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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์พระราชา และเพื่อศกึษาเปรยีบเทียบความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
และจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตรพ์ระราชา กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้น
การศกึษา คือ นิสิตระดบัปริญญาตรชี ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 48 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจงเขา้รว่มกจิกรรม เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่
คู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์พระราชา แบบทดสอบความรู ้แบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และแบบวดัจติอาสาสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู คอื คา่เฉลี่ย ความถี่ รอ้ยละ และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิานคอื Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธิภาพ 
เท่ากบั 83.23/80.00 สว่นดชันีประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรม (E.I.) เท่ากบั 0.7186 นิสติมคีวามรูเ้พิ่มขึ้นและส่งผลให้
นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใชคู้่มือฝึกอบรมร้อยละ 71.86 นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู ้
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม หลงัการเข้าร่วมการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมการฝึกอบรม  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : คูม่อืกจิกรรม การท าฝายดกัตะกอน ศาสตรพ์ระราชา 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 water resource conservation by making the upper reaches of the 
check dam on the science of the King Bhumibol Adulyadej and to study and compare knowledge 
environmental ethics and environmental volunteers about water resource conservation by making the upper 
reaches of the dam 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 water resource conservation by making the upper reaches of the dam on 
the science of the King Bhumibol Adulyadej, knowledge test, environmental ethics test and environmental 
volunteer test. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation 
and hypothesis testing Paired t-test. The results revealed that the manual was efficiency of 83.23/80.00. The 
effectiveness of the activity manual index was equal to 0.7186. The students had more knowledge and effect 
to increased student progress after using the training manual at 71.86 percent. After the training the 
experimental group students had an average score of knowledge, environmental ethical and environmental 
volunteer more than before training significantly level .05. 
 
Keywords :  Training manual, Making the upper reaches of the check dam, The science of the science  
   of the King Bhumibol Adulyadej, Knowledge, Environmental Ethics, Environmental volunteers 
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1. บทน า 
 ศาสตร์เกิดจากทฤษฎีและ ผลของการปฏิบตั ิ
ทฤษฎใีดหากไมส่ามารถทนต่อการพสิูจน์ กย็่อมตกไป 
แต่ศาสตร์พระราชาใช้มานาน กว่า 70 ปีมีมากกว่า 
4,000 โครงการ เป็นที่ยอมรบัทัง้ในและต่างประเทศ 
เป็นศาสตรแ์ห่งการพฒันา ตามฐานะแห่งตนแบบค่อย
เป็นคอ่ยไป ในหลกัการเขา้ใจ เขา้ถงึ และพฒันา ขยาย
ผลผา่นองคก์รของรฐั และเอกชน สูร่ะดบัรากหญ้าผ่าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีพระสงฆ์และปราชญ์ชาวบ้าน  
ภมูปัิญญาจงึเป็น ฐานรากของการพฒันาสงัคมศาสตร์
พระราชา จงึเป็นโครงการทีย่งัชพีใหป้ระชาชน ไดอ้ยู่ดี
กนิดี ไม่ว่าจะเป็นโครงการ ฝนหลวง ที่หล่นจากฟ้า 
กระทบภผูา ผา่นทอ้งนา สูม่หานท ีโครงการฝายชะลอ
ความชุ่มชื้น โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ
กงัหนัชยัพฒันา เป็นต้น จะเห็นไดว้่าโครงการเหล่านี้
ลว้นแต่เกีย่วขอ้งกบัความเป็นอยู่ของ เกษตรกรอนัเป็น
พลงัทางเศรษฐกจิของชาติ พูดให้กระชบัคอืเรื่องปาก
เรือ่งทอ้งของพสกนิกรของ พระองค์นัน่เอง จะเห็นได้
จากการด าเนินการมากกวา่ 4,000 โครงการหลวงล้วน
แต่เ ป็นการพัฒนา ประชากรระดับรากหญ้า เพื่อ
ยกระดบัการด ารงชีพของประชาชนให้สูงขึ้นตามยุค
สมยัและกลไก ทางสงัคม ให้อยู่ดกีนิดมีคีวามสุขตาม
อตัภาพ เพราะปัจจยัพื้นฐานทางสงัคมนัน้ครอบครวัคอื
หน่วยย่อย หากครอบครัวขาดความอบอุ่น นัน่คือ
สาเหตุของปัญหาทางสงัคมที่จะตามมา การแกปั้ญหา
ระดบั รากหญ้าจึงเป็นศาสตร์ของการบรหิารจดัการ
ประเทศทีพ่ระองคท์รงตระหนกั และเป็นการแกปั้ญหา 
ที่ต้นเหตุ ตรงตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
นับเป็นความปราดเปรื่องทางปัญญาอย่างแท้จริง  
(สพุมิล ศรศกัดา, 2561 : 136-137) 
 ปรชัญาการพฒันาของพระองค์ที่เกี่ยวขอ้งกบั
วิถีชีวิตของคนไทย ทั ้ง  ดิน น ้ า ป่า การเกษตร 
พลังงาน สิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข และ
ความมัง่คงของประเทศ สมดงัถอ้ยค าแซ่ซ้องสรรเสรญิ
พระบารมทีีว่า่ “ไมม่นีักพฒันาคนใดในโลก ที่มองครบ
ทุกมติแิบบนี้มากอ่น ไมม่ใีครท าแบบนี้ได ้ถ้าไม่มหีวัใจ
เป็นประชาชน” ศาสตร์แห่งการพัฒนาของในหลวง 
รชักาลที่ 9 จึงเป็นต าราสรา้งชวีติที่ทรงคุณค่าส าหรบั
พสกนิกรคนไทย  แล ะ ยัง เ ป็นแนวทางช่ วย ให้

มนุษยชาติมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข ึ้น มีอิสรภาพมี
เสรีภาพ และสันติภาพ ได้อย่ างยัง่ ยืน  (อนัน ต์  
ลือประดษิฐ์, 2560 : สารคดแีห่งความรกัและความ
เทิดทูนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ิ
พลอดลุยเดช) 
 ทรพัยากรน ้า หมายถึง แหล่งต้นตอของน ้ าที่
เป็นประโยชน์หรอืมศีกัยภาพที่จะก่อให้เกดิประโยชน์
แกม่นุษย์ ทรพัยากรน ้ามคีวามส าคญัเนื่องจากน ้าเป็น
สิง่จ าเป็นเนื่องจากแก่การด ารงชวีิตของสิ่งมีชีวติทุก
ชนิ ด ได้มีก ารน าน ้ ามา ใช้ ในด้าน เกษตรกร รม 
อุตสาหกรรม บา้นเรอืน นนัทนาการและกจิกรรมต่างๆ 
รวมทัง้ดา้นสิง่แวดลอ้ม น ้าทีม่นุษย์น ามาใชใ้นกจิกรรม
ต่างๆ ดงักล่าวนัน้จะเป็นน ้าจืด แต่น ้าจืดในโลกเรามี
เพียงรอ้ยละ 2.5 เท่านัน้ และปรมิาณ 2 ใน 3 ของน ้ า
จดืจ านวนนี้เป็นน ้าแขง็ในรปูของธารน ้าแขง็และน ้าแขง็
ทีจ่บัตวักนัอยู่ทีข่ ัว้โลกทัง้สองข ัว้ ปัจจุบนัความตอ้งการ
น ้ามมีากกวา่น ้าจดืทีม่อียู่ในหลายส่วนของโลก และใน
อีกหลายพื้นที่ในโลกก าลังจะประสบปัญหาความไม่
สมดุลของอุปสงค์และอุปทานของน ้าในอนาคตอนัไม่
ไกลนกั กรอบปฏบิตัเิพื่อการจดัสรรทรพัยากรน ้าให้แก่
ผูใ้ช้น ้า (ในพื้นที่ที่มกีรอบปฏิบตัิแล้ว) เรียกว่า "สทิธิ
การใชน้ ้า" (Water rights) 
 ฝายดกัตะกอน ส่วนใหญ่จะมขีนาดความสูงไม่
มากนัก มรีูปร่างคล้ายสีเ่หลี่ยมคางหมู มีส่วนลาดเท
ของตัวฝายทางดา้นท้ายน ้าแบบราบกว่าส่วนลาดเท
ทางดา้นเหนือน ้า ฝายทีส่รา้งขึน้ในแต่ละทอ้งถิ่น อาจมี
ความมัน่คงแขง็แรงและมีอายุการใชง้านไดม้ากน้อย
แตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัวสัดุที่ใชใ้นการก่อสรา้ง ฝายที่
ราษฎรสร้างขึ้นในภาคเหนือบางแห่งจะมอีายุการใช้
งานไดไ้ม่มากนัก เพราะใชว้สัดุราคาถูกและหาไดง้่าย
ในท้องถิ่น เช่น กิง่ไม ้ใบไม้ ไม่ไผ่ เสาไม ้ทรายและ
กรวด เป็นต้น การวางเสาไมต้่อกนัยาวตามล าน ้าให้
เป็นแถวๆ ตลอดความกวา้งของล าน ้า แล้วสลบักนัวาง
ตามล าน ้าเป็นแถวๆ เป็นคอกสูง ลึก ลดหลัน่กนัเป็น
รูปฝายตามที่ต้องการทิ้งหินขนาดต่างๆ พร้อมทัง้
กรวดและทรายลงไปในคอกจนเต็ม ท าให้ฝายแบบนี้มี
ความแขง็แรงและมัน่คงถาวรยิง่ขึน้ สว่นฝายทีใ่ชว้สัดุที่
มีความคงทนถาวรเป็นหลัก ได้แก่ หิน ซี เมนต์ 
คอนกรตีเสรมิเหล็ก เป็นต้น จะต้องค านวณออกแบบ
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ก าหนดสัดส่ วนของฝายให้ เหมาะสมกับสภาพ 
ภูมปิระเทศและให้เหมาะสมกบัปรมิาณน ้ าที่จะมีมาก
ทีส่ดุในล าน ้าใหผ้า่นไปไดโ้ดยปลอดภยั ตอ้งกอ่สรา้งให้
ถูกวธิแีละประณีตทีส่ดุ (นรา สนัต,ิ 2553 : เวบ็ไซต์) 
 ดังนั ้น  ผู้ วิจ ัย ได้ตร ะหนักถึง การอนุ ร ักษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายดกัตะกอน เพื่อให้เกดิการ
อนุรกัษ์น ้าในระยะสัน้ งานวจิยันี้ จงึเป็นแนวทางในการ
จัดการสิ่ง แวดล้อม และเน้นการอนุร ักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างคุม้ค่าและยัง่ยืน ช่วยลดปัญหาภาวะที่
เกดิน ้าป่าไหลหลากจนท าให้ตะกอน เศษหิน ไม้ ดิน 
ลงสู่แม่น ้ า การอนุร ักษ์ทร ัพยากรน ้ าอย่างถูกหลัก  
จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและท้ายสุด
น าไปสูก่ารจดัการสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนืต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสทิธผิลของคูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า
โดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตรพ์ระราชา 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
การท าฝายดกัตะกอน จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและจิต
อาสาสิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการ
ท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์พระราชาก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรีช ัน้ปีที่  1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา                
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 72 คน  
 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา คือ นิสิตระดบั
ปรญิญาตรชี ัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 48 คน ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่า ไดจ้ากการเลือก
แบบเจาะจงเขา้รว่มกจิกรรม 
 
 
 

3.2 ตวัแรทีศึ่กษา 
 1) ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ คู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชา 
  2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ 
   1. ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร อ นุ ร ั ก ษ์
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชา 
   2. จรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชา 
   3. จิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชา  
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1. เครื่องมือท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
  1. คู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ า
โดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตรพ์ระราชา  
 3.3.2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู 
  1. แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชา ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้จ านวน 20 ขอ้ 20 
คะแนน โดยมลีักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
คอื ก ข ค และ ง โดยให้คะแนน ตอบถูก ได ้1 ตอบ
ผดิ ได ้0 คะแนน 
  2. แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตาม
ศาสตร์พระราชา ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้จ านวน 20 
ข้อ 20 ค ะ แนน  โ ดย มีลักษณะ แบบ เลื อ กต อบ   
4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง คือ เพื่อตนเอง เพื่อ
ครอบครวั เพื่อสงัคม และ เพื่อความถูกตอ้ง 
  3.  แบบวัดจิตอาสาสิ่งแวดล้อมต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตาม
ศาสตร์พระราชา ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้จ านวน 20 
ข้อ  20 ค ะแนน  โดยมีลักษณะ แบบเลือกตอบ   
4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง และ จ คอื มากทีส่ดุ มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ 
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3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 3.4.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอืฝึกอบรม แผ่นพบั แบบทดสอบ
ความรู้ แบบวัดจิตอาสาสิ่งแวดล้อม และแบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเรือ่งการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดย
การท าฝายดกัตะกอนตามศาสตรพ์ระราชา 
 3.4.2 น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอื ดงัต่อไปนี้ 
  (1) คู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า
โดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์พระราชา โดยมี
เนื้อหาทัง้หมด 4 หน่วยฝึกอบรม ประกอบดว้ย หน่วย
ที่ 1 การอนุร ักษ์ทร ัพยากรน ้ าโดยการท าฝายดัก
ตะกอนตามศาสตร์พระราชา หน่วยที่ 2 การอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้า หน่วยที ่3 การจดักจิกรรมการท าฝายดกั
ตะกอน และหน่วยที่ 4 โครงการตวัอย่างการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้า 
  (2) แบบทดสอบความรู้การอ นุร ักษ์
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชา เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค 
และ ง ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
จ านวน 20 ขอ้  
  (3) แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตาม
ศาสตร์พระราชา เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก คือ  
ก ข ค และ ง โดยมี 4 ระดบั ไดแ้ก่ เพื่อตนเอง เพื่อ
ครอบครวั เพื่อสงัคม และเพื่อความถูกตอ้งดงีาม 
  (4) แบบวัดจิตอาสาสิ่งแวดล้อมต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตาม
ศาสตรพ์ระราชา เป็นแบบเลอืกตอบ 5 ตวัเลือก คอื ก ข ค 
ง และ จ โดยม ี5 ระดบั ไดแ้ก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยทีส่ดุ 
 3.4.3 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ส่งอาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจสอบและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
 3.4.4 น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้
พจิารณาความเหมาะสมของเครื่องมอื พบว่า ค่า IOC 
ของเครื่องมือทัง้หมด มีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้

 3.4.5 น าเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล 
ไดแ้ก ่แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจติอาสาสิง่แวดล้อม 
แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ไป Try out กบันิสติที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัและคา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ เครื่องมอืที่
ใชใ้นการวดัและประเมนิผลฉบบันี้มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบับอยู่ที่ 0.70 และมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.2-0.7 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ระยะที ่1 การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอื 
  1) ศึกษาข้อมูลพื้นเกี่ยวกบัการอนุร ักษ์
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชา 
  2) การออกแบบเครือ่งมอืและการแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รกึษา 
  3) น าเครือ่งมอืทีผ่า่นผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน 
และน าไปทดลองใช้เครื่องมือกับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัว อย่ า ง  (Try out) จ านวน  30 คน  เพื่ อห า
ประสทิธภิาพของเครือ่งมอื 
 ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้ม 
  1) ขัน้ก่อนเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม คือ 
การท ากจิกรรมนันทนาการ การสรา้งความสนใจการ
กระตุ้นให้เกิดสติ สมาธิ การผ่อนคลาย เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการอนุร ักษ์
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชา 
  2) ขัน้เขา้สู่กระบวนการฝึกอบรม คอื การ
สร้างองค์ความรู้  ความเข้า ใจ เรื่อ งการอนุร ักษ์
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชา ซึง่น าไปสูก่ารมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจิต
อาสาสิง่แวดล้อม เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมน าไป
ปฏบิตัใิชต้่อไป 
  3) ขัน้การวดัและประเมินผล คือ การ
วเิคราะห์ขอ้มลู สรปุผล และอภปิรายผลการวจิยั 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 3.6.1 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบทดสอบ 
และแบบวัดผลทุกฉบับ ซึ่งทุกฉบบัต้องตอบอย่าง
สมบรูณ์ 
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 3.6.2 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มลูโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูป (SPSS) ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบทดสอบ และแบบวดัผล 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี ่
รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
   2.1 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช ้
Item-total Correlation 
   2.2 คา่ความยากงา่ย 
   2.3 ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั ่น  ใ ช้  Alpha 
Coefficiient 
   2.4 คา่ความเทีย่งตรงของเนื้อ IOC 
   2.5 ก า ร ห า ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness Index : E.I) 
  3. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมติฐานคอื Paired t-
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05   
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 ผลการศึกษาองค์ความรู้เกีย่วกบัการอนุรกัษ์
ทร ัพยากรน ้ า โดยการท าฝายดักตะกอนตาม
ศาสตรพ์ระราชา 
 ผลการศึกษาองค์ความรู้เกีย่วกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชาของนิสติกลุ่มตวัอย่างที่เขา้ร่วมการฝึกอบรม 
สรุปได้ว่า ทรพัยากรน ้ าเป็นทรพัยากรธรรมชาติที่
ส าคัญอย่างหนึ่งในจ านวนทรัพยากรด้วยกัน ทัง้นี้
เพราะเหตุวา่ น ้าเป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรบั
สิ่งมีชีวิตทัง้หลายในโลกนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
มนุษย์เรา เพราะมนุษย์เราต้องพึ่งพาอาศัยน ้ าทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ทางตรงนัน้ ไดแ้ก่ การน าน ้ามา
ใชใ้นการอุปโภค บรโิภค สว่นทางออ้มนัน้ ไดแ้ก่ การที่
มนุษย์เรามีอาหารการกนิเพราะต้องใชน้ ้าในการปลูก
พชืผกั ในการเลี้ยงสตัว ์เป็นต้น จึงนับไดว้่าทรพัยากร
น ้ามคีวามส าคญัยิง่ต่อมนุษย์เรา ปัญหาการขาดแคลน
น ้านับเป็นปัญหาที่ส าคญัยิ่ง ทัง้นี้เพราะเหตุว่าเมื่อมี
การขาดแคลนน ้า ย่อมท าให้กจิกรรมทุอย่างที่ต้องใช้

น ้าหยุดชะงกั รวมทัง้ชวีติของมนุษย์ พืช สตัว์ กพ็ลอย
สญูเสยีไปดว้ย 
 ฝายดกัตะกอน คอื สิง่ก่อสรา้งขึ้นกวางกัน้ร่อง
น ้ารอ่งหว้ยขนาดเลก็บนพื้นทีก่ลางล าธารเพื่อท าหน้าที่
ในการช่วยชะลอการไหลหลาก และช่วยกกัตะกอน
หน้าดินไม่ให้สูญเสียไป ทับถมบริเวณพื้นที่ลุ่มน ้ า
ตอนล่างซึง่ความชุม่ชืน้ที่เกดิขึ้นบนพื้นที่ต้นน ้าจะช่วย
ในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศลุ่มน ้า และเป็นวธิีการอนุรกัษ์
ดนิและน ้าวธิีการหนึ่ง พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ
ทรงมีพระราชด าริเกี่ยวกบัฝายต้นน ้ าล าธารเนื่องใน
วาระต่างๆ ระหวา่งการทรงงานในพื้นที่ต่างๆ ฝายต้น
น ้าล าธารเป็นสิง่ก่อสรา้งตามภูมปัิญญาท้องถิ่นดัง้เดมิ 
น ารปูแบบมาประยุกต์ใชเ้พื่อการฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าโดย
มหีลกัการ คอื ลดความรนุแรงของกระแสน ้าไหลในล า
หว้ย ท าใหร้ะยะเวลาการไหลของน ้าเพิ่มมากขึ้นความ
ชุ่มชื้นเกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน ้ ามากขึ้นและแผ่กระจาย
ความชุม่ชืน้ออกไปเป็นวงกวา้งจากสองฝัง่ล าห้วย ดกั
เกบ็ตะกอนทีไ่หลมากบัน ้า ชว่ยลดตะกอนในแหล่งเกบ็
กกัน ้าที่อยู่ตอนล่างให้ยืดอายุการตื้นเขนิและคุณภาพ
น ้ามตีะกอนปะปนน้อย ความชุ่มชื้น และตะกอนหน้า
ดนิอุดมสมบูรณ์ที่เกบ็กกัไวไ้ด ้ช่วยให้เกิดการฟ้ืนตัว
เพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพ เป็นที่อยู่อาศยัของ
สตัว์น ้ าและเป็นแหล่งน ้ าบริโภคของสิ่งที่มชีีวิต เป็น
เครือ่งมอืหนึ่งเพื่อการพฒันาระบบนิเวศลุ่มน ้าเพื่อการ
อนุรกัษ์ดินและน ้ าเพิ่มประสิทธิภาพในการท าหน้าที่
แหล่งตน้น ้าล าธารใหเ้กดิความอุดมสมบูรณ์และเอื้อน ้า
ต่อชมุชนไดอ้ย่างยัง่ยนื “น ้า คอื ชวีติ” คอื การด ารงอยู่
ของชมุชนทีเ่ชือ่มโยงถงึคณุภาพแหล่งตน้น ้าล าธาร 
 ดัง นั ้น  ผู้ วิ จ ัย จึ ง ไ ด้ท าการศึกษาแล ะ ใ ช้
กระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษาผ่าน
กระบวนการฝึกอบรมถ่ายทอดให้เกดิความรู ้สามารถ
สรา้งองค์ความรู้ รวมไปถึงการมจีิตอาสาสิง่แวดล้อม 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ซึ่งกลุ่มตวัอย่าง คอื นิสติระดบั
ปรญิญาตรชี ัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจงเขา้ร่วมการ
ฝึกอบรม จ านวน 48 คน โดยใชเ้วลาในการฝึกอบรม  
2 ว ัน  เ ครื่อ งมือที่ ใช้ใ นการ เก็บ รวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยคู่มือและแผ่นพับที่ใช้ประกอบการ
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บรรยายในเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท า
ฝายดกัตะกอนตามศาสตร์พระราชา แบ่งเป็นหน่วย
ฝึกอบรมจ านวน 4 หน่วย คอื หน่วยที่ 1 การอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชา หน่วยที ่2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า หน่วยที ่
3 การจดักจิกรรมการท าฝายดกัตะกอน และหน่วยที่ 4 
โครงการตวัอย่างการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า นอกจากนี้
ยงัมีแบบทดสอบความรู ้แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม 
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชา เพื่อให้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความ
เข้าใจ มีจิตอาสาสิ่งแวดล้อม และเกิดจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้
ศกึษาความรูเ้พิม่เตมินอกเหนือจากการบรรยาย 
4.2 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ เรือ่งการอนุรกัษ์ทรพัยากร
น ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตรพ์ระราชา 

 จากการศกึษาประสทิธิภาพของคู่มือฝึกอบรม
การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอน
ตามศาสตร์พระราชา พบว่า ประสิทธิผลภาพของ
กระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ  83.23 และ
ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นรอ้ยละ 80.00 
ดงันัน้ การอนุรกัษ์ทร ัพยากรน ้ าโดยการท าฝายดัก
ตะกอนตามศาสตร์พระราชา มปีระสทิธิภาพของคู่มอื
ฝึกอบรม 83.23/80.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ตามทีต่ ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 48 คน พบวา่ ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอื
การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอน
ตามศาสตรพ์ระราชา มคี่าเท่ากบั 1.3915 หมายความ
ว่ า  นิ สิต มีค ว าม รู้ เ พิ่ ม ขึ้ น แ ล ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ นิ สิ ต มี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอื
อบรมรอ้ยละ 75.48 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2)  
 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตรพ์ระราชา (E1 / E2) 

 
ตารางที่ 2 ดชันีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชา 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ

ฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ

ฝึกอบรม 

จ านวนผูเ้ข้ารบั
การฝึกอบรม 

คะแนนเต็มของ
แบบทดสอบความรู้ 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

ของคู่มือ 
402 803 48 20 0.7186 

 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ จิตอาสา
สิ่งแวดล้อม จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกีย่วกบัการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดักตะกอน
ตามศาสตรพ์ระราชา 

 4.3.1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เก่ียวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝาย
ดกัตะกอนตามศาสตรพ์ระราชา 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กี่ยวกบั
การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอน
ตามศาสตร์พระราชาของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและ

หน่วยฝึกอบรม คะแนนเต็ม  ̅ S.D. 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.64 1.25 83.23 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 16.00 0.85 80.00 

ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม เท่ากบั 83.23/80.00 
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หลังการจัดกิจกรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรูข้อง
นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรม เรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า
โดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์พระราชาก่อน
การเขา้รว่มกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 8.37 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 16.72 เมื่อเปรยีบเทียบ

คะแนนเฉลีย่ความรู ้กอ่นและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม 
พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  
(ดงัตารางที ่3) 
 

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายดกัตะกอนตาม
ศาสตรพ์ระราชา โดยใช ้t-test (Dependent Samples) กอ่นและหลงัการฝึกอบรม 

ด้าน 
ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม 

df t P 
 ̅ S.D. 

ระดบั
ความรู้  ̅ S.D. 

ระดบั
ความรู้ 

ความรู ้
(N = 20) 

8.37 4.05 น้อย 16.72 3.81 มาก -45.825 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05

 4.3.2 ผ ลกา ร เ ป รี ย บ เ ที ย บจ ริ ย ธ ร ร ม
ส่ิงแวดล้อมก่อนและหลงัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า
โดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตรพ์ระราชา 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการ
ท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์พระราชาของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรม พบว่า คะแนน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชากอ่นการเขา้รว่มกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบั

เพื่อสงัคม มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 2.78 และหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม  
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการเข้าร่วม
กจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมหลังการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่า
ก่อนการเข้าร่วมกจิกรรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 
 

 
ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม และระดบัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อทรพัยากรน ้า
โดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตรพ์ระราชาของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช ้t-test (Dependent Samples) ก่อนและหลงั
กจิกรรม (n = 48) 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 

 

ด้าน 
ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม 

t df P 
 ̅ S.D. 

ระดบั
จริยธรรม  ̅ S.D. ระดบัจริยธรรม 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.52 0.25 เพื่อสงัคม 3.19 0.22 เพื่อสงัคม -13.557 47 .000* 
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 4 .3 . 3  ผลการ ศึกษาและ เปรียบเ ทีย บ 
จิตอาสาส่ิงแวดล้อมต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า
โดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตรพ์ระราชา  
 ผลการศึกษาแล ะ เปรียบ เทียบจิตอ าสา
สิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝาย
ดกัตะกอนตามศาสตรพ์ระราชา ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม พบว่า คะแนนจิตอาสา
สิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชากอ่นการเขา้รว่มกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบั

เห็นดว้ย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.32 และหลงัการเขา้ร่วม
กิจกร รมโดยรวมอยู่ ใน ระดับเห็นด้วยอย่ างยิ่ ง  
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จติอาสาสิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม 
พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จิตอาสาสิง่แวดล้อม
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(ดงัตารางที ่5) 
 

 
ตารางที ่5 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายดกัตะกอน
ตามศาสตรพ์ระราชา และระดบัจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชาโดยใช ้t-test (Dependent Samples) กอ่นและหลงัฝึกอบรม (n= 48) 

*มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประ สิทธิผลของคู่ มือ  เรื ่องการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรน ้ า โดยการท าฝายดักตะกอนตาม
ศาสตรพ์ระราชา 
          จากการศกึษาประสทิธิภาพของคู่มอืฝึกอบรม
การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอน
ตามศาสตร์พระราชา พบว่า ประสิทธิผลภาพของ
กระบวนการ  (E1 )  คิด เ ป็นร้อยละ  83 . 23  แล ะ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นรอ้ยละ 80.00 
ดงันัน้ การอนุรกัษ์ทร ัพยากรน ้ าโดยการท าฝายดัก
ตะกอนตามศาสตร์พระราชา มปีระสทิธิภาพของคู่มอื
ฝึกอบรม 83.23/80.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ตามที่ต ัง้ไว้ ส าหรบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการ
ท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์พระราชา โดยใช้คู่มือ
ฝึ กอบร มซึ่ ง เ ป็ น รูป แบบการจัดกิ จ กร รมค่ า ย  
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู ้ความเข้าใจในเรื่อง

การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอน
ตามศาสตรพ์ระราชา สามารถพฒันาผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม
ใหม้พีฤตกิรรมตรงตามความมุง่หวงั สง่ผลให้ผูเ้ขา้ร่วม
กจิกรรมมผีลสมัฤทธิเ์ป็นไปในทิศทางที่ดขี ึ้น แสดงให้
เห็นว่าการจดักิจกรรมค่าย โดยใชคู้่มือฝึกอบรมเรื่อง
การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอน
ตามศาสตร์พระราชามีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น
จรงิเป็นไปตามแนวคดิของเกษม จนัทร์แกว้ (2547 : 
32-33 ) ไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันามนุษย์ให้เกดิการลง
มอืกระท าเพื่อสิง่แวดลอ้มทีด่ขี ึ้น ทัง้การปรบัปรุงแกไ้ข
ปัญหาทีม่อียู่เดมิ และการป้องกนัปัญหาใหม่ที่ก าลงัจะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยการกระท าที่เกิดขึ้นมาจาก 
ความสมัครใจไม่ใช่การบังคับ โดยการปรับเปลี่ยน
พฤติกร รมที่มีต่ อสิ่ง แวดล้อมจ า เ ป็นต้องอาศัย
กระบวนการใน การพัฒนาจากการ “ไม่รู้” เป็น “รู้” 
จาก “รู”้  เป็น “ รูส้กึ” จาก “รูส้กึ” เป็น “คดิจะท า” และ
จาก “คิดจะท า” ไปสู่ “การลงมือกระท า” จนเกิดเป็น 

ด้าน 
ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม 

t df P 
 ̅ S.D. 

ระดบัจิต
อาสา  ̅ S.D. 

ระดบัจิต
อาสา 

จติอาสา
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

3.32 0.49 ปานกลาง 4.13 0.25 มาก -12.837 47 .000* 
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พฤตกิรรม การรบัรูแ้ละเขา้ใจในการปฏบิตัิต่อเรื่องใด
เรือ่งหนึ่งนัน้ จ าเป็นตอ้งสรา้งความเขา้ใจจงึจะสามารถ
ท าให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพได้ และเป็นไปตาม
แนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยืน (2551 : 127-132) ได้
อธิบายคู่มือที่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนว่าคู่มือคือ
หนังสือที่ผู้เรียนใชค้วบคู่ไปกบัต าราที่เรยีนปกติโดย
การถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือฝึกอบรม อาจท าให้
ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแกผู่อ้ื่นโดย
มุง่หวงัใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคติ และเกดิความ
ตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของญาสุมินทร ์
รกัไธสง (2561:163) การส่งเสรมิการใชแ้หนแดงเป็น
ปุ๋ ยพชืสดในนาขา้วเพื่อเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมส าหรบั
ชาวบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เพื่อพฒันาคู่มอืการ
สง่เสรมิการใชแ้หนแดงเป็นปุ๋ ยพชืสดในนาขา้วเพื่อเป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้ม ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 
การสง่เสรมิการใชแ้หนแดงเป็นปุ๋ ยพชืสดในนาขา้วเพื่อ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส า หร ับชาวบ้านหนองบัว
หน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสินธุ์  แต่ละหน่วยความรู้มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 82.65/95.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต ัง้ไว ้
80/80 และผู้เข้าร่วมการส่งเสริม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 86.67 และเพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 
13.33 ช่วงอายุของผูเ้ข้าร่วมการส่งเสรมิ ส่วนใหญ่มี
อายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.34 อาชีพของ
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ ส่วนใหญ่มีอาชพีเกษตรกร คิด
เป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคืออื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 
13.34 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนัฎฐภรณ์ ปรกึไธสง 
(2561 : 186) การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรกัษ์
สมุนไพรในป่าบุ่งป่าทาม ส าหร ับชุมชนบ้านโนน
สมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
เพื่อพฒันาคูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์สมุนไพรในป่าบุ่ง
ป่าทามส า หร ับชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคามใหม้ปีระสทิธิภาพและ
ประสทิธิผล ผูว้จิยัไดพ้ฒันาคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์
สมนุไพรในป่าบุง่ป่าทาม โดยใชก้ระบวนการฝึกอบรม
ของ Tyler ซึง่ประกอบดว้ย 4 ข ัน้ตอน ดงันี้ ข ัน้ตอนที่
1 การก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ข ัน้ตอนที่ 2 การ

จดัประสบการเรยีนรู ้ข ัน้ตอนที ่3 การฝึกอบรมขัน้ตอน
ที ่4 การประเมนิ/ขอ้มลูยอ้นกลบัจากนัน้ผูเ้ชีย่วชาญได้
ท าการประเมนิความเหมาะสมของเนื้อหา และกจิกรรม
ในคู่มือฝึกอบรม โดยมีกิจกรรมในคู่มือฝึกอบรม
ทัง้หมด 3 หน่วยฝึกอบรม ประกอบไปด้วย หน่วย
ฝึกอบรมที่  1 ป่าบุ่ง ป่าทาม หน่วยฝึกอบรมที่  2 
สมุนไพรในป่าบุ่งป่าทามและการใช้ประโยชน์ และ
หน่วยฝึกอบรมที่ 3 การอนุรกัษ์สมุนไพรในป่าบุ่งป่า
ทาม ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญไดป้ระเมนิความเหมาะสมกจิกรรม
ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมในการใช้ในการ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์สมุนไพรในป่าบุ่งป่า
ทาม ประสทิธิภาพของคู่มือการฝึกอบรมการอนุรกัษ์
สมุนไพรในป่าบุ่งป่าทามส า หร ับชุมชนบ้านโนน
สมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม
พบวา่ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.17/85.50 และมดีชันี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7138 หมายความว่า
ชาวบ้านมีความกา้วหน้าในการเรียนรู้ร ้อยละ 71.18 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสวุนนัท์ นามนอก (2561 
: 200) การส่งเสรมิการปลูกและการใชป้ระโยชน์จาก
ต้นจันเพื่อการอนุรกัษ์ในชุมชนบ้านโคกจันทร์หอม 
ต า บล เม็กด า  อ า เ ภอพยัคฆภู มิพิ ส ัย  จั ง ห วัด
มหาสารคาม เพื่อการพฒันาคูม่อืฝึกอบรมการปลูกและ
การใช้ประโยชน์จากต้นจัน ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 และดชันีประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรม 
จากการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบัชาวบา้นโคกจนัทร์หอม 
ต า บล เม็กด า  อ า เ ภอพยัคฆภู มิพิ ส ัย  จั ง ห วัด
มหาสารคาม  จ านวน  125  คน  พบว่า  ผู้ต อบ
แบบสอบถามจ านวน 125 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.60 เพศชาย จ านวน
48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.40 
 การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดัก
ตะกอนตามศาสตร์พระราชา โดยใช้คู่มอืกจิกรรมซึ่ง
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของกิจกรรมให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการอนุร ักษ์
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชา สามารถพฒันานิสติให้มพีฤติกรรมตรงตาม
ความมุ่งหวัง  ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนไปในทิศทางที่ดขี ึ้น แสดงให้เห็นว่าการ
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อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตาม
ศาสตร์พระราชา ใชคู้่มอืประกอบการถ่ายทอดความรู้
โดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ท าให้นิสิตที่
เขา้รว่มมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ จิตอาสา
สิ่งแวดล้อม จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกีย่วกบัการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดักตะกอน
ตามศาสตรพ์ระราชา ของนิสิตกลุ่มตวัอย่าง 
 5.2.1 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เก่ียวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝาย
ดกัตะกอนตามศาสตร์พระราชาของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่าง  
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กี่ยวกบั
การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอน
ตามศาสตร์พระราชาของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรูข้อง
นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรม เรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า
โดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์พระราชาก่อน
การเขา้รว่มกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 8.36 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 16.72 เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ความรู ้กอ่นและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม 
พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้า
รว่มกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของพศิวง ธรรมพนัธ์ (2547:14) ได้
กล่าวถึงลักษณะความรู้ไว้ว่า ประกอบด้วย 1) การ
ทดลองได ้(Empirical) การทดลองอยู่บนพื้นฐานของ
กา ร สัง เ กต ก ารพิ สู จ น์  ต ร วจ ส อบแ ล ะ ก าร ใ ช้
กระบวนการเหตุผล 2) การตรวจสอบได ้(Verifiable) 
ซึ่งเราสามารถสงัเกตไดจ้ากการเห็น การชัง่น้าหนัก 
การวัด การนับ และการตรวจสอบ 3) มีความเป็น
ทฤษฎ ี(Theoretical).สามารถสรปุสิง่ทีส่งัเกตตามหลกั
ตรรกวิทยามาเป็นทฤษฎีหรือเนื้อหาวิชา 4) มีการ
ผสมผสาน (Cumulative).เพราะทฤษฎีหรอืความรูเ้ดมิ
นัน้เป็นพื้นฐานของการสรา้งทฤษฎใีหม่ 5) ไม่เป็นจรยิ
ศาสตร ์(Non-Ethical) เนื้อหาสาระจะไมเ่พ่งเล็งในดา้น
ดีหรือเลวแต่จะมุ่งทาความเข้าใจและอธิบายสิ่งที่
เป็นไป และเป็นไปตามแนวคิดของแสงจันทร์ โสภา

กาล (2550 : 14-15) ไดใ้ห้ความหมายของความรูว้่า 
การร ับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเหตุการณ์รายละเอียด
ต่างๆ ที่เกิดจากการสงัเกต การศึกษา ประสบการณ์ 
ทัง้ในดา้นสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคมความรู้
พื้นฐาน หรอืภมูหิลงั ของแต่ละบคุคลไดจ้ดจ าหรอืเกบ็
รวบรวมไวแ้ละสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤติกรรมที่
สงัเกตหรอืวดัได ้ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ รชัภูม ิ
อาโยวงษ์ ชฎาพร เสนาคุณ และสุภารตัน์ อ่อนก้อน 
(2561 : 66) ได้ท าการศึกษาเรื่องการส่งเสริมการ
อนุร ักษ์ม ันแซงเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านโนน
สมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการอนุรกัษ์มนัแซง
เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ซึ่งได้ใช ้
กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการอบรมถ่ายทอดให้เกดิความรู ้และทศันคติ
ทีด่ตี่อการ สง่เสรมิการอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใชป้ระโยชน์
ในชมุชนบา้นโนนสมบรูณ์ โดยใชเ้วลาการอบรม 2 วนั 
ก่อนการส่งเสรมิ ชาวบา้นมคีะแนนความรูเ้ฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมาก (x  =12.57) และหลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมี
คะแนนความรูเ้ฉลี่ยอยู่ใน ระดบัมากที่สุด (x  =17.27) 
เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่กอ่นและหลงัการส่งเสรมิ 
พบวา่ ชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ย ความรูห้ลงัการส่งเสรมิ
มากกวา่กอ่นการสง่เสรมิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
มธัณา วงศ์อารีย์ (2561) การจัดการคุณภาพน้าของ
ห้วยหมากแข้งในอ าเภอเมอืง จังหวดัอุดรธานี เพื่อ
วเิคราะห์คุณภาพน ้ าห้วยหมากแข้ง ผลการตรวจวดั
คุณภาพน ้ าในห้วยหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี พบว่าคุณภาพน ้ า ไม่เ ป็นไปตามเกณฑ์
คณุภาพน ้าผวิดนิประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ส าคญั 
ดงัตารางที ่2 โดยแหล่งน ้าที่ไดร้บัน ้า ทิ้งจากกจิกรรม
บางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภค
และบรโิภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและ
ผา่นกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าเป็นพิเศษ โดยมี
พาร ามิเ ตอร์ที่ วิ เ คราะห์ ได้แ ก่  ไ ด้แก่  อุณหภูม ิ
(Temperature), ความขุ่น(Turbidity), ความเป็นกรด
และด่าง (pH), ออกซิเจนละลาย (DO), บโีอด(ีBOD), 
แอมโมเนีย (NH3), ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด (TKN), 
ไขมนั น ้ ามนัและไขข้น (FOG), ของแข็งแขวนลอย 
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(SS), ฟอสฟอรสัทัง้หมด (P), ไนเตรต (Nitrate) และ
โคลีฟอร์มแบคทีเรีย (TCB) ผลการศึกษาพบว่า  
ค่า DO และ BOD และสอดคล้องกบังานวิจัยของ 
ยุวเรศ วงษ์จนัทร ์(2561) การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมการ
ทาสารปราบแมลงศัตรูพืชโดยใช้ใบน้อยหน่า เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการท าสารปราบ
แมลงศัตรูพืชโดยใช้ใบน้อยหน่า ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรูเ้กีย่วกบัการ
ท าสารปราบแมลงศตัรูพืชโดยใชใ้บน้อยหน่าหลงัการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 5.2.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิต
อาสาส่ิงแวดล้อมก่อนและหลงัการฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายดักตะกอน
ตามศาสตรพ์ระราชาของนิสิตกลุ่มตวัอย่าง 
  ผลการศึกษาและ เปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการ
ท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์พระราชาของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรม พบว่า คะแนน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชากอ่นการเขา้รว่มกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อสงัคม มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 2.78 และหลงัการเขา้ร่วม
กจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการเข้าร่วม
กจิกรรมพบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลังการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่า
ก่อนการเข้าร่วมกจิกรรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมมีผลท าให้
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัด
กจิกรรม มกีระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา
โดยเครื่องมือที่ใชใ้นการฝึกอบรม คอื คู่มือฝึกอบรม
การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอน
ตามศาสตรพ์ระราชา แผน่พบัในการบรรยายให้ความรู ้
เป็นสือ่หรอืตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละมจีรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝาย
ดกัตะกอนตามศาสตรพ์ระราชา ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิ

ของพระไพศาล วสิาโล (ม.ป.ป.) กล่าวไวว้่า จิตอาสา
เป็น จิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา 
เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบ
เหน็ปัญหาหรอืความทุกขย์ากทีเ่กดิขึน้กบัผูค้น เป็นจิต
ที่มคีวามสุขเมื่อไดท้ าความดเีปรียบเสมอืนกบัการได้
เปลีย่นจากการเหน็น ้าตาเปลีย่นใหเ้ป็นรอยยิ้ม เป็นจิต
ทีเ่ป่ียมดว้ยบญุ คอืความสงบเย็นและพลงัแห่งความดี
ในการท าความดีโดยที่ไม่หวงัผลตอบแทน กอ็อกมา
จากความรูส้ ึกขา้งในของผูท้ี่มจีิตที่อยากจะช่วยเหลือ
ผู้อื่น และเป็นไปตามแนวคิดของ นันทรตัน์ ปริว ัติ
ธรรม, 2553: 23) ที่ได้ให้ความหมายว่า เป็นการ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่การเสียสละเวลา สิ่งของ เงินทอง 
แรงกาย สตปัิญญา เพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็นจิตใจ
ที่มคีวามสุขเมื่อไดท้ าความดี การช่วยเหลือผูอ้ื่นและ
สงัคม เพื่อใหผู้อ้ื่นมคีวามสุขดว้ยการกระท าดว้ยความ
สมคัรใจและไมห่วงัผลตอบแทน มกีารเขา้ร่วมกจิกรรม
ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ส านึกของบุคคลที่มีต่อ
ส่วนรวม เอาใจใส่ป้องกันแก้ไขปัญหาสัง คม ซึ่ง
สอดคล้องกบัวิจยัของจิตรวลัย ศรีแสงฉาย (2551 : 
161) ได้ศึกษาจิตอาสาพัฒนาชนบท กรณีศึกษา : 
กลุ่มอาสาพฒันามหาวทิยาลยัมหดิล มจีุดมุง่หมายเพื่อ
ศกึษาความมคีณุธรรม จรยิธรรม ความเสยีสละต่อผูท้ี่
ด้อยโอกาสกว่าตนเองในชนบท โดยไม่มีการหวัง
ผลตอบแทนใดๆ ผลการวจิยัพบวา่ นักศกึษาส่วนใหญ่
แลว้ไดใ้หค้วามสนใจกบักจิกรรมของกลุ่มอาสาพฒันา 
มหาวทิยาลยัมหิดลและไดม้กีารออกค่ายอาสาร่วมกบั
กลุ่มอาสาพฒันาซึง่เป็นสิง่ทีพ่วกเขาท าโดยเกดิจากจิต
ที่เป็นอาสาจริงๆ เพื่อให้ผู้ที่ได้รบัความช่วยเหลือใน
สังคมชนบทมีความสุขมากขึ้น ซึงสอดคล้องกับ
งานวจิยัของณิชกมล ดวีงษา ประยูร วงศ์จนัทรา และ
สขิติ จนัทรแ์กว้ (2561 : 19) ไดท้ าการศกึษาเรื่องการ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรือ่งชมุชนกบัการจดัการป่า
ชุมชน  ผลการศึกษาพบว่ า  คะแนนจ ริย ธ ร รม
สิง่แวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้ป่า
ชมุชนโคกหินลาด เรื่องชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน 
ก่อนการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ ในระดับ 
เพื่อความถูกต้องดีงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.29 และ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อ
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ความถุกต้องดีงาม มีค่า เฉลี่ย เท่ากับ 3.89 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อน
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมกลังการเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบัวจิ ัย
ของสพุตัรา พะเนตรรมัย์ (2559: 39) ได้ท าการศกึษา
และเปรยีบเทยีบคดิเห็นที่มตี่อพฤติกรรมจิตอาสาของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมจิตอาสาของ
นักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพครูคณะ
ศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยัเซนต์จอห์น มพีฤติกรรมจิต
อาสาทุกๆ ด้านในระดบัมาก ดา้นการช่วยเหลือผูอ้ื่น  
มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.05 รองลงมาคือ ด้านความมุ่งม ัน่
พฒันามคีา่เฉลีย่ 4.03 สว่นดา้นการเสยีสละต่อสงัคมมี
ระดบัต ่าทีส่ดุ มคีา่เฉลีย่ 3.78 ผลของการเปรยีบเทียบ
ความคิดเห็นที่มตี่อพฤติกรรมจิตอาสาของนักศกึษา
หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีครู คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ในทุกๆ ด้านแตกต่างกัน 
เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุและประสบการณ์นักศกึษา
เพศชาย อายุในช่วงต ่ากว่า 25 ปี และประสบการณ์
สอน 6 -10 ปีมีพฤติกรรมจิตอาสาในระดับมาก
 5 .2 . 3  ผลการ ศึกษาและ เปรียบเ ทียบ
จริยธรรมส่ิงแวดล้อมก่อนและหลงัการฝึกอบรม
การอนุร ักษ์ทร ัพยากรน ้ าโดยการท าฝายดัก
ตะกอนตามศาสตร์พระราชาของนิ สิตกลุ่ม
ตวัอย่าง 
 ผลการศึกษาแล ะ เปรียบ เทียบจิตอ าสา
สิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝาย
ดกัตะกอนตามศาสตรพ์ระราชา ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม พบว่า คะแนนจิตอาสา
สิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชากอ่นการเขา้รว่มกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบั
เห็นดว้ย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.32 และหลงัการเขา้ร่วม
กิจกร รมโดยรวมอยู่ ใน ระดับเห็นด้วยอย่ างยิ่ ง  
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จติอาสาสิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม 

พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จิตอาสาสิง่แวดล้อม
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงให้เห็นว่ากจิกรรมการเรยีนรูม้ผีลท าให้จิตอาสา
สิ่ง แวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการ
ฝึกอบรม มกีระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา
โดยเครื่องมือที่ใชใ้นการฝึกอบรม คอื คู่มือฝึกอบรม
การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอน
ตามศาสตร์พระราชา และแผ่นพบัในการบรรยายให้
ความรูเ้ป็นสื่อกระตุ้นให้เกิดการเรยีนรูแ้ละมจีิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝาย
ดกัตะกอนตามศาสตรพ์ระราชาเป็นไปตามแนวคดิของ 
ประยูร วงศ์จันทรา (2559 :  171 -172) กล่าวว่า 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง  หลักการที่ควร
ประพฤติอย่างหนึ่ งต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลท าให้
สิง่แวดลอ้มด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ 
และเอื้อประโยชน์ให้แก่สรรพสิ่งที่อาศยัสิ่งแวดล้อม
ด ารงชีพอยู่ ได้ โดยไม่สูญเสียระบบสัมพันธภาพ
ระหวา่งตนกบัสิง่แวดล้อม ซึ่งจรยิธรรมสิง่แวดล้อมไม่
สามารถแยกออกได้จากจริยธรรมชีวิต ส ังคม และ
ชมุชน โดยศกัยภาพในตวัของมนัเองเป็นปัจจยัหลกัใน
การบูรณาการ เชื่อมโยงชีวิต  ชุมชน และสังคม
สิง่แวดล้อมให้ด ารงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยืน และเป็นไปตาม
แนวคิดของณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550 : 7) ให้
ความหมายของจิตอาสา หมายถึง ความส านึกของ
บุคคลที่มตี่อสงัคมส่วนรวม โดยการเอาใจใส่และการ
ช่วยเหลือผูท้ี่มจีิตอาสาจะแสดงออก ซึ่งพฤติกรรมที่
อาสาท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การเสยีสละเงิน 
สิง่ของ เวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือ
ผูอ้ื่นและสงัคมโดยไม่หวงัผลตอบแทน ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวจิยัของจิราภรณ์ ศริทิว ี(2550 : 9) ไดศ้กึษา
จิตอาสาความเป็นมนุษย์ผู้เรยีนดา้นกจิกรรมจิตอาสา
ผา่นกระบวนการวจิยัผลของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา 
โรงเรยีนบ้านใหม่ อ าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุร ีที่
ได้รบัการพนาความผดิเป็นคนด ีและจากการสงัเกต
พฤติกรรม พบว่า นักเรียนที่ประพฤติผิดในครัง้ก่อน  
มคีวามรบัผิดชอบมากขึ้นจากคะแนนร้อยละ 46.73 
เป็นร้อยละ 81.14 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่นักเรียน
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ไดร้บัการฝึกอบรมในเรื่องจิตอาสา รูคุ้ณ โทษ ถูก ผดิ 
และใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัการยอมรบัผลที่ตามมานัน้ ท าให้
นัก เรียนมีพฤติกรรมที่ เ ป็นเชิงบวกมากขึ้น  ซึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอารยีา บษุราคมั ประยูร วงศ์
จันท ร า  แ ล ะลิขิต  จันท ร์แ ก้ว  ( 2561  :  7 )  ไ ด้
ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่องเห็ดธรรมชาติในป่าชุมชน 
ผลการศกึษาพบว่า คะแนนจิตอาสาสิ่งแวดล้อมก่อน
การเข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย  
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 และหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิ่ง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.56 เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดล้อม 
กอ่นและหลงัการเขา้รว่มกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
มีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมหลังการเข้าร่วม
กจิกรรมเพิม่ขึน้มากกวา่กอ่นการเขา้รว่มกจิกรรมอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคล้องกบัวจิยั
ของสุรศกัดิ ์แก้วงาม (2561: 143) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้น าจิตอาสา
สิ่งแวดล้อม พบว่า ก่อนการฝึกอบรมนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยผู้น าจิตอาสา โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และหลงัฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทกัษะการเป็นผู้น าจิต
อาสาสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั โดยมคีะแนนเฉลี่ยทกัษะการเป็น

ผูน้ าหลงัการฝึกอบรมสงูกวา่กอ่นการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6.ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน ากิจกรรมไปบรูณาการในการ
จดัการเรยีนการสอนแก่นักเรยีนในโรงเรยีนที่มบีรบิท
ใกล้เคียงกันเพื่อเป็นการส่ง เสริมให้นักเรียนมีจิต 
ใต้ส านึกและจิตอาสาได้เป็นอย่างดีในการอนุร ักษ์
ทรพัยากรน ้า 
 2) การจดัท าฝายดกัตะกอน ควรเลือกใชว้สัดุที่
สามารถย่อยสลายได้โดยกระบวนการธรรมชาติโดย 
ไมก่อ่มลภาวะใหแ้กส่ิง่แวดลอ้มและไม่เป็นอนัตรายแก่
สตัวป่์าและมนุษย์ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1 )  ค ว ร ศึกษ า เ กี่ ย ว กับ ผ ล ก ร ะ ทบด้ า น
สิง่แวดล้อมเบื้องต้นของการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดย
การท าฝายดกัตะกอนตามศาสตรพ์ระราชา   
 2) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์
ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายดกัตะกอนตามศาสตร์
พระราชาเพื่อการแกไ้ขปัญหาอย่างยัง่ยนืต่อไป 
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