 
   - คา่ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC)  
   - คา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability)  
   - คา่อ านาจจ าแนก  
   - คา่ความยากงา่ย  
   - คา่ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1)                
   - คา่ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2)  
   - คา่ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
   3) สถิติทดสอบค่ าสมมติฐ าน  ได้แ ก ่
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
 
 
 

4. สรปุผลการวิจยั 
 1) ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ดชันีประสทิธผิลของคูม่อื 
  จากการศึกษากิจกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์พระราชา ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และดชันีประสิทธิผลของ
คู่มือกิจกรรม พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากับ 85.62 และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) 
เท่ากบั 83.64 จึงสรุปไดว้่า กจิกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์พระราชา มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามเกณฑ์ 85.62/83.64 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต ัง้ไว้ (ดังตารางที่ 1) ส่วนค่าดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า ดชันีประสิทธิผล (E.I.) ของ
คู่มอืการส่งเสริมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใช้ทฤษฎี
ป่าเปียกตามศาสตร์พระราชา มีค่าเท่ ากับ 0.7857 
หมายความว่า นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใชเ้ครื่องมอื
อบรอ้ยละ 78.57 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถ
ใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาเปียกตามศาสตรพ์ระราชา  
    (E1/E2)  

หน่วยการส่งเสริม คะแนนเต็ม  ̅ S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 834 17.37 1.08 86.87 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 816 17.00 1.28 83.43 

ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม เท่ากบั 86.87/83.43 

     
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาเปียกตามศาสตร์ 
       พระราชา 

ผลรวมคะแนนความรู้
ก่อนการส่งเสริมทกุคน 

ผลรวมคะแนนความรู้
หลงัการส่งเสริมทกุคน 

จ านวนผูเ้ข้ารบั
การส่งเสริม 

คะแนนเต็ม
ของความรู้
ส่งเสริม 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

ของคู่มือ 
372 816 48 960 0.7857 
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 2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใช้ทฤษฎี 
ป่าเปียกตามศาสตร์พระราชา ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า นิสิตที่ได้เข้าร่วมการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใชท้ฤษฎีป่าเปียกตาม

ศาสตร์พระราชา มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ก่อนการ
ส่งเสริมอยู่ในระดับน้อย ( ̅=7.75) และหลังการ
ส่งเสรมินิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรูอ้ยู่ในระดบัมาก 
( ̅=17.00) (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้เรือ่ง การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาเปียกตาม 
   ศาสตรพ์ระราชา กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=48) 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม ระดบั 

 

หลงัการ
ส่งเสริม 

ระดบั 
 

t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ความรู ้(N=20) 7.72 2.81 น้อย 17.00 1.37 มาก -19.60 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 ดา้นจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มนิสติมคีะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม กอ่นการสง่เสรมิโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม ( ̅= 2.50) และหลงัการสง่เสรมินิสติ
มคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 

โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้อง ( ̅= 3.27) 
และจติอาสาสิง่แวดลอ้มนิสติมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดลอ้ม (ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที ่4 ผลการศกึษาและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาเปียกตาม 
   ศาสตรพ์ระราชา กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=48) 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
 จิตอาสาสิ่งแวดล้อมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย 
จติอาสาสิง่แวดล้อม ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ใน
ระดับระดับปานกลาง (  ̅=3.04) และหลังการ
สง่เสรมินิสติ 

มีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัระดบัมาก ( ̅ =4.41) (ดงัตารางที ่5) 

 
 
 
 

รายการ 
ก่อนกาส่งเสริม ระดบั 

 

หลงัการ
ส่งเสริม 

ระดบั 
 

t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.50 0.29 
เพื่อ
สงัคม 

3.27 0.15 
เพื่อความ
ถูกตอ้ง 

-15.66 47 .000* 
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ตารางที ่5 ผลการศกึษาและจติอาสาสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาเปียกตาม 
      ศาสตรพ์ระราชา กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=48) 

รายการ 
กอ่นการสง่เสรมิ ระดบั 

 
หลงัการสง่เสรมิ ระดบั 

 
t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 

(N = 5) 
3.04 0.43 ปาน

กลาง 
4.41 0.27 มาก -17.47 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
 การอนุร ักษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎี 
ป่าเปียกตามศาสตร์พระราชา ผูว้ ิจยัมปีระเด็นที่จะ
น ามาอภปิรายผลดงันี้ 
 5.1 ผลการการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และประสทิธิภาพของคู่มอื และประสิทธิผล
ของคู่มือเรื่อง การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้
ทฤษฎป่ีาเปียกตามศาสตรพ์ระราชา 
  จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือมี
ประสทิธภิาพ E1/E2= 86.87/83.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ต ัง้ไว้ 80/80 ส าหรบัการส่งเสริม แสดง
ให้เห็นว่านิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากกระบวนการส่งเสรมิมกีารใชคู้่มอื
และแผน่พบัประกอบกจิกรรม ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของปรชีา ช้างขวญัยืน (2551 : 127) ได้กล่าวว่า 
คูม่อื เป็นหนงัสอืทีใ่ชค้วบคูไ่ปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่
หนึ่ ง เ ป็นหนังสือที่ใช้แนวทางปฏิบัติให้ก ับผู้ ใช้
สามารถกระท าสิ่งนัน้ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ส่วนคู่มือครูนัน้เป็นหนังสือให้แนวทางและแนะน า
เกีย่วกบัสาระ วธิกีารกจิกรรม สื่อ วสัดุ อุปกรณ์และ
แหล่งขอ้มูล แหล่งอ้างอิงต่างๆ ปกติมกัจะใชค้วบคู่
กบัหนังสือเรียน เป็นหนังสือที่ครู ได้ศึกษาด้วย
ตนเอง  และ เ ป็น ไปตามแนวคิดของ เรืองชัย 
จรุงศิรว ัฒน์ (2555:  77) ได้กล่าวว่า คู่มือ เป็น
เอกสารหรือหนังสือที่จ ัดท าขึ้นเพื่อให้ครูใช้จ ัด
กจิกรรมการเรียนการสอน สามารถสอนให้เป็นไป
ตามแนวทางของหลกัสูตรหรอืใชเ้ป็นคู่มอืของครูใน
การใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มือที่เขียนขึ้นเป็น
แนวทางใหผู้ใ้ชคู้ม่อืไดศ้กึษาท าความเขา้ใจเรื่องที่จะ
ท า และสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือมีความ

สะดวกและสามารถปฏบิตัิงานไดบ้รรลุวตัถุประสงค์
ภายใต้มาตรฐานที่ใกล้ เคียง ซึ่งสอดคล้องกับ
ง าน วิจั ย ข อ งข อง ณิชกมล  ดี ว ง ษา , ปร ะยู ร  
วงศจ์นัทรา, ลขิติ จนัทรแ์กว้ (2561 : 12-29) ศกึษา
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ให้มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และดชันีประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยความรูเ้กี่ยวกบักจิกรรมการเรยีนรูป่้า
ชุมชนโคกหินลาดเรื่อง ชุมชนกับการจัดการป่า
ชุมชนระหว่างการจดักจิกรรมคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 
24.03 คิดเป็นร้อยละ 82 .77  แสดงให้เห็นว่า
ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1)เท่ากบั 80.10
และคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบักจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหินลาดเรื่องชุมชนกบัการจัดการป่า
ชุมชนหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
27.10 คิดเป็นร้อยละ 90 .33  แสดงให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากบั 90.33 
จึ ง ส รุป ไ ด้ว่ า  กิจ กร ร มกา ร เ รี ยน รู้ ป่ าชุ มชน 
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
มปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลตามเกณฑ์ 80/80 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภา วงศ์อามาตย์ 
(2556: 237-243) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือการ
เรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค 4 MAT ร่วมกบัหลักปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อพฒันาการคดิวเิคราะห์ 
ความรบัผดิชอบ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการศกึษาพบวา่ คูม่อืการเรยีนรูโ้ดยใชผ้งักราฟิก
ร่วมกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ค่า
เกณฑป์ระสทิธภิาพของผูเ้ชีย่วชาญเท่ากบั 4.85 อยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต ัง้ไวค้อื 3.51 
ขึ้น ไป และค่ าปร ะสิท ธิภาพของคู่มือ เท่ ากับ 
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88.79/81.21 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต ัง้ไว้คือ 80/80 
และสอดคล้องกบังานวจิัยของชลทิศ พันธุ์ศิร ิและ
บัญญัติ สาลี (2559 : 176 -188) ได้ศึกษา การ
พัฒนาคู่มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน : สหพันธร ัฐมาเลเซีย ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80และหาดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม เพื่อศึกษาทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมที่นิสิตประเมินตนเองและวิทยากรเป็น 
ผูป้ระเมนิ และเพื่อเปรยีบเทียบความรูท้ศันคติ และ
ทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมของนิสิตกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการศกึษาพบว่า คู่มือ
ฝึกอบรม มปีระสทิธิภาพเท่ากบั 92.33/93.22 ส่วน
ดชันีประสทิธผิลของคูม่อืฝึกอบรม เท่ากบั 0.8685   
 จากผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
คูม่อื มคีา่ดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.7857 ซึ่ง
ส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
หลังจากการใช้คู่มืออบรมร้อยละ 78.57 แสดงให้
เห็นว่านิสติที่เขา้รบัการอบรมโดยการใชคู้่มอือบรม
การเรยีนรูน้ัน้มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึ้น ท าให้ค่า
ดัชนีป ระสิทธิผ ลมีค่ าที่ผ่ าน เกณฑ์มาต รฐาน  
ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของสุพตัรา วงศ์ษา (2542 : 
77) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
หมายถึง แบบแผนการด าเนินการจัดการเรยีนรู้ที่
ไดร้บัการจดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธ์และสอดคล้อง
กบัทฤษฎ/ีหลกัการการเรยีนรูห้รอืการสอนที่รูปแบบ
นัน้ยดึถอืโดยผ่านกระบวนการวจิยัและไดร้บัพิสูจน์
และทดสอบวา่มปีระสทิธภิาพ ซึง่รปูแบบการสอนจะ
แสดงข ัน้ตอนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอนต้อง
ด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบดงักล่าว เพื่อให้
ผูเ้รยีนเกิดการเรยีนรูต้ามจุดมุ่งหมาย และเป็นไป
ตามแนวคิดของวีระพันธ์ แก้วรตัน์ (2558 : 136)  
ให้ค านิยามความหมายของการฝึกอบรมไว้อย่าง
มากมาย ขึ้นอยู่กบัว่ามองการฝึกอบรมจากแนวคิด 
(Approach) ใด เช่น เมื่อมองการฝึกอบรม ในฐานะ
ทีเ่ป็นแนวทางในการพฒันาขา้ราชการตามนโยบาย
ของรฐั "การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการต่างๆ 
ที่ใช้เพื่อช่วยให้ข้าราชการมีความรู้ ทักษะ และ

ทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
เพื่อให้เกิด ความร่วมมือกนัระหว่างข้าราชการใน
การปฏบิตังิานรว่มกนัในองคก์าร" หรอืการฝึกอบรม 
คอื "การถ่ายทอดความรูเ้พื่อเพิ่มพูนทักษะ ความ
ช านาญ ความสามารถ และทัศนคติในทางที่ถูกที่
ควร เพื่อชว่ยใหก้ารปฏบิตังิานและภาระหน้าที่ต่างๆ 
ในปัจจุบนัและอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และไม่ว่าการฝึกอบรม จะมีขึ้นที่ใดก็ตาม
วตัถุประสงค์กค็อื เป็นการเพิ่มขดีความสามารถใน
การปฏบิตัิงาน หรอืเพิ่มขีดความสามารถในการจดั
รูปขององค์กรในระยะหลัง  เรามักจะมองการ
ฝึกอบรมในเชิงของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมอนัสบืเนื่องมาจากเรยีนรู ้การฝึกอบรมจึง
หมายถงึ" กระบวนการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมอย่าง
มีร ะบบ  เพื่ อ ให้บุคคลมีความรู้  คว ามเข้า ใ จ  
มคีวามสามารถที่จ าเป็น และมีทศันคติที่ดีส าหรบั
การปฏบิตังิานอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานหรอื
องค์กรซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของชยัธัช จันทร์
สมุด (2553: 144) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมส าหรบั
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษา
พบวา่ ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของหลกัสตูรฝึกอบรม
การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมส าหรบับุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าเท่ากบั 0.7144 
หมายความว่า ผู้เข้าอบรมมคีะแนนเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 
71.44 แสดงใหเ้หน็วา่ จากกจิกรรมการฝึกอบรมที่มี
ความเหมาะสม และให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้ข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกหน่วยฝึกอบรม ช่วย
กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมตื่นตวั และให้ความสนใจใน
กจิกรรมที่แตกต่างจากที่เคยได้รบัการฝึกอบรมมา
ก่อน รวมถึงผู้เข้ารบัการอบรมมแีรงจูงใจภายในที่
ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และเกิดความ
ตระหนักในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ซึง่เป็นหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตัิตามความรบัผดิชอบ และ
การ ไ ด้ร ว มกลุ่ ม กันท ากิจ ก ร รม แลก เ ปลี่ ย น
ประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัิงาน ท าให้ ผูเ้ขา้รบั
การอบรมไดเ้พิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จาก
สถานการณ์จรงิทีป่ฏบิตัอิยู่ ดั ง นั ้ น ก า ร อ นุ ร ั ก ษ์
ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์
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พระราชา โดยใช้คู่มือกิจกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากร 
ป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์พระราชา 
สามารถพัฒนานิสิตให้มีพฤติกรรมตรงตามความ
มุ่งหวงั ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนไปในทศิทางที่ดขี ึ้น แสดงให้เห็นว่าการจดัการ
เรียนรู้การอนุร ักษ์ทร ัพยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎี 
ป่ า เ ปี ย กตามศาสต ร์พ ร ะ ร าชา  โดย ใช้คู่ มื อ
ประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
 2) ผลของการศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อมเรื่อง
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใช้ทฤษฎีป่าเปียก
ตามศาสตรพ์ระราชา 
  1)  ผลการเปรียบเทียบความรู้ การ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใชท้ฤษฎีป่าเปียกตาม
ศาสตร์พระราชา พบว่า นิสติที่เขา้ร่วมการเกีย่วกบั
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใช้ทฤษฎีป่าเปียก
ตามศาสตรพ์ระราชามคีวามรูก้่อนการส่งเสรมิอยู่ใน
ระดับน้อย ( ̅=7.75) และหลังการส่งเสริมอยู่ใน
ระดบัมาก ( ̅=17.00) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมินิสติมี
นิสิตคะแนนความรูเ้ฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริม 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์
(2535: 12) ไดใ้หค้วามหมายของความรูว้า่ หมายถึง 
การระลึกถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เคยมีประสบการณ์
มาแล้ว และรวมถึงการจ าเนื้ อเรื่องต่างๆ ทัง้ที่
ปรากฏอยู่ในแต่และเนื้อหาวชิา และวชิาที่เกีย่วพนั
กบัเนื้อหาวชิานัน้ และเป็นไปตามแนวคดิของอนันต์ 
ศรโีสภา (2524 : 43) ไดใ้ห้ความหมายของความรู้
ว่า หมายถึง สิ่งที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน การ
รวบรวมความคดิของมนุษย์ จดัใหเ้ป็นหมวดหมู่และ
ประมวลสาระที่สอดคล้องกนั โดยน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ดงันัน้สิง่ที่เป็นสาระที่สอดคล้องกนั โดย
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนัน้สิ่งที่ เป็นสาระใน
ระบบขอ้มลูขา่วสารจากค าจ ากดัความรูท้ี่มผีูก้ล่าวไว้
ในเบื้องต้น และเป็นไปตามแนวคิดของกีรติ ยศยิ่งยง 
(2549: 4) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่าความรู้ คือ 

ความคิดเห็นของแต่ละบุคลคลที่ผ่านกระบวนการคิด
วเิคราะห์และสงัเคราะห์จนเกดิความเขา้ใจ และน าไปใช้
ประโยชน์ในการตดัสนิใจในสถานการณ์ต่างๆ จนไดร้บั
การยอมรบัโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสงัคม และเป็นไป
ตามแนวคดิของกรีตวิจิติร อาวกุล (2550 : 61) กล่าวว่า
การส่งเสรมิเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มพูนความถนัด 
ความรู้ทางธรรมชาติ  ทักษะ หรือความช านาญ 
ความสามารถของบุคคลให้มีเทคนิควิชาการ ในการ
ท างาน เพื่อให้บุคลากรเกดิพฤติกรรมใหม่ หรอืเพื่อให้
เกดิทกัษะในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออีกนัย
หนึ่ง การส่งเสรมิหมายถึง การพฒันาหรอืฝึกฝนอบรม
บุคคลให้เหมาะสมหรือเข้ากับงานหรือการท างาน  
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของอาภาวด ีคาภูแกว้ (2558: 
51) ไดท้ าการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ป่าเต็งรงั ส าหรบันิสติ
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการวจิยั
พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมนีัยส าคญัที่ระกบั .05 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของลิขติ จนัทร์แกว้ (2556: 
85-89) ได้ศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการสืบสานฮีต  
สิบสองคลองสิบสี่เพื่อการอนุร ักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
วฒันธรรม ผลศกึษาพบว่า ดา้นความรู้ ก่อนฝึกอบรม
นักเรียนมีความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง หลัง
ฝึกอบรมนกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก และในดา้น
ทศันคต ิกอ่นการฝึกอบบรมนักเรยีนมทีศันคติเฉลี่ยอยู่
ในระดบัด ีหลงัฝึกอบรมนกัเรยีนมทีศันคติอยู่ในระดบัด ี
สรุปได้ว่า การส่งเสรมิการสืบสานฮีตสบิสงิคลองสบิสี ่
เพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมทางวฒันธรรม โดยจัดการ
ฝึกอบรมและใช้คู่มือประกอบการฝึกอบรมและจัด
กจิกรรมเรยีนรูฮ้ตีสบิสองคลองสบิสีใ่นชุมชน มผีลที่ท า
ให้นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรม มีระดับความรู้และ
ทัศนคติการสืบสานฮีตสิบสองคลองสิบสี่ เพื่อการ
อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม หลังการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการฝึกอบบรม ตามความมุ่ง
หมายของงานวจิยัทีต่ ัง้ไว ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
จุฬารตัน์ นันทรศัม ีและคณะ (2561 : 54 -61) ได้
การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระศรี
นครนิทร ์รอ้ยเอด็ ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพ
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รตันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ีก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมนักเรยีนที่เขา้ร่วม
การส่งเสรมิมคีะแนนความรูเ้ฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 แสดงใหเ้ห็นว่านิสติที่เขา้รบัการส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใชท้ฤษฎีป่าเปียกตาม
ศาสตรพ์ระราชา มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ เนื่องจากคู่มอืการ
ส่งเสริมมีความเหมาะสมและความน่าสนใจของ
เนื้อหาท าให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ของคูม่อืการสง่เสรมิเป็นอย่างด ีซึ่งคู่มอืการส่งเสรมิ
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใช้ทฤษฎีป่าเปียก
ตามศาสตรพ์ระราชา เน้นใหน้ิสติไดร้บัประสบการณ์
และความรูใ้หม่ๆ  เพื่อใหน้ิสติสามารถน าความรูแ้ละ
ประสบการณ์ที่ไดเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า
ไมโ้ดยใชท้ฤษฎป่ีาเปียกตามศาสตร์พระราชาให้เกดิ
ประโยชน์และสามารถน าความรูไ้ปเผยแพรไ่ด ้
 5.2 ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้
ทฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์พระราชา ของนิสติกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกการ
ส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม และหลงัการ
ฝึกการส่ง เสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้อง 
เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ พบวา่ นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อน
การส่ง เส ริม  ซึ่ งเป็นไปตามแนวคิดของประยู ร  
วงศ์จันทรา (2559 : 171-172) กล่าวว่า จริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม หมายถึง หลกัการที่ควรประพฤติอย่าง
หนึ่งต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลท าให้สิง่แวดล้อมด ารง
อยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิ เวศ และเอื้อ
ประโยชน์ใหแ้กส่รรพสิง่ที่อาศยัสิง่แวดล้อมด ารงชพี
อยู่ได ้โดยไม่สูญเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างตน
กบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่จรยิธรรมสิง่แวดล้อมไม่สามารถแยก
ออกไดจ้ากจรยิธรรมชวีติ สงัคมและชมุชน โดยศกัยภาพ
ในตัวของมันเองเป็นปัจจัยหลักในการบูรณาการ
เชื่อมโยงชวีติ ชุมชน และสงัคมสิง่แวดล้อมให้ด ารงอยู่
ได้อย่ างยัง่ยืน และเป็นไปตามแนวคิดของวินัย  

วีระวัฒนานนท์ (2546 : 43) ได้กล่าวว่าจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม หมายถึง หลักการปฏิบัติ เกี่ยวกับ
สิง่แวดล้อมส าหรบัมนุษย์ที่ ยึดเอาความถูกต้องดงีาม 
ความถูกต้องตามหลกัคุณธรรม และความเมตตาที่พึง
ปฏบิตัติ่อสิง่แวดล้อม ซึ่งจะมผีลกระทบต่อชวีติและต่อ
มนุษย์ดว้ยกนัในการที่มนุษย์พึงปฏบิตัิต่อสิง่แวดล้อม
จงึประกอบไปดว้ยรากฐานความเชื่อในเชงิคุณธรรมที่มี
ความแตกต่างกันในระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนัออกไป และเป็นไปตามแนวคดิ
ของและเป็นไปตามแนวคิดของประภาศรี สีหอ าไพ 
(2540 : 17) ได้ให้ความหมายว่า จริยธรรม หมายถึง 
หลกัความประพฤติที่อบรมกริิยา และปลูกฝังลกัษณะ
นิสยัใหผู้ป้ระพฤตอิยู่ในครรลองและศลีธรรม และคุณค่า
ของจรยิธรรมนัน้ชี้ให้เห็นถึงความเจรญิงอกงามในชวีติ
อย่างมีระบบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคลที่มี
ล ักษณะจิตใจที่งดงาม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ
ประยูร วงศ์จันทรา (2552 : 102) ได้ศึกษาแนวคิด
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม สิง่แวดล้อมศกึษากบัการปลูกฝัง
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม แนวทางการแกไ้ขปัญหาการสรา้ง
จติส านึก และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มตามแนวพุทธศาสตร ์
วิธีการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารต่างๆ ที่มีอยู่ จาก
การศกึษาพบว่า แนวคดิทางจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเป็น
ความตระหนกั และจติส านึกทางสิง่แวดล้อม เพื่อให้เห็น
คณุคา่ของธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มในท่าทีและปฏบิตัิอย่าง
เป็นมิตร ในการปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อมกับ
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาถือเป็นแนวทางที่มี
ความสอดคลอ้งกนัเป็นอย่างยิ่ง ในการแกไ้ขปัญหาการ
สร้างจิตส านึกทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต้องท าให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม และพบวา่หลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนามี
ความสอดคล้องกับการปลูกจิตส านึกทางจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเพราะหลกัค าสอนเน้นให้เขา้ใจธรรมชาต ิ
ดงันัน้ การปลูกฝัง่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเป็นแนวทาง
หนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมได้เป็นอย่างด ี
และสอดคล้องกบังานวิจัยของวิมล ต้นพิกุล และ
คณะ (2561 : 84) ศกึษาและเปรยีบเทียบจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับพรรณไม้ในป่าชุมชนโคกหิน
ลาด ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัด
กจิกรรม พบว่า คะแนนจรยิธรรมสิ่งแวดล้อมของ



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(2), 2020 : 69 – 85 
 

82 

นิสิตที่ เ ข้า ร่วมกิจ กร รมการ เ รียน รู้ ป่ าชุมชน 
โคกหนิลาด เรือ่ง พรรณไมใ้นป่าชมุชน ก่อนการเขา้
ร่วมกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้อง 
ดงีาม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.08 และหลังการเข้าร่วม
กจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม 
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.87 เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรม พบว่า  กลุ่ มตัวอย่ างมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า 
กจิกรรมการเรยีนรู้มผีลท าให้จรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ของนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี
กระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธี การฝึ กอบรม  
มีกระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม คอื คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชมุชนโคกหนิลาด เรือ่ง พรรณไมใ้นป่าชุมชน แผ่นพบั 
ในการบรรยายใหค้วามรู ้เป็นสื่อหรอืตวักระตุ้นให้เกดิการ
เรยีนรูแ้ละมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อพรรณไมใ้นป่าชุมชน
เพิ่มมากขึ้น และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัพระครูวาปีพัช
ราภรณ์ (2554 : 52) ได้ศึกษา การศึกษาจริยธรรม
สิง่แวดล้อมของพระนิสติมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลยั ศูนย์การศกึษาจังหวดัเพชรบูรณ์ การวจิ ัย
คร ัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมของพระนิสติ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัยศูนย์การศึกษาจังหวดัเพชรบูรณ์ ที่มีอายุ 
ระดบัการศึกษา และต าแหน่งต่างกนั ศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่ างจ านวน 165 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test 
และ F-test ผลการวจิยัพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ของพระนิสิตที่ก าลังศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยศูนย์  ดงันัน้กิจกรรมการ
เรยีนรูม้ผีลท าใหจ้รยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติที่เขา้
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการจัด
กิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรม มีกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษาโดยเครื่องมอืที่ใชใ้น
การจัดกิจกรรม คือ คู่มือการเรียนรู้ทร ัพยากร
สิง่แวดลอ้มดา้นการใชป้ระโยชน์ของมนุษย์ แผ่นพบั

ในการบรรยายให้ความรู ้เป็นสื่อหรือตัวกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้และมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการ
เรียนรูท้รพัยากรสิ่งแวดล้อมดา้นการใชป้ระโยชน์ของ
มนุษย์เพิม่มากขึน้ 
 5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎี
ป่าเปียกตามศาสตรพ์ระราชาของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อน
และหลงัการจัดกจิกรรม พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจิต
อาสาสิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง และหลงัการฝึกอบรมนิสติมคีะแนนเฉลี่ยจิต
อาสาสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่ อ
เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อมก่อนและ
หลังการฝึกอบรม พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของดวงทิพย์ อนัประสทิธิ ์(2557: 
27) ไดใ้ห้ความหมายของจิตอาสา หมายถึง ผู้ที่มีเอื้อ
อาทร มคีวามเมตตาให้กบัผูอ้ื่น พรอ้มกบัการมใีจที่เป็น
กลาง มคีวามรบัผดิชอบเสยีสละเพื่อส่วนร่วม และเอาใจ
ใส่ผู้อื่นด้วยการกระท าด้วยความสนใจ เพื่อที่จะได้
ชว่ยเหลอือื่น และสรา้งประโยชน์คนทีอ่ยู่ในชมุชน/สงัคม
เดยีวกนั ท าใหเ้กดิการพฒันาใหม้คีวามเจรญิยิ่งขึ้น และ
เป็นไปตามแนวคดิของณฐัณิชากร ศรบีรบิรูณ์ (2550: 7) 
ให้ความหมายของจิตอาสา หมายถึงความส านึกของ
บุคคลที่มีต่อสงัคม ส่วนรวม โดยการเอาใจใส่และการ
ชว่ยเหลอืผูท้ีม่จีติอาสาจะแสดงออกซึง่พฤตกิรรมทีอ่าสา
ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การเสยีสละเงนิ สิง่ของ 
เวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและ
สงัคมโดยไม่หวงัผลตอบแทน และเป็นไปตามแนวคิด
ของนนัท์รตัน์ ปรวิตัิธรรม (2553: 33-34) สรุปลกัษณะ
ลกัษณะพฤติกรรมจิตอาสา หมายถึง การกระท าของ
บคุคลทีแ่สดงออกถงึลกัษณะพฤตกิรรมทีส่ามารถสงัเกต
ได ้ไดแ้ก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ้ื่น พฤติกรรมการ
เสยีสละเพื่อสงัคม พฤติกรรมมุ่งม ัน่พฒันาสงัคมแสดง 
ออกถึงลักษณะพฤติกรรมความรับผิดชอบ และ
พฤตกิรรมมรีะเบยีบวนิัย พฤติกรรมจิตส านึกสาธารณะ
แสดงออกถึงลกัษณะพฤติกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และ
พฤติกรรมดูแลรกัษาสาธารณะสมบตัิ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของอรอนงค ์พลโคกก่อง และคณะ (2561 : 81) 
ไดศ้กึษาและเปรยีบเทยีบจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อปัญหา
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การทิ้งขยะในป่าชุมชน ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและ
หลังกิจกรรม พบว่า คะแนนจิตอาสาสิ่งแวดล้อมของ
นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด 
เรื่อง ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชนบ้านศรวีิไล หมู่ 8 
ก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ในมากมคี่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 3.67 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.40 เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเข้า
รว่มกจิกรรม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดล้อมหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่า
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็วา่ กจิกรรมการเรยีนรูม้ผีลท าให้
จติอาสาสิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้น 
เนื่ องจากมีกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการ
ฝึกอบรม มกีระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา
โดยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม คอื คู่มอืกจิกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง ปัญหาการทิ้งขยะใน
ป่าชมุชน และแผ่นพบัในการบรรยายให้ความรู ้เป็นสื่อ
หรือตัวกระตุ้นให้ เกิดการเรียนรู้และมีจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อปัญหาการทิ้งขยะในป่าชมุชนเพิ่มมากขึ้น 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอารยีา บษุราคมั และคณะ 
(2561: 12-13) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิ่งแวดล้อมต่อเห็ดธรรมชาติในป่าชุมชนโคกหินลาด 
ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
พบว่า คะแนนจิตอาสาสิ่งแวดล้อมของนิสติที่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง เห็ด
ธรรมชาตใินป่าชมุชนก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม โดยรวม
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.05 และหลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
จิตอาสาสิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม 
พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อม
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้า
รว่มกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดง
ให้ เห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้มีผลท าให้จิตอาสา
สิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมเพิม่ขึ้น เนื่องจากมี
กระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการฝึกอบรม มี
กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยเครื่องมอืที่
ใชใ้นการฝึกอบรม คอื คู่มือการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้

โดยใชท้ฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์พระราชาในการบรรยาย
ใหค้วามรูเ้ป็นสือ่หรอืตวักระตุน้ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละมจีิต
อาสาสิง่แวดลอ้มเพิม่มากขึน้ 
 ดังนั ้นจะเห็นได้ว่าการส่งเสริมการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรป่าไม้โดยใช้ทฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์
พระราชา ที่ผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อม
ศกึษา ท าใหน้ิสติที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมจีิตอาสาเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากไดม้กีารรบัฟังขอ้มลูความรูท้ีเ่กดิขึน้จรงิ ให้นิสติ
มคีวามรูค้วามเข้าในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้
ทฤษฎป่ีาเปียกตามศาสตร์พระราชา และมจีิตอาสาในการ
ฟ้ืนฟูสภาพทรพัยากรใหด้ขี ึน้ต่อไปในอนาคต  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานที่สนใจสามารถน าคู่มอืกจิกรรมการ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่าเปียก
ตามศาสตรพ์ระราชา ไปเป็นแนวทางในการประชาสมัพนัธ์ 
และสือ่การเรยีนรูไ้ด ้
 2) สามารถน าคู่มือกิจกรรมการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชท้ฤษฎีป่าเปียกตามศาสตร์
พระราชา ไปเผยแพร่ให้กบัชุมชน หรอืสถานศึกษาเพื่อ
เป็นการน าความรูข้องการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมม้าใชใ้ห้
เกดิประโยชน์ได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรศึกษาหาเกี่ยวกบัปัจจัยด้านอายุ อาชีพ 
และระดับการศึกษา ที่อาจมีผลต่อการมีจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้
 2) ควรศกึษานวตักรรมการออกแบบฝายชะลอน ้า 
เพื่อสรา้งความชุ่มชื้นให้กบัผืนป่าตามทฤษฎีป่าเปียก 
ให้มีความเหมาะสม มัน่คงถาวร และเป็นมิตรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
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