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บทคดัย่อ 
 งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาและเพื่อศกึษาเปรยีบเทียบความรู ้จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม และจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 48 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจงเขา้ร่วมกจิกรรม เครื่องมอื
ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ คู่มือฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม และแบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
คอื คา่เฉลีย่ ความถี ่รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานคอื Paired t-test ผลการศกึษา 
พบว่า คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 90.31/88.85 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรม (E.I.) เท่ากบั 
0.8051 นิสติมคีวามรูเ้พิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสติมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใชคู้่มอืฝึกอบรม  
รอ้ยละ 80.51 นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม หลังการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมสงูกวา่กอ่นการเขา้รว่มการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study find the efficiency according to the criteria 80/80 and 
the effectiveness of the training manual conservation of forest resource conservation by reforestation in 
people's hearts on the king science of the King Bhumibol Adulyadej and to study and compare knowledge 
Environmental ethics and environmental volunteers about promotion of forest resource conservation by 
reforestation in people's hearts on the king 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 by reforestation in 
people's hearts to the king 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 90.31/88.85. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.8051. 
The students had more knowledge and effect to increased student progress after using the training 
manual at 80.51 percent. After the training the experimental group students had an average score of 
knowledge, environmental volunteer and environmental ethical more than before activity significantly 
statistical level .05. 
 
Keyword :  Training manual, Forest resource conservation, Reforestation in people's hearts, the science  
   of the King Bhumibol Adulyadej, Knowledge, Environmental volunteers, Environmental Ethics 
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1. บทน า  
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
พื้นฐานส าคญัของการพัฒนาทัง้ด้านเศรษฐกจิและ
สงัคม รวมถงึคณุภาพทีด่ขีองประชาชน ชวีติที่พึ่งพา
และเกื้อกูลกบัธรรมชาติอย่างพอเพียงในอดตีที่ผ่าน
มา ไม่ก่อให้เกดิปัญหามลภาวะ ต่างจากปัจจุบนัที่มี
การใชท้รพัยากรธรรมชาติอนัอุดมสมบรูณ์ทัง้ในดา้น
ป่าไม ้ดนิ น ้าและแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งวตัถุดบิ
เพื่อการผลิตทัง้ในภาคการเกษตรและอุสาหกรรม  
มีอัตราการพัฒนาและขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง  
ผลจากการใช้ทร ัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย น ามาซึ่ง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะหลายประการ อาท ิ
สภาวะโลกรอ้น เรอืนกระจก ภาวะแห้งแล้ง อุทกภยั 
น ้าเสยี มลภาวะทางอากาศ ปัญหาขยะและสิง่ตกคา้ง 
เ ป็ น ต้ น  ส า เ ห ตุ ห ลั ก ข อ ง ก า ร สู ญ เ สี ย
ทรพัยากรธรรมชาติมาจากการพฒันาประเทศที่มุ่ง
สร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ (แผนพัฒนา 
เศรษฐกจิแห่งชาต ิฉบบัที ่11, 2554-2555)  
 ในปี 2558 พื้นที่ป่าไม้ทัว่โลก ราว 73,000 
ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดเทียบเท่าประเทศ
ปานามา ได้ถูกท าลายไปในแต่ละปี (ข้อมูลจาก 
FAO) ซึ่งเป็นตวัเลขที่น่าตกใจอย่างยิ่ง เทียบไดก้บั
เราสญูเสยีพื้นทีป่่าขนาดเท่าสนามฟุตบอล 50 สนาม
ในทุกๆ 1 นาที สถานการณ์ในประเทศไทย ณ ปี 
2559 เองก็ไม่ต่างกนั โดยพื้นที่ป่าไม้ในประเทศ ณ 
ปัจจุบนั อยู่ทีร่อ้ยละ 30 ของพื้นทีท่ ัง้หมด โดยมพีื้นที่
ประมาณ 152,000 ตารางกโิลเมตร โดยคดิจากพื้นที่
ป่าทัง้หมดรวมถึงป่าเสื่อมโทรมและป่าฟ้ืนฟูการ
สญูเสยีนี้นบัวา่มคีวามส าคญัอย่างยิ่งต่อป่าต้นน ้า ซึ่ง
เป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงประชากรไทย
ราว 66 ลา้นคน ในขณะที่สถานการณ์ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศทวีความรุนแรง
มากขึ้น ทรพัยากรป่าไมท้ี่เรามเีหลืออยู่จะเพียงพอ
ตอบสนองความตอ้งการของวถิชีวีติของคนไทยอย่าง
ยัง่ยืนได้หรือไม่ ประเทศไทย ยงัจะเป็น อู่ข ้าวอู่น ้ า 
ของเอเชียได้หรือไม่หากสถานการณ์เลวร้ายกว่านี้ 
(กองทุนสตัว์ป่าโลก, 2558: เวบ็ไซต์) ประเทศไทย
ตัง้อยู่ในภมูภิาคของโลกทีอุ่ดมสมบูรณ์ ไปดว้ยป่าไม ้
ดงัจะเหน็ไดว้า่เมือ่ประมาณ 40 ปีทีแ่ลว้ ประเทศไทย

มพีื้นทีป่่าไมอ้ยู่ถงึ 171 ลา้นไร ่(รอ้ยละ 53 ของพื้นที่
ประเทศทัง้หมด 320 ลา้นไร)่ กระทัง่จากรายงานของ
กรมป่าไม้ใน พ.ศ.  2551 พื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือ 
99.15 ลา้นไร ่ 
 พื้นที่ป่าไมน้ัน้ ยังส่งผงกระทบต่อการลดลง
ของจ านวนสัตว์ป่าอีกด้วย จากนัน้นโยบายเพิ่ม
ปรมิาณป่าไมด้ว้ยการเพิ่มพื้นที่อนุรกัษ์และส่งเสริม
การปลูกป่า อีกทัง้การประกาศปิดป่า ตัง้แต่ พ.ศ. 
2532 เป็นตน้มาสง่ผลใหพ้ื้นที่ป่าไมม้ปีรมิาณเพิ่มขึ้น 
แต่การลักลอบตัดไม้และล่าส ัตว์ก็ยังมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง (ดอกรกั มารอด, 2559: 16) 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ป่าไม้รวม
ทัง้หมด 27,555.54 ตารางกโิลเมตร (รอ้ยละ 16.32 
ของพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ) และจงัหวดัเลย
เป็นจงัหวดัทีม่เีนื้อทีป่่าไมม้ากที่สุด 3,926.48 ตาราง
กโิลเมตร รอ้ยละ 34.37 ของพื้นทีจ่งัหวดั พื้นที่ป่าไม้
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีป่าไม้เหลือ
น้อยที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้ประเภทป่าแดง  
ป่าโคก ป่าแพะ หรือป่าเต็งรงั ถัดมาเป็นป่าเบญจ
พรรณและป่าทุ่งเมือ่เทยีบกบัพื้นทีภ่าค จงัหวดัที่มป่ีา
ไม้มากที่สุดคอื อุบลราชธานี และจังหวดัที่มีป่าไม้
น้อยที่สุดคือ มหาสารคาม (มูลนิธิสบืนาคะเสถียร , 
2560: เวบ็ไซต์) สภาพป่าไมข้องจงัหวดัมหาสารคาม
ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรงั ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจงัหวดั
บริเวณ อ าเภอกุดรงั อ าเภอบรบือ อ าเภอนาเชือก 
อ าเภอนาดนู และอ าเภอวาปีปทุม มป่ีาสงวนแห่งชาต ิ
10 แห่ง มวีนอุทยาน 2 แห่ง คอื วนอุทยานโกสมัพ ี 
มพีื้น 177.243 ไร่ และวนอุทยานชหีลง 279.159 ไร ่
มสีวนรกุชาต ิ2 แห่ง คอื สวนรกุชาตพิุทธมณฑลและ 
สวนรุกชาติท่าสองคอน เขตห้ามล่าสตัว์ป่า จ านวน  
1 แห่ง  คือ เขตห้ามล่าส ัตว์ป่าดูนล าพัน มีพื้นที ่
376.025 ไร่ พบว่า พื้นที่ป่าไมต้ัง้แต่ปี พ.ศ. 2545-
2553 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2555 จังหวัดมี
พื้นที่ป่าไม้ คิดเป็น ร้อยละ 6.29 ของพื้นที่จ ังหวัด 
เนื่องจากเป็นจงัหวดัทีม่พีื้นทีป่่าไมน้้อยจงึท าใหร้ะบบ
นิเวศไม่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นอุปสรรคไม่
เอื้ออ านวยในการเกษตรกรรม และยงัมปัีญหาการบุก
รุกท าลายป่าไม้ ซึ่งในระยะที่ผ่านมา พบว่า มีการ
ลกัลอบตดัไมอ้ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะไมพ้ยุง ไมเ้ต็ง
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ไม้รงั หรือไม้ใช้สอยเพื่อการก่อสรา้งบ้าน ซึ่งมีมูลค่า
ทางเศรษฐกจิสงู (ธงชยั จารพุพฒัน์, 2555: 10) 
 การอนุร ักษ์สิ่งแวดล้อมและการอนุร ักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ อาจน าไปใชไ้ดใ้นความหมายที่
เหมือนกันกล่ าวทรัพยากรธรรมชาติล้วน เ ป็น
องค์ประกอบของ แวดล้อมที่จะต้องมีความสมัพนัธ์
ซึง่กนัและกนั อนัจะท าใหส้ิง่แวดล้อมหรอืระบบนิเวศ
เกดิความสมดลุ แต่การร่อยหรอของทรพัยากรอย่าง
รวดเร็ว รวมทัง้  กระบวนการผลิตการแปรรูป
ทรพัยากร และการใชท้รพัยากรทีเ่พิม่ขึน้ใหก้อ่ให้เกดิ
สารพิษในสิ่งแวดล้อม ท าให้สอนวดผมขาดความ
สมดลุ ดงันัน้การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตจิงึมคีวามหมายเชน่เดยีวกนั และ
ไดใ้ห้ความหมาย ของการอนุรกัษ์ไวว้่า การอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม หมายถงึ การรูจ้กัใชท้รพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอย่างชาญฉลาด โดยใชอ้ย่างประหยดั
ให้เกดิประโยชน์สูงสุด ให้ใชไ้ดอ้ย่างนานที่สุด และ
เป็นประโยชน์ต่อมหาชนให้มากที่สุด การอนุรกัษ์
ไม่ใช่การห้ามใชท้รพัยากรธรรมชาติ แต่เป็นการใช้
ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามความ
จ าเป็น ของการด ารงชวีิต และไดก้ล่าวเพิ่มเติม กร
อนุรกัษ์อย่างเดยีวไม่เพียงพอต้องมีการพฒันาดว้ย 
จึงให้ความหมายของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ว่า 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการดูแลรกัษา 
ปรบัปรุงฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศ ให้อุดมสมบูรณ์และอยู่ในสภาวะสมดุล
ปลอดจากมลพิษ เพื่อให้มนุษย์ไดใ้ชเ้พื่อการพฒันา
คณุภาพชวีติและสงัคมเศรษฐกจิให้ม ัน่คง การพฒันา
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจึงควบคู่กบัการ
พฒันาเศรษฐกจิ สงัคม เพื่อคุณภาพชวีติของมนุษย์
ทัง้มวล ซึ่ ง เรียกว่าการพัฒนาเพื่ อความยัง่ยืน  
(วนิยั วริะวฒันานนท์, 2541: 37-40) 
 ศาสตร์พ ร ะร าชา เ ป็นแนวคิดต ามแนว
พระราชด ารขิององคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมิ
พลอดุลยเดช รชักาลที่ 9 มีความสนพระราชหฤทัย
แ ล ะ ท ร ง ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น
ต้นทุนพื้นฐานของวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน
โดยตรง จากการเสดจ็พระราชด าเนินไปเยี่ยมราษฎร

ในพื้นที่ต่างๆ ทรงพบว่าปัญหาป่าเสื่อมโทรมไดท้วี
ความรนุแรงจะน่าวติกและสง่ผลกระทบให้เกดิปัญหา
ดา้นอื่นๆ ตามมาเป็นลูกโซ่ไม่เฉพาะแต่ปัญหาเรื่อง
ดินและน ้ าเท่านัน้ หากโยงใยถึงปัญหาทางสงัคม
เศรษฐกิจ การเมือง คุณธรรม และระบบนิเวศของ
พื้นที่โดยรวมอีกด้วย ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้
พระราชทานแนวพระราชด าริในการแก้ไขปัญหา 
ป่าเสือ่มโทรม ซึง่มไิดเ้ป็นแนวทางปฏบิตัิที่ด าเนินไป
อย่างโดดๆ อย่างเป็นเอกเทศ หากแต่ทรงบูรณาการ
งานพฒันาทีเ่กีย่วเนื่องทัง้หมดเขา้ไปท างานในพื้นที่
อย่างประสานสมัพนัธ์กนัแนวพระราชด ารดิา้นป่าไม ้
เพื่อลดการตดัไมท้ าลายป่าและส่งเสรมิให้มกีารปลูก
ป่าในรปูแบบต่างๆ โดยการปลูกฝังจติส านึกให้ชุมชน
เห็นความส าคญัของป่าไมช้่วยกนัอนุรกัษ์ดูแลรกัษา 
และใชป้ระโยชน์จากป่าอย่างถูกวธิี เพื่อให้มนุษย์กบั
ธรรมชาติอยู่ร่วมกนัได้อย่างมีความสุขและยัง่ยืน 
(มูลนิธิม ัน่พฒันา, 2561: เวบ็ไซต์) ปลูกป่าในใจคน” 
มขีึ้นเพื่อส่งเสรมิการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มรว่มกนั สนับสนุนให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการดูแลพื้นที่สีเขียว สร้างจิตส านึกและให้
ประชาชนเห็นคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมร่วมกนั รวมถึงส่งเสรมิให้ความรูแ้ละจัด
ให้มีข้อมูลในการพัฒนาการอนุร ักษ์ต้นไม้และพื้นที่ 
สเีขยีวใหค้งอยู่ตลอดไป พรอ้มกบัใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม
ในการปรบัปรงุภมูทิศัน์เมอืง และการดูแลความสวยงาม
ของเมอืงให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ร่มรื่นสวยงาม เป็นเมือง 
สเีขยีวอย่างแทจ้รงิ (นิพนธ์ ตัง้ธรรม, 2559: 17)         
 ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ป่าไม้ของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ที่ ถู ก ท า ล า ย ล ง อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงให้แนวพระราชด าริมากมายเพื่ อแก้ไขปัญหา
ดังกล่ าว  ด้วยพระปรีชาญาณพระองค์ทรง ให้
ความส าคญักบัจิตส านึกของประชาชนเป็นอันดับ
ตน้ๆ ประหนึ่งว่างานดา้นอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละต้นน ้าล า
ธารจะประสบผลดีมีความต่อเนื่อง และรกัษาความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ได้อย่างยัง่ยืนเพียงใดนัน้ 
ขึ้นอยู่กบัคุณธรรมและจิตส านึกของชาวบ้านเป็น
ส าคญั หากชาวบา้นในพื้นที่ไม่ร่วมใจ ไม่เห็นด้วย
งานในพื้นที่นัน้ก็ย่อมยากที่จะประสบความส าเร็จ 
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เมื่อคราวเสด็จพระราชด าเนินไปหน่วยงานต้นน ้ า
พฒันาทุ่งจือ  จงัหวดัเชยีงใหม่ พ.ศ.2514 พระองค์
ทรงมพีระราชด ารสักบัเจา้หน้าทีท่ีเ่ฝ้ารบัเสดจ็ฯความ
ว่า “…ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคน
เหล่านัน้กจ็ะพากนัปลูกตน้ไมล้งบนแผน่ดนิและรกัษา
ตน้ไมด้ว้ยตนเอง...” (เดชา ปญุญบาล, 2560: 13-16)  
 จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงไดม้คีวามสนใจที่
จะอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคน
ตามศาสตรพ์ระราชา เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรบันิสติ
ใหเ้กดิองคค์วามรูเ้พิ่มขึ้นสามารถน าไปสู่การอนุรกัษ์ 
วธิีในการด าเนินการ คือการจัดกิจกรรมอบรมเป็น
เครือ่งชว่ยถ่ายทอดความรู ้เอกสารและคู่มอืถ่ายทอด
ความรูแ้สดงรายละเอยีด เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสติ
มีความรู้ มีจ ริยธรรมสิ่ง แวดล้อมและจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มน าไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อพัฒนาคู่มือการอนุรกัษ์ทร ัพยากร 
ป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา 
ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
 2) เพื่อศกึษาเปรยีบเทียบความรู ้จรยิธรรม 
และจิตอาสา การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ โดยการ
ปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา ก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
 
3. วิถีการด าเนินงาน 
3.1 ประชากรทีศึ่กษา 
 ประชากรที่ศึกษา คือ นิสิตระดบัปริญญาตรี
ช ั ้ น ปี ที่  1 ส า ข า วิ ช า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ า  
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 363 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการฝึกอบรม คือ นิสิต
ระดับปริญญาตรีช ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม จ านวน 48 คน โดยการ
เลอืกแบบเจาะจง 
 
 
 

3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา     
 1) ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ คู่มอืการฝึกอบรม การ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตาม
ศาสตรพ์ระราชา 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
  2.1) ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร อ นุ ร ั ก ษ์
ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์
พระราชา 
  2.2) จิ ต อ า ส า เ กี่ ย ว กับ ก า ร อ นุ ร ักษ์
ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์
พระราชา     
  2.3) จริยธรรมเกี่ยวกับการอนุร ักษ์
ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์
พระราชา 
 3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
และแผ่นพับการอนุรกัษ์ทร ัพยากรป่าไม้ โดยการ
ปลูกป่าในใจคนตามศาสตรพ์ระราชา 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ แบบทดสอบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมและแบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อมเกีย่วกบั
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคน
ตามศาสตรพ์ระราชา 
3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่ คู่มือ แผ่นพับ แบบวัดความรู ้
แบบทดสอบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม และ แบบทดสอบ
จติอาสาสิง่แวดลอ้มเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้
โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตรพ์ระราชา 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอืดงันี้ 
  2.1) คูม่อืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดย
การปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา โดยมี
เนื้ อหาการ เรียนรู้ทั ้งหมด 4 หน่วยการเรียนรู ้
ประกอบด้วย หน่วยที่1 ความหมายของศาสตร์
พระราชา หน่วยที่ 2 การอนุร ักษ์ทรพัยากรป่าไม ้
โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา หน่วย
ที่ 3 โครงการตัวอย่างเกี่ยวข้องกับการอนุร ักษ์
ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์
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พระราชา และหน่วยที่ 4 จริยธรรมและจิตอาสาต่อ
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคน
ตามศาสตรพ์ระราชา 
  2.2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตาม
ศาสตร์พระราชา เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก คือ 
ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ ตอบถูกให้ 1 คะแนน 
ตอบผดิให ้0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
  2.3) แบบทดสอบจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ โดยการปลูก 
ป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา เป็นแบบเลือกตอบ 
5 ตวัเลอืก ไดแ้ก ่คอื ก ข ค ง และ จ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบทดสอบจิตอาสาสิ่งแวดล้อม
เรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าใน
ใจคนตามศาสตร์พระราชา เป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า แบบเลือกตอบ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยทีส่ดุ    
 3) น าเครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้ สง่อาจารย์ทีป่รกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมอืที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้
พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ พบว่า ค่า 
IOC ของเครือ่งมอืทัง้หมด มคีา่มากกวา่ 0.5 แสดงว่า 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่าย ของ
เครือ่งมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรูม้คี่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.742 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระ
หว่า 0.2 – 0.8และค่าความยากง่ายรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.2 – 0.8 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
  5.2) แบบทดสอบจรยิธรรมสิง่แวดล้อมมี
คา่ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.788 ค่าอ านาจจ าแรก
รายขอ้อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.8 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

  5.3) แบบทดสอบจติอาสาสิง่แวดล้อมมคี่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.895 ค่าอ านาจจ าแรก
รายข้ออยู่ระหว่าง 0.2 0.8 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทรพัยากรป่าไม้ โดยการปลูก 
ป่าโดยไมต่อ้งปลูกตามศาสตรพ์ระราชา 
3.5 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การอนุร ักษ์ทร ัพยากรป่าไม้ โดยการปลูก 
ป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาผูว้จิยัไดด้ าเนินการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยแบง่เป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่1 การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอื 
  1.1) ก าหนดเนื้อหาและวตัถุประสงค ์เรื่อง 
การเรยีนรูก้ารอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูก
ป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชากบัการเรียนรู้การ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตาม
ศาสตร ์และหน่วยที ่4 จรยิธรรมและจติอาสาเกีย่วกบั
การเรยีนรูก้ารอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูก
ป่าในใจคนตามศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการบรรยาย 
เทคนิคการถาม-ตอบ และเทคนิคนนัทนาการ 
  1.2) สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม คือ คู่มือ
ฝึกอบรมการเรียนรู้ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าใน
ชมุชน และแผน่พบั  
  1.3) จัดท าคู่มือการเรียนรู้การอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์
พระราชาแล้วส่งตรวจที่ปรึกษา น ามาแก้ไขตาม
ค าแนะน า 
  1.4) ส่งตรวจผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และ
น ามาแกไ้ขตามค าแนะน า 
  1.5) น าคู่มอืไป Try Out กบันิสติที่ไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่าง 
  1.6) น าคูม่อืไปวเิคราะห์ผล 
 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา   
  2.1 ข ัน้เตรยีมการ  
   1) เนื้อหาการอบรมการเรียนรู้การ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตาม
ศาสตร์มเีนื้อหาประกอบไปดว้ย 4 หน่วยการเรยีนรู ้
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หน่วยที ่1 ความหมายของศาสตร์พระราชา หน่วยที ่
2 การเรียนรู้การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ โดยการ
ปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์ หน่วยที่ 3 โครงการ
ตวัอย่างที่เกี่ยวขอ้งการเทคนิคอบรมที่หลากหลาย
เพื่อสรา้งความสนใจ โดยก าหนดเป้าหมายของแต่ละ
กจิกรรม เน้นการเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งผูบ้รรยายและ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมการเรียนรู้มีความสนใจต่อสิ่งที่ตนก าลัง
ไดร้บัจากการฝึกอบรม เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม
เกิดความรู้ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสา
สิง่แวดล้อม ที่ต่อการเรียนรู้การอนุรกัษ์ทรพัยากร 
ป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตรพ์ระราชา 
  2.2 ข ัน้น าเขา้สูก่ารฝึกอบรม 
   ขัน้น าเข้าสู่การฝึกอบรม เป็นการ
เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมการ
เรยีนรูห้รอืการสรา้งบรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการ
ฝึกอบรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความคุ้นเคยและลด
ความตรงึเครยีดทางดา้นร่างการและจิตใจของผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรม และปลูกต้นไม้ของนิสติที่เขา้ร่วม
การฝึกอบรม 
  2.3 ข ัน้จดัการฝึกอบรม 
   การอบรมครัง้นี้ประกอบด้วย การ
บรรยายโดยมีคู่มือประกอบการบรรยาย เป็นการ 
บรูณาการ  
  2.4 ข ัน้วดัผลการจดักจิกรรม 
   ในข ัน้นี้ เ ป็นข ัน้สุดท้ายซึ่ ง จ ะ เ ป็น
ข ัน้ตอนจุดมุ่งหมายของการวิจยัที่ต ัง้ไวใ้นตอนแรก
โดยในการอบรมครัง้นี้วดัผลการประเมนิ 3 ดา้น คอื 
ด้านความรู้ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสา
สิง่แวดลอ้ม  
 
 
 
 
 
 
 

3.6 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 
   2.5) คา่ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1)  
   2.6) คา่ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2)  
   2.7) คา่ดชันีประสทิธผิล (E.I) 
  3) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมติฐาน คอื Paired 
t-testที ่ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05  
 
4. สรปุผลการวิจยั  
 การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่า
ในใจคนตามศาสตรพ์ระราชาชมุชน ผูว้จิยัไดน้ าเสนอ
ผลสรปุ ดงันี้  
 1.1) ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และประสิทธิผลของคู่มือการเรียนรู้การ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตาม
ศาสตร์พร ะร าชา  ส ามารถสรุปได้ว่ า  การห า
ประสทิธภิาพของคูม่อืในการสรา้งผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนให้ผู้อบรมเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ถึง
ระดับเกณฑ์ที่คาดไว้ ประสิทธิภาพที่ว ัดออกมา
พิจารณาได้จากร้อยละขอการท าแบบวัดผลหรือ
กระบวนการปฏสิมัพนัธ์กบัรอ้ยละการท าแบบวดัผล
หลงัการอบรม พบวา่ ประสทิธิภาพของกระบวนการ 
(E1) คดิเป็นร้อยละ 90.31 และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 88.85 ดงันัน้ คู่มือ
ฝึกอบรมการเรียนรู้ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าใน
ชมุชน จงึมปีระสทิธภิาพของคูม่อือบรม 90.31/88.85 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 
 

 
 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(3), 2020 : 99 - 115 

106 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อือบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์ 
 พระราชา (E1/E2)  

 
1.2) ค่าดชันีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 48 คน พบว่า ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของ
คูม่อือบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูก
ป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา มคี่าเท่ากบั 0.8051 

หมายความวา่ นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลให้นิสติ
มคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใช้
คู่มือฝึกอบรมร้อยละ 80.51 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถ ใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2)  

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์ 
 พระราชา 

 
2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้

จรยิธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อมเรื่อง
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคน
ตามศาสตร์พระราชา พบว่า นิสิตที่ได้เข้าร่วมการ
อบรม เรื่อง การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ โดยการ
ปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา มคีะแนนเฉลี่ย
ความรู้ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย     
(X   = 8.56) และหลงัการอบรมนิสติมคีะแนนเฉลี่ย
ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X   = 17.77)  ใน
ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อสงัคม (X   = 2.73) และหลงัการฝึกอบรม

นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อความถูกต้อง (X   = 3.37) และจิตอาสา
สิง่แวดล้อมนิสติมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อม 
ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X   = 
3.73) และหลงัการฝึกอบรมนิสิตมคีะแนนเฉลี่ยจิต
อาสาสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก (X   = 
4.26) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ จริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้มกอ่นและหลงัการ
ฝึกอบรม พบว่า  นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05  (ดงัตารางที ่3) 

 
 
 
 
 

หน่วยฝึกอบรม คะแนนเต็ม �̅� S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.06 0.88 90.31 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 17.77 0.77 88.85 

ประสิทธิภาพของคู่มืออบรม เท่ากบั 90.31/88.85 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ

ฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ

ฝึกอบรม 

จ านวนผูเ้ข้า
รบัการ
ฝึกอบรม 

คะแนนเต็มของ
การทดสอบ
ฝึกอบรม 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

411 867 48 20 0.8051 
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ตารางที ่ 3 การเปรยีบเทยีบความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจิตอาสาสิง่แวดล้อม เรื่องการเรยีนรู้ทรพัยากรป่าไม้
และสตัวป่์าในชมุชน ของนิสติกอ่นและหลงัการฝึกอบรม โดยใช ้Paired t-test (n=48) 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
5. อภิปรายผลการวิจยั 
 การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่า
ในใจคนตามศาสตร์พระราชา ผู้วจิ ัยมีประเดน็ที่จะ
น ามาอภปิรายผลดงันี้ 
 5.1.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และประสิทธิผลของคู่มือ เรื่อง การอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไม้ โดยการปลูกป่าในใจคนตาม
ศาสตรพ์ระราชา  
  1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ E1/E2 เท่ากบั 90.31/88.81 
ซึง่สงูกวา่เกณฑม์าตรฐานที่ต ัง้ไว ้80/80 ส าหรบัการ
อบรม  แสดงให้ เ ห็นว่ านิ สิตที่ เ ข้า ร่วมอบรมมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เพิ่ ม ม าก ขึ้ น  จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตาม
ศาสตรพ์ระราชา ที่มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ซึ้งแสดงวา่การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูก
ป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา เป็นคู่มือที่มีประ
สิทธิที่ภาพสามารถน าไปใช้ได้ซึ่งมีข ัน้ตอนในการ
สรา้งคูม่อืคอื ศกึษาเอกสาร ต ารา หนังสอืต่างๆ และ
เอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างคู่มือเสนออาจารย์ที่ปรึกษาน าคู่มอืที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรกึษาแล้วเสนอต่อผูเ้ชยีว
ชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องน าคู่มือที่ผ่านการ
แกไ้ขแลว้มาทดลองใชก้บันิสติที่ไม่ใชก้ลลุ่มตวัอย่าง
เพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบอมและน าคู่มือฝึกอบรมที่มี

ประสทิธภิาพแลว้มาทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างต่อไป
จากกระบวนการดงักล่าวท าให้คู่มือที่สร้างอย่างมี
ประสิทธิภาพประสทิธิภาพของชุดกจิกรรม เพื่อให้
เชือ่ม ัน่ไดว้า่ชดุกจิกรรมที่สรา้งขึ้นนัน้มปีระสทิธิภาพ
ในการสอน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของสุพตัรา วงศ์ษา 
(2532: 77) ไดก้ล่าวไวว้่า การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ หมายถึง แบบแผนการด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ร ับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับทฤษฎีหลักการการเรียนการสอนที่
รปูแบบนัน้ยดึถอื โดยผา่นกระบวนการวจิยัและไดร้บั
พิสูจน์และทดสอบว่ามปีระสทิธิภาพ ซึ่งรูปการสอน
จะแสดงข ัน้ตอนที่ผูเ้รยีนจะได้เรยีนรูแ้ละผูส้อนต้อง
ด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบดงักล่าว เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบ
นัน้ๆ สอดคล้องกับคิดของพรธิดา สอดคล้องกับ
แนวคิดของดุจทดิง จีทา (2555: 25) ได้กล่าวว่า 
ประสทิธภิาพของชดุกจิกรรม คอื ระดบัคุณภาพของ
ชดุกจิกรรมทีว่ดัจากผลสมัฤทธิร์ะหวา่งการเรยีน และ
ผลสมัฤทธิห์ลังเรียน การหาประสิทธิภาพของชุด
กจิกรรม เพื่อใหเ้ชือ่ม ัน่ไดว้า่ชดุกจิกรรมทีส่รา้งขึ้นนัน้
มปีระสทิธภิาพในการสอน สอดคล้องกบัแนวคดิของ
อรสา จงัหวดัสขุ (2554: 14) ไดก้ล่าววา่ การประเมนิ
คุณภาพชุดกิจกรรมไว้ว่า การประเมินคุณภาพชุด
กจิกรรมผูส้อนจะตอ้งท าการทดลองใชช้ดุกจิกรรมกบั
ผูเ้รยีนทีเ่ป็นตวัอย่างของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ไดชุ้ด
กิจกรรมที่มีคุณภาพและเหมาะสมกบัผู้เรียน และ

รายการ 
ก่อนการ
อบรม ระดบั 

หลงัการอบรม 
ระดบั t df P 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู ้(N=20) 8.56 3.21 น้อย 17.77 0.77 มาก -18.858 47 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.73 0.31 
เพื่อ
สงัคม 

3.37 0.36 
เพื่อความ
ถูกตอ้ง 

-10.90 47 .000* 

จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

3.73 0.68 มาก 4.26 0.40 มากทีสุ่ด -7.443 47 .000* 
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สอดคลอ้งกบัแนวคดิของสพุตัรา วงศ์ษา (2542: 77) 
ไดก้ล่าวไวว้่าการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูห้มายถึง 
แบบแผนการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ได้รบัการ
จดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธ์และสอดคล้องกบัทฤษฎ ี
หลกัการการเรียนรู้หรอืการสอนที่รูปแบบนัน้ยึดถือ
โดยผา่นกระบวนการวจิยัและไดร้บัพสิจูน์และทดสอบ
ว่ามีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะแสดง
ข ัน้ ต อนที่ ผู้ เ รีย นจ ะ ได้เ รีย น รู้แ ละผู้ส อนต้อ ง
ด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบดงักล่าว เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบ
นัน้ๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรนิภา ตูมโฮม และ
ประยูร วงศ์จนัทรา (2559: 189-202) ไดศ้กึษา การ
พัฒนาคู่มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม อาเซียน : สาธารณรฐัอินโดนีเซีย ผล
การศกึษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มอืฝึกอบรม มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.53/85.33  ส่วนดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากบั 0.6343 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชลทศิ พนัธุ์ศริ ิและบญัญตั ิ
สาลี (2559: 176 -188) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซียน 
: สหพนัธรฐัมาเลเซีย ที่มปีระสทิธิภาพตาม เกณฑ ์
80/80 และหาดชันีประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรม ผล
การศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 92.33/93.22 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรม ซึ่งมีบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นฏัฐภรณ์ ปรกึไธสง (2560: 187) ไดศ้กึษาเรื่อง การ
พัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรกัษ์สมุนไพรในป่าบุ่ง 
ป่าทามส าหรบัชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา 
พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรมเท่ ากับ 
82.017/85.50 บางส่วนสอดคล้องกบังานวิจัยของ
ผกามาศ โคตรชมภ ู(2560: 252)  ไดศ้กึษาเรื่อง การ
พฒันาคู่มอืการจดัการป่าชุมชนบา้นวงัชยั หมู่ที่ 11 
ต าบลโนนศรีช ัย อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อย เอ็ด  
ผลการศึกษา พบว่า คู่มือการจัดการป่าชุมชน  
มีประสิทธิภาพของคู่มือ เท่ ากับ 86 .80/ 98 .48 
บางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กญัญาวรี์ หาไชย 
(2558:  77)  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือการ
ฝึกอบรมการอนุรกัษ์ป่าโคกหินลาด ส าหรบัชาวบา้น

ศรีวิล ัย อ าเภอหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า  การศึกษา 
ป่าชุมชนโคกหินลาด มปีระสทิธิภาพคู่มอืฝึกอบรม
การอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาดมปีระสทิธภิาพ 
  2) ผลการศกึษาดชันีประสทิธิผลของคู่มอื
ฝึกอบรมมีค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.)  มีค่าเท่ากบั 
0.8051 สง่ผลใหม้คีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้น
หลังจากการใชคู้่มอือบรมรอ้ยละ 80.51 ซึ่งเ ป็นไป
ตามแนวคดิของพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
(2546: 256) ไดน้ิยามความหมาย "คู่มอื" หมายถึง 
สมดุหรอืหนงัสอืทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบต ารา เพื่ออ านวยความ
สะดวกเกีย่วกบัการศกึษาหรอืการปฏบิตัิเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรอืเพื่อแนะน าวธิใีชอุ้ปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
คู่มือจัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่งที่รวบรวม
ข้อมูลข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นคู่มือตอบ
ค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อ
ใช้เป็นคู่มอืในการศึกษาและปฏิบตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้
คูม่อืมกัจะมกีารเรยีบเรยีงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อ
ความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูแกผู่ใ้ช ้สอดคล้องกบั
แนวคดิของ ปรชีา ชา้งขวญัยนื (2551: 127-132) ได้
อธิบายคู่มอืที่เกี่ยวกบัการจัดการเรียนว่า คู่มอื คือ
หนงัสอืที่ผูเ้รยีนใชค้วบคู่ไปกบัต าราที่เรยีนปกติโดย
การถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือฝึกอบรม อาจท าให้
ผูเ้รยีนมคีวามรู้เกีย่วกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผูอ้ื่น
โดยมุง่หวงัให้ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคติ และเกดิ
ความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัแนวคิดของวีระพันธ์ 
แกว้รตัน์ (2558: 136) ให้ค านิยามความหมายของ
การ ฝึกอบรมไว้ว่า กระบวนการ เปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมอย่างมรีะบบ เพื่อให้บุคคลมคีวามรู ้ความ
เข้าใจ มีความสามารถที่จ าเป็น และมีทัศนคติที่ดี
ส าหร ับการปฏิบัติง านอย่ าง ใดอย่ างหนึ่ งข อ ง
หน่วยงานหรือองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ
เผชญิ กจิระการ (2546: 1-6) ไดเ้สนอแนวทางในการ
หาประสทิธิผลของแผนการเรยีนรูห้รอืสื่อที่สรา้งขึ้น 
โดยใหพ้จิารณาจากพฒันาการของนักเรยีนจากก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนว่ามคีวามรูค้วามสามารถเพิ่มขึ้น
อย่างเชื่อถือได้หรือไม่ หรือเพิ่มขึ้นเท่าใดซึ่งอาจ
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พิจารณาไดจ้ากการค านวณค่า t-test สอดคล้องกบั
งานวจิัยของณิชกมล ดวีงษา และคณะ (2561: 12 -
29) ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง 
ชุม ชนกับ กา รจัดก าร ป่ าชุ มชน  พบว่ า  ดัช นี
ประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือกิจกรรมการเรียนรู ้
ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่องชุมชนกบัการจัดการป่า
ชุมชน มคี่าเท่ากบั 0.8380 แสดงว่านิสิตที่เข้าร่วม
กจิกรรมมคีวามรูเ้พิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสติที่เขา้ร่วม
กจิกรรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 83.80 
สอดคล้องกบังานวจิัยของวทิยา ห่อทอง และคณะ 
(2561: 41-53) ได้ท าการศกึษาการพฒันากิจกรรม
การเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม เรื่อง ประเภทป่าชุมชนโคกหินลาด  
ผลการศึกษา พบว่า ดชันีประสทิธิผลของคู่มอืการ
ฝึกอบรม เท่ากับ 76.80 บางส่วนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุเมธ ผกาหวาน ( 2560: 271) ได้
ศกึษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง
ต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหินลาด  ผลการศึกษา 
พบวา่ สว่นดชันีประสทิธิผลของคู่มอืกจิกรรมเท่ากบั 
0.840 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้าในการ
เรียนรู้ ร้อยละ 84.00 ซึ่งมีบางส่วนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภารตัน์ อ่อนก้อน และคณะ (2559: 
1 6 4 )  ไ ด้ ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ผลการศกึษา พบว่า 
ดชันีประสทิธผิลของคูม่อืฝึกอบรม เท่ากบั 0.7329    
 5.1. 2 ผลการศึกษาและเปรียบเ ทียบ
ความรู้  จริยธรรมส่ิงแวดล้อม และจิตอาสา
ส่ิงแวดล้อมเก่ียวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ 
โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตรพ์ระราชา 
  1) ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและ
หลงัการอบรมเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดย
การปลูกป่าในใจคนตามศาสตรพ์ระราชา พบว่า นิสติ
ระดบัปริญญาตรี ช ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
หลงัการอบรมสงูกว่าก่อนการอบรมอย่างมนีัยส าคญั

อยู่ที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตาม
ศาสตร์พระราชาท าให้นิสติมคีวามรูเ้พิ่มมากขึ้นและ
สอดคล้องกบัแนวคดิของบลูม (Bloom, 1971: 271) 
ได้ให้ความหมายของ “ความรู้”  ว่า “ เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกบั การระลึกถึงสิ่งเฉพาะเรื่องหรือเรื่อง
ทัว่ๆ ไประลกึไดว้ธิกีารกระบวนการ หรอืสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยเน้นความจ า” สอดคล้องกบัแนวคิดของ
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 10) ไดส้รุปว่า “ความรู้
เป็นพฤตกิรรมขัน้ตน้ ซึง่ผูเ้รยีนเพยีงแต่จ าได ้อาจจะ
โดยการนึกหรือการมองเห็น ไดย้ิน จ าไดค้วามรูใ้น
ทีน่ี้ ไดแ้ก ่ความรูเ้กีย่วกบัค าจ ากดัความ ความหมาย 
ขอ้เท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ปัญหา
เหล่านี้  เป็นต้น” สอดคล้องกบัแนวคิดของวิจารณ์ 
พานิช  ( 2548 :  5  - 6 )  ความรู้  คือ  ข้อมูลและ
สารสนเทศทีผ่สมผสานกบัประสบการณ์ ความรอบรู้
ในบริบท การแปลความหมาย การแสดงความ
คดิเห็น โดยเป็นสารสนเทศที่มคีุณค่าสูง ที่พรอ้มจะ
น าไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ หรือใช้ ในการ
ท างาน และสอดคล้องกบัแนวคิดของธวชัชยั ชยัจิร
ฉายากลุ (2552: 45) ไดส้รุปไวว้่า “ความรู ้หมายถึง 
การเรยีนรู้ที่เน้นถึงความจ าเป็นและการระลึกไดท้ี่มี
ต่อความคิด ว ัตถุและปรากฏการณ์ต่ างๆ เป็น
ความจ าทีเ่ริม่จากสิง่ง่ายๆที่เป็นอิสระแก่กนัไปจนถึง
ความจ าในสิง่ทียุ่่งยากซบัซ้อน และความสมัพนัธ์ต่อ
กนั” สอดคล้องกบังานวจิัยของสุจิตา โตสุข (2556: 
38) ไดศ้กึษาการสง่เสรมิกจิกรรมอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตา
บ้านหัวข ัว ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิช ัย 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาหลงัเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่ างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 สอดคล้องกบังานวจิยั
ของทศพร ฆอ้งค า (2557: 38) ไดศ้กึษาการส่งเสรมิ
การปลูกต้นประดู่ป่าเพื่ออนุรกัษ์ป่าชุมชนโรงเรียน
บ้านดอนหน่อง ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวิช ัย 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า นักเรยีนมี
ความรูใ้นระดบัด ีและหลงัสง่เสรมินกัเรยีนมคีวามรูใ้น
ระดบัดมีาก เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและ
หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูห้ลงัมากกว่าก่อน
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การสง่เสรมิ อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ ญาณพฒัน์ เฉลยสขุ, (2560: 34) ได้
ศกึษา การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดย
ใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษาพบว่า 
กอ่นการสง่เสรมิสง่เสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบั 
ปานกลาง หลังการส่งเสริมอยู่ในระดบัดีมาก เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ ยหลังการส่งเสริม
มากกวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัที่ระดบั .05 
สอดคล้องกบังานวิจัยของ อาวดี ค าภูแก้ว (2558: 
51)  ได้ศึกษา การส่ง เสริมการอนุร ักษ์ ป่าเต็งร ัง 
ส าหร ับนิสิตสาขาวิชาสิ่ง แวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
การอนุร ักษ์ป่าเต็งร ัง นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู ้
เท่ากบั 13.16 อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการส่งเสรมิ
การอนุรกัษ์ป่าเต็งรงั นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยความรู ้
เท่ากับ 17.60 อยู่ในระดับสูง  เมื่อ เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการอบรม มี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 บางส่วนสอดคล้องกบั
งานวจิยัของสาวติร ีวรสทุธ์ (2556: 46) ไดศ้กึษาวจิยั
เรื่อง การส่งเสริมการอนุรกัษ์ป่าชุมชนบา้นดอนบม 
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผล
การศกึษาพบวา่ กอ่นการฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัพอใช้  หลังการฝึกอบรม
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับดี เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม พบวา่ หลงัฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ย
ความรู้หลังการอบรมสูงกว่าการฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  2 )  ผล กา รศึกษ าแ ล ะ เป รีย บ เ ที ย บ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้
โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา ของ
นิสติกลุ่มตวัอย่างกอ่นและหลงัการอบรม พบว่า นิสติ
มีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (x  = 3.13) 
และหลงัการฝึกอบรมนิสติมคีะแนนเฉลี่ยจริยธรรม 
สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้อง 
ดงีาม (x  = 3.49) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

จริยธรรม สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการฝึกอบรม 
พบวา่ นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงั
การฝึกอบรม มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิ
ของประยูร วงศ์ จนัทรา (2559: 171-172) กล่าวว่า 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง  หลักการที่ควร
ประพฤติอย่างหนึ่งต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลท าให้
สิ่งแวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบ
นิเวศ และเอื้อประโยชน์ให้แก่ สรรพสิ่งที่อาศัย
สิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่สูญเสียระบบ
สมัพนัธภาพระหวา่งตนกบัสิง่แวดล้อม ซึ่ง จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มไมส่ามารถแยกออกไดจ้ากจรยิธรรมชวีติ 
สงัคม และชมุชน โดยศกัยภาพในตวัของมนั เองเป็น
ปัจจยัหลกัในการบรูณาการเชือ่มโยงชวีติ ชมุชน และ
สังคมสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน  และ 
เป็นไปตามแนวคิดของอรรถเดช สรสุชาติ (2558: 
23) ให้ความหมายจริยธรรมว่าจริยธรรม หมายถึง 
คณุสมบตัทิางความประพฤต ิทีส่งัคมมุ่งหวงัให้คนใน
สงัคมนัน้ประพฤติ มีความถูกต้องในความประพฤต ิ
มเีสรภีาพภายในขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าที่ที่
สมาชกิในสงัคมพงึประพฤตปิฏบิตัติ่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น 
และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกดิความเจรญิรุ่งเรอืง
ขึ้นในสังคม การที่จะปฏิบตัิให้เป็นไปเช่นนัน้ได้ผู้
ปฏิบตัิจะต้องรูว้่าสิ่งใดถูกสิง่ใดผิด และเป็นไปตาม
แนวคดิของประยูร วงศ์จนัทรา (2552: 33) ไดก้ล่าว
ว่า แนวคิดทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นความ
ตระหนักและจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็น
คณุคา่ของธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มและปฏบิตัิอย่างเป็น
มิตร  ในการปลูก ฝั งจ ริยธร รมสิ่ง แวดล้อมกับ
กระบวนการทางสิง่แวดลอ้ม ศกึษาถือเป็นแนวทางที่
มคีวามสอดคล้องกนัอย่างยิ่ง ในการแก้ปัญหาการ
สร้างจิตส านึกทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต้องท าให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์ธ รรมชาติ
สิง่แวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ดวงสุดา 
พิณนอก และสุพรรณ บุญมา (2548: 12) ได้ศกึษา
เรื่อ ง  การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ 
นกัศกึษาสาขาการศกึษา ชัน้ปีที่1 มหาวทิยาลยัราช
ภฎันครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม 
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 สาขาการศึกษา มีพฤติกรรม 
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เชงิจรยิธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง และสอดคล้องกบั 
งานวจิยัของบรรเจดิ ปานเงนิ (2552: 112) ไดศ้กึษา
เกี่ย วกับจ ริย ธ ร รมสิ่ ง แ วดล้อ มของบุคล าก ร
สาธารณสขุ ประจ าสถานีอนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
การศึกษาจริยธรรมสิ่ งแวดล้อมของบุ คลากร
สาธารณสุขประจ า 77 สถานีอนามยั มีความส าคญั
ต่อพฤตกิรรมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจะเป็น ประโยชน์และแนวทางในการ
น าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของ บุคลากรสาธารณสุข ผล
การศึกษาพบว่ า  จ ริย ธ ร รมต่ อกา ร  อ นุ ร ักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยรวมหลงัการ
ฝึกอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมครัง้นี้ มี ผลให้
บุคคลากรที่เข้าร่วมมีจริยธรรมสิง่แวดล้อมที่สูงขึ้น 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชชัพงศ ์ทองขนั (2552 
: 25) ไดศ้กึษาเรื่อง แนวคดิจรยิธรรมสิง่แวดล้อมใน
โครงการกอ่สรา้งระบบขนสง่ดว้ยสายพาน เชยีงใหม่-
แม่ฮ่องสอนผลการวิจัยพบว่า เดิมมนุษย์ไม่เคยมี
ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ในปัจจุบ ัน 
มนุษย์ประสบกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
อนัเนื่องจากทรพัยากรธรรมชาติเหลือน้อยลง การใช ้
วิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีในทางที่ผิด เช่น การ
ทดลอง ระเบดิปรมาณู การท าลายป่าไม้ ฯลฯ ซึ่ง
การจะท าให้ม นุษย์มีจ ริยธรรมในการอนุร ักษ์
สิง่แวดล้อมนัน้ ต้องมกีารอบรมจริธรรมสิง่แวดล้อม
กอ่นการด าเนินงาน และผลทีไ่ดค้อื ช่างก่อสรา้งถนน
มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มสงูขึน้หลงัไดร้บัการอบรม 
   3) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบ 
จิตอาสาสิ่ง แวดล้อมต่อการ เรียนรู้การอนุร ักษ์
ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์
พระราชา ผลการเปรียบเทียบจิตอาสาสิง่แวดล้อม
ก่อนและหลังการอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้
โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา พบว่า
นิสิตที่เข้ารบัการอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้
โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อม ก่อนการอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x  = 3.73) และหลงัการ
อบรมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมโดย

รวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (x  = 4.26) เมือ่เปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการ
อบรม พบวา่ นิสติมคีะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดล้อม
หลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของนันท์รตัน์ ปริวตัิธรรม (2553: 33 -34) 
สรุปลักษณะลักษณะพฤติกรรมจิตอาสา หมายถึง 
การกระท าของบุคคลที่แสดงออกถึ งลักษณะ
พฤตกิรรมทีส่ามารถสงัเกตได ้ไดแ้ก่ พฤติกรรมการ
ช่วยเหลือผู้อื่น พฤติกรรมการเสียสละเพื่อส ังคม 
พฤติกรรมมุ่งม ัน่พัฒนาสงัคมแสดงออกถึงลักษณะ
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบ และพฤติกรรมมรีะเบยีบ
วินัย พฤติกรรมจิตส านึกสาธารณะแสดงออกถึง
ลกัษณะพฤติกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และพฤติกรรม
ดูแลรกัษาสาธารณะสมบัติ สอดคล้องกับแนวคิด
ณัฐณิชากร ศรบีรบิูรณ์ (2550: 7) ไดใ้ห้ความหมาย
ของจิตอาสา หมายถึงความส านึก ของบุคคลที่มตี่อ
สงัคม ส่วนรวม โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือ  
ผูท้ี่มจีิตอาสาจะแสดงออกซึ่ง พฤติกรรมที่อาสาท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การเสยีสละเงนิ สิง่ของ 
เวลาแรงกาย และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผูอ้ื่นและ
สงัคม โดยไมห่วงัผลตอบแทน สอดคล้องกบัแนวคดิ
ชยัวฒัน์ สทุธริตัน์ (2552: 13) ให้ความหมายของจิต
อาสา หมายถงึ การรูจ้กัเอาใจใส ่เป็นธุระและเขา้ร่วม
ในเรือ่งของสว่นรวมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมี
ความส านึกและยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม และ
จรยิธรรมทีด่งีาม ละอายต่อสิง่ผดิ เน้นความเรยีบรอ้ย
ประหยัดและมีความสมดุล ระหว่างม นุษย์กับ
ธรรมชาติ และสอดคล้องกบัแนวคดิกรรณิกา มาโน 
(2553: 7) ใหค้วามหมายของจติอาสา หมายถึง จิตที่
พรอ้มสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลต่อผูอ้ื่นหรือสงัคม เป็นการกระท า
ดว้ยความสมคัรใจ ไม่หวงัผลตอบแทน และเป็นการ
กระท าทีไ่มใ่ชภ่าระหน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของป่ินกนก วงศ์ป่ินเพชร และวิมล 
เหมอืนคดิ (2553: 9) ไดศ้กึษาปัจจยัที่เกีย่วขอ้งกบั
จิตอาสาของนักศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวจิยัพบว่า จิตอาสา
ของนักศึกษาอยู่ ในระดับสูง แรงจูงใจในการท า
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กิจกรรมจิตอาสาอยู่ในระดบัสูง และการได้รบัการ 
สนบัสนุนทางสงัคมอยู่ในระดบัสูงเช่นกนั ปัจจยัดา้น
บคุคลทุกตวัมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัจิตอาสาของ 
นักศึกษาฯอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ร ะดับ .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตรวลัย ศรีแสงฉาย 
(2551 :  161)  ได้ศึกษาจิตอาสาพัฒนาชนบท 
กรณีศกึษา : กลุ่มอาสาพฒันา มหาวทิยาลัยมหิดล 
ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาสวนใหญ่แล้วไดใ้ห้ความ
สน ใ จ กับ  กิ จ ก ร ร มข อ ง กลุ่ ม อ าส า 3 7พัฒน า
มหาวิทยาลัยมหิดลและได้มีการออกค่ายอาสา
รว่มกบักลุ่มอาสาพฒันา ซึ่งเป็นสิง่ที่พวกเขาท าโดย
เกิดจากจิตที่เป็นอาสาจริงๆ เพื่อให้ผูท้ี่ไดร้บัความ
ช่วยเหลือในสังคมชนบทมีความสุขมากขึ้น และ
สอดคล้องกบังานวิจัยของบุษราคมั จ าปา (2551: 
164) ได้ศกึษาจิตอาสากบัการบริการช่วยเหลือคน
พกิาร กรณีศกึษา โครงการช่วยเหลือนักศกึษาพิการ
วทิยาลยัราชสุดา มหาวทิยาลยัมหิดล ผลการศกึษา
พบวา่ นกัศกึษา สามารถไดท้ างานบรกิารช่วยเหลือ
ผู้บริการมีความส าคัญ ต่อผู้พิการเป็นอย่างยิ่ ง 
เนื่องจากเป็นสิง่ที่ท าให้คนปกติทัว่ไปเขา้ใจในความ
พิการมากยิ่งขึ้น พรอ้มที่จะให้ความช่วยเหลืออย่าง
ถูกวธิีทัง้นี้การช่วยเหลือคนพิการยังเป็นการท าบุญ
อีกวิธีหนึ่งตามค าสอนทางพระพุทธศาสนาอีก ทัง้
จรรโลงสงัคมไทยใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยืนสบืไป
การเป็นผูน้ าจิตอาสาสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นไปตามสมมติฐาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวิจัยของณิชกมล  
ดวีงษา และคณะ(2561: 19) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องชุมชนกบัการ
จดัการป่าชุมชน พบว่า คะแนนจิตอาสาสิง่แวดล้อม
ของนิสติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนป่าชุมชนโคกหิน
ลาดเรื่องชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชนก่อนการเข้า
รว่มกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากมคีา่เฉลี่ยเท่ากบั 
4.15 และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ใน
ร ะดับ มากที่ สุ ดมีค่ า เ ฉ ลี่ ย เท่ ากับ  4 . 8 9  เ มื่ อ
เปรยีบเทยีบคะแนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดล้อม หลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้อง

กบังานวจิยัของจิราภรณ์ ศริทิว ี(2550: 9) ไดศ้กึษา
เรื่อง จิตอาสาความเป็นมนุษย์ผู้เรยีนดา้น กิจกรรม
จิตอาสาผ่านกระบวนการวิจัยผลของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่ อ าเภอไทรน้อย 
จงัหวดันนทบุรี ที่ได้รบัการพนาความผิดเป็นคนด ี
และจากการสงัเกตพฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่า 
นกัเรยีนทีป่ระพฤตผิดิในครัง้ก่อน มคีวามรบัผดิชอบ
มากขึน้จากคะแนนรอ้ยละ 46.73 เป็นรอ้ยละ 81.14 
ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่การทีน่กัเรยีนไดร้บัการฝึกอบรมใน
เรือ่งจติอาสา รูค้ณุโทษ ถูก ผดิ และใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบั
การยอมรับผลที่ ต ามมานั ้น  ท า ให้นัก เ รียนมี
พฤติกรรมที่เป็นเชงิบวกมากขึ้น และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของอารยีา บษุราคมั และคณะ (2561: 7) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้ 
ป่าชมุชนโคกหนิลาด เรื่องเห็ดธรรมชาติในป่าชุมชน 
ผลการศกึษาพบวา่ คะแนนจติอาสา สิง่แวดล้อมก่อน
การเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย  
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.05 และหลงัการเขา้ ร่วมกจิกรรม
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.56 เมือ่เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิต อาสา
สิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดล้อม หลงั
การเขา้รว่มกจิกรรมเพิม่ขึ้นมากกว่าก่อนการเขา้ร่วม
กจิกรรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตรวลัย ศรีแสงฉาย 
(2551 :  161)  ได้ศึกษาจิตอาสาพัฒนาชนบท 
กรณีศึกษา : กลุ่มอาสาพัฒนามหาวทิยาลัยมหิดล 
ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่แล้วไดใ้ห้ความ
ส น ใ จ กั บ กิ จ ก ร ร ม  ข อ ง ก ลุ่ ม อ า ส า พั ฒ น า 
มหาวิทยาลัยมหิดลและได้มีการออกค่ายอาสา
รว่มกบักลุ่มอาสาพฒันาซึ่งเป็นสิง่ที่ พวกเขาท าโดย
เกิดจากจิตที่เป็นอาสาจริงๆ เพื่อให้ผูท้ี่ไดร้บัความ
ชว่ยเหลอืในสงัคมชนบทมคีวามสขุมากขึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) นิสิตหรือบุคคลที่สนใจสามารถน าคู่มือ
ฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ โดยการปลูก 
ป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา ไปเป็นแนวทางใน
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การฝึกอบรม และสือ่การเรยีนรูก้ารอนุรกัษ์ทรพัยากร
ป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตรพ์ระราชา 
 2) สามารถน าคู่มือการอนุร ักษ์ทร ัพยากร 
ป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา
ไปเผยแพร่ให้กบัเยาวชนในชุมชน หรอืนักเรยีนใน
โรง เ รียนเพื่ อ เ ป็นการน าความรู้ข องปร ะ เภท
ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้
 
 
 

6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัไปใช้คร ัง้ต่อไป 
 1) ในการวจิยัควรมกีารประชาสมัพนัธ์และมี
การใช้ที่สื่อหลากหลายมีความน่าสนใจมากขึ้น 
เพื่อใหว้จิยัมคีวามน่าสนใจและเพื่อให้สามารถน าผล
วจิยัไปเผยแพรใ่หก้บัผูอ้ื่นต่อไป 
 2) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยการปลูกป่าในใจคนตาม
ศาสตรพ์ระราชา เพื่อน าไปปรงัปรุงคู่มอืการส่งเสรมิ
อันน าไปสู่การพัฒนากระบวนการส่ง เสริมให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไปในอนาคต 
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