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บทคดัย่อ 
  งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยแนวคดิป่ารกัน้ําตามศาสตร์พระราชา และเพื่อศึกษาเปรยีบเทียบความรู้ จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยแนวคดิป่ารกัน้ําตามศาสตร์พระราชา กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษา คอื นิสิตระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิ่งแวดล้อมศกึษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จํานวน 48 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจงเขา้ร่วมกจิกรรม เครื่องมอื
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่ารกัน้ําตามศาสตร์พระราชา 
แบบทดสอบความรู้ แบบทดสอบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และแบบทดสอบจิตอาสาสิง่แวดล้อม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน  คือ           
Paired  t-test ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 85.73/83.13 ส่วนดชันีประสทิธิผลของ
คู่มอืฝึกอบรม (E.I.) เท่ากบั 0.6667 นิสติมคีวามรูเ้พิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้น
หลงัจากการใชคู้ม่อืฝึกอบรมรอ้ยละ 66.67 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดล้อม         
หลงัการเขา้รว่มการฝึกอบรมสงูกวา่กอ่นการเขา้รว่มการฝึกอบรม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั :  การอนุรกัษ์ ทรพัยากรป่าไม ้แนวคดิป่ารกัน้ํา 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 forest resource conservation by the concept of water loving 
forest on the science of the King Bhumibol Adulyadej and to study and compare knowledge environmental 
ethics and environmental volunteers about forest resource conservation by the concept of water loving 
forest on the science of the King Bhumibol Adulyadej. The sample used in the study were 48 
undergraduate students in Year 1st, Environmental Education program, Faculty of Environment and 
Resource Studies, Mahasarakham University being selected by purposive sampling. The tools used in 
research included learning training manual of forest resource conservation by the concept of water loving 
forest 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 85.73/83.13. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.6667. The 
students had more knowledge and effect to increased student progress after using the training manual at 
66.67 percent after the training the experimental group students had an average score of knowledge, 
environmental ethical and environmental volunteer more than before training significantly statistical level 
.05. 
 
Keywords :  Conservation, Forest resources, Concept of water-loving forest, The science of the  
   King Bhumibol Adulyadej, Knowledge, Environmental ethics, Environmental volunteerism 
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1. บทน า 
 ปัจจุบนัปัญหาป่าไมห้ลกัๆ เกดิจากการเพิ่ม
ของประชากรโดยเฉลี่ยทัว่โลกมแีนวโมสูงขึ้น การที่
ประชากรเพิ่มจํานวนมากขึ้นย่อมหมายถึง ความ
ต้องการในการใช้ทร ัพยากรธรรมชาติในการ
ดํารงชีวิตข ัน้ต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นด้วย ทําให้เกิดผล
กระทบทางลบต่างๆ ตามมา ได้แก่การเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่ทํากินทางการเกษตร ก่อให้เกิดการบุกรุก
ทําลายป่าไม้ ทําให้เสยีสมดุลทางธรรมชาติ อีกทัง้
ความต้องการในการใชท้รพัยากรอื่นๆ มากขึ้น เช่น 
น้ํา แร่ธาตุ พลังงาน และอากาศ ตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัพบวา่ อตัราการเพิ่มของประชากรมากขึ้นใน
แต่ละปีเป็นสาเหตุสาํคญัทีท่ําใหก้ารใชท้รพัยากรเพิ่ม
มากขึ้นและเป็นผลให้จํานวนทรพัยากรและปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมา (นงนภสั คู่วรญัญู 
เทีย่งกมล, 2554: 109 ) 
 แต่ปัจจุบนัทรพัยากรป่าไมไ้ดถู้กบกุรุกทําลาย
จนอยู่ในสภาพเสือ่มโทรม ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญญา
ต่างๆ ทั ้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาวะทาง 
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และสิง่แวดล้อม ปัญหา
ดงักล่าวมผีลมาจากโครงการพฒันาต่างๆ ของรฐัที่
มุ่ง สร้างความเจริญให้แก่ท้อง  ซึ่ งมีส่วนทําให้
ทรพัยากรป่าไม้เพื่อลดลงอย่างรวดเร็ว ไดแ้ก่ การ
สรา้งถนน การพฒันาแหล่งน้ํา การจดัตัง้หมู่บา้นใน
เขตป่าไมเ้พื่อเป็นแรงจูงใจให้ราษฎรอพยพเขา้ไปตัง้
ถิน่ฐานเพิม่มากขึน้ (วราภรณ์ ศริปิระเสรฐิ, 2540: 64 ) 
 ทรพัยากรป่าไม้เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มี
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สงัคม การเมอืงและสิง่แวดล้อม โดยตอบสนองความ
ตอ้งการทัง้ในดา้นทีเ่ป็นแหล่งทีท่ํากนิ ทีอ่ยู่อาศยัและ
แหล่งผลผลิต แหล่งอนุรกัษ์ความหลายหลายทาง
ชวีภาพ และรกัษาสมดุลของระบบนิเวศ รวมทัง้ยัง
เป็นแหล่งใหบ้รกิารดา้นการท่องเที่ยว และการศกึษา 
คน้ควา้วจิยั (วไิลลกัษณ์ รตันเพียรธมัมะ, 2548: 65) 
ซึ่ ง ห ากมีการจัดการที่ ดี  มีก ารปลู กต้น ไม้ ให้
เจริญเติบโตทดแทนต้นเดมิที่ถูกตดัไปหรือสูญหาย
ดว้ยเหตุผลอื่น กจ็ะอํานวยประโยชน์ได้อย่างยัง่ยืน
ตลอดไป ป่าไม้ยงัมีส่วนช่วยในการรกัษาธรรมชาติ
อื่นๆ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรกัษ์ทรพัยากร 

ป่าไม้ไว้ในอัตราที่ เหมาะสมเพราะว่าป่าไม้เ ป็น
แหล่งกําเนิดของสายน้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์  
ใหค้วามชุม่ชืน้แกผ่วิดนิ และเอื้ออํานวยประโยชน์แก่
ม นุ ษ ย์ ทั ้ง ท า ง ต ร ง แ ล ะ ท า ง อ้ อ ม  ทํ า ใ ห้ เ กิ ด
สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมแกก่ารดาํรงชวีติของสรรพ
สิง่ทัง้ปวง (วนิยั วรีะวฒันานนท์, 2540: 140) 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็น
ความสาํคญัของป่าไม ้โดยเฉพาะการเกดิ ปัญหาฝน
แลง้ น้ําท่วม อนัเนื่องมาจากการทําลายป่า ดว้ยเหตุ
นี้จึงมีพระราชหฤทยัมุ่งม ัน่ที่จะแก้ไข ปรบัปรุงและ
พฒันาป่าไม้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกดิแนว
พระราชดําริ ทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้ ตลอดจน
โครงการอนุร ักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริมากมายทัว่ประ เทศเมื่อ ว ันที่  25 
มถิุนายน พ.ศ.2512 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว
ท ร ง เ ล่ าถึ ง ความสนพระ ร าชหฤทัย เกี่ย วกับ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งป่าน้ํา และดนิ ซึ่งเชื่อมโยงเป็น
ห่วงโซ่ทีม่ผีลกระทบต่อกนั ตัง้แต่เมือ่ คร ัง้ยงัทรงพระ
เยาว์ว่า อาจมีบางคนเข้าใจว่า ทําไมถึงสนใจเรื่อง
ชลประทาน หรอืเรือ่งป่าไมจ้ําไดเ้มือ่ อายุ 10 ขวบ ที่
โรงเรยีนมคีรคูนหนึ่ง ซึ่งเดีย๋วนี้ตายไปแล้วสอนเรื่อง
ของวทิยาศาสตร ์เรือ่งการอนุรกัษ์ดนิแล้วให้เขยีนว่า
ภเูขาตอ้งมป่ีา อย่างนัน้เมด็ฝนลงมาแล้วจะชะดนิ ลง
มาเรว็ทําใหไ้หลตามน้ําไป ทําความเสยีหายดนิหมด
จากภูเขาเพราะไหลตาม สายน้ําไป กเ็ป็นหลักของ
ป่าไม้เ รื่อ งการอนุ ร ักษ์ดิน  แ ละ เ ป็นหลักของ
ชลประทานทีว่า่ ถา้เราไมร่กัษาป่าไมข้า้งบน จะทําให้
เดอืดรอ้นตลอด ตัง้แต่ดนิภเูขาจะหมดไปกระทัง่ การ
ทีจะมตีะกอนลงมาในเขื่อน มตีะกอนลงมาในแม่น้ํา
ทําให้น้ําท่วม สิง่แวดล้อมเปลี่ยนแปลง เขาบอกว่า
เพราะมีสารคาร์บอนขึ้นไปในอากาศมาก จะทําให้
เหมอืนเป็นตูก้ระจกครอบ แลว้โลกนี้กจ็ะรอ้นขึ้น เมื่อ
โลกนี้รอ้นขึน้มหีวงัว่า น้ําแขง็จะละลายลงทะเล และ
รวมทัง้น้ําในทะเลนัน้จะพองขึ้น เมื่อน้ําพองขึ้น กจ็ะ
ทําให้ที่ตํ่า เช่น กรุงเทพฯ ถูกน้ําทะเลท่วม (คลัง
ความรู,้ 2554: เวบ็ไซต์) 
 ศาสตร์พ ร ะร าชา เ ป็นแนวคิดต ามแนว
พระราชดาํรขิององคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมิ
พลอดุลยเดช รชักาลที่ 9 มีความสนพระราชหฤทัย
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และทรงตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากร 
ธรรมชาติเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นต้นทุนพื้นฐาน
ของวถิกีารดาํรงชวีติของประชาชนโดยตรง จากการ
เสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ 
ทรงพบว่าปัญหาป่าเสื่อมโทรมไดท้วคีวามรุนแรงจะ
น่าวิตกและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาด้านอื่นๆ 
ตามมาเป็นลูกโซ่ไม่เฉพาะแต่ปัญหาเรื่องดนิและน้ํา
เท่านัน้ หากโยงใยถึงปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจ 
การเมอืง คณุธรรม และระบบนิเวศของพื้นที่โดยรวม
อีกด้วย ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงไดพ้ระราชทานแนว
พระราชดาํรใินการแกไ้ขปัญหาป่าเสือ่มโทรม ซึ่งมไิด้
เป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่าํเนินไปอย่างโดดๆ อย่างเป็น
เอกเทศ ห ากแต่ท ร งบู รณาการ ง านพัฒนาที่
เกีย่วเนื่องทัง้หมดเขา้ไปทํางานในพื้นทีอ่ย่างประสาน
สมัพนัธ์กนัแนวพระราชดาํรดิา้นป่าไม ้เพื่อลดการตดั
ไมท้ําลายป่าและส่งเสรมิให้มกีารปลูกป่าในรูปแบบ
ต่างๆ โดยการปลูก ฝั งจิตสํานึกให้ชุมชน เห็น
ความสาํคญัของป่าไมช้่วยกนัอนุรกัษ์ดูแลรกัษา และ
ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างถูกวิธี เพื่อให้มนุษย์กับ
ธรรมชาติอยู่ร่วมกนัได้อย่างมีความสุขและยัง่ยืน 
(มลูนิธมิ ัน่พฒันา, 2561: เวบ็ไซต์) 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยในปัญหา
ดังกล่ าว ดังนั ้นทรงสร้างงานด้านการอนุร ักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมตลอดจนปลูกฝัง
คณุธรรม เพื่อประโยชน์ในการพฒันาท้องถิ่น จะเห็น
วา่ เมือ่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร  เสด็จพระราชดํา เนินไป
ทอดพระเนตรแหล่งน้ํา เรื่องดนิ เพื่อพฒันาที่ทํากิน
ให้แก่ราษฎร พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นว่าประชาชน
ในภาคอีสานขาดแคลนน้ํา ทรงคดิว่าป่าไมเ้ป็นที่ดูด
ซึมกกัเกบ็น้ําไวใ้นรากใต้ดนิทําให้เกดิน้ําซับเป็นลํา
ธารขึน้ จงึทรงชกัชวนให้ประชาชนร่วมมอืร่วมใจกนั
ปลูกป่า จงึจดัตัง้โครงการป่ารกัน้ําแห่งแรกขึ้นที่บา้น
ถํ้าติ้ว อําเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร (ประชาชาติ
ธุรกจิ, 2561: เวบ็ไซต์) 
 ดังนั ้นผู้วิจ ัยจึงเล็งถึงความสําคัญในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่ารกัน้ําตาม

ศาสตร์พระราชา สําหร ับนิสิตปริญญาตรีปีที่  1 
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา โดยการให้ความสําคญั
กบัสรา้งจิตสํานึก และให้นิสติเป็นทัง้ผูป้ลูกและดูแล
ป่า ทําใหเ้กดิความรูส้กึหวงแหนป่าเสมอืนเป็นสมบตัิ
ของตวัเองและมสีํานึกรกัเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบั
ผนืป่า ไดเ้ห็นสภาพป่าไมท้ี่ทรุดโทรมและถูกทําลาย
มากมาย จึงให้มกีารอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าเพื่อรกัษา
สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศทางน้ํา ดนิ  และป่าไม ้ 
เพื่ อ ให้นิ สิต ได้มีชีวิต แ ล ะความ เ ป็นอยู่ ที่ ดี ใ น
สภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และสามารถพึ่งพา
ตนเองได ้ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า
ไม้ โดยแนวคิดป่ารกัน้ําตามศาสตร์พระราชาให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ตามเกณฑ ์80/80 
 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
จรยิธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อมเรื่อง
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยแนวคดิป่ารกัน้ําตาม
ศาสตรพ์ระราชา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นิสติระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จํานวน 363 คน 
 2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นิสติ
ระดับปริญญาตรีช ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 48 คน ซึ่งไดม้า
จากการเลอืกแบบเจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ คู่มือฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่ารกัน้ําตาม
ศาสตรพ์ระราชา 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
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  2.1)  ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กับ ก า ร อ นุ ร ัก ษ์
ทร ัพยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่าร ักน้ําตามศาสตร์
พระราชา 
  2.2) จรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์
ทร ัพยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่าร ักน้ําตามศาสตร์
พระราชา 
  2.3) จิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์
ทร ัพยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่าร ักน้ําตามศาสตร์
พระราชา 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยแนวคดิป่ารกัน้ําตาม
ศาสตรพ์ระราชา  
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่าร ักน้ําตามศาสตร์
พระราชา แบบทดสอบจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบั
การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมและแบบทดสอบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มลูพื้นฐานจาก ตําราเอกสาร และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เ ค รื่ อ ง มือ  ไ ด้ แ ก่  คู่ มือ  แ บบ ทด สอ บค วา ม รู ้
แบบทดสอบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม และแบบทดสอบ
จติอาสาสิง่แวดลอ้มการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดย
แนวคดิป่ารกัน้ําตามศาสตรพ์ระราชา 
 2) นําขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอื ดงันี้ 
  2.1) คูม่อืการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดย
แนวคิดป่ารกัน้ําตามศาสตร์พระราชา โดยมเีนื้อหา
การเรยีนรูท้ ัง้หมด 4 หน่วยการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 
ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการ
อนุร ักษ์ทร ัพยากรป่าไม้ หน่วยที่ 2 การอนุร ักษ์
ทร ัพยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่าร ักน้ําตามศาสตร์
พระราชา หน่วยที่ 3 โครงการตัวอย่างการอนุรกัษ์
ทร ัพยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่าร ักน้ําตามศาสตร์
พระราชา หน่วยที่ 4 กจิกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ป่าไม ้โดยแนวคดิป่ารกัน้ําตามศาสตรพ์ระราชา 
  2.2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่ารกัน้ําตาม

ศาสตร์พระราชาเป็นตวัเลือก 4 ตวัเลือก คอื ก ข ค 
และ ง จํานวน 20 ขอ้ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผดิ
ให ้0 คะแนน จํานวน 20 ขอ้   
  2.3) แบบทดสอบจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยแนวคดิป่า
รกัน้ําตามศาสตร์พระราชา เป็นตวัเลือก 4 ตวัเลือก 
คือ ก ข ค และ ง จํานวน 20 ข้อ โดยมี 4 ระดับ 
ไดแ้ก ่เพื่อตนเอง เพื่อครอบครวั เพื่อสงัคม และเพื่อ
ความถูกตอ้ง 
  2.4) แบบทดสอบจิตอาสาสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยแนวคดิป่า
รกัน้ําตามศาสตร์พระราชา มีลักษณะคําถามเป็น
ตวัเลือก 5 ตวัเลือก คอื ก ข ค ง และ จ จํานวน 20 
ขอ้ ม ี5 ระดบั ไดแ้ก ่น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก 
มากทีส่ดุ 
 3) นําเครือ่งมอืทัง้หมดที่สรา้งขึ้น ไดแ้ก่ คู่มอื 
แบบทด สอบคว ามรู้  แ บบทด สอบจ ริย ธ ร ร ม
สิง่แวดลอ้ม และแบบทดสอบจิตอาสาสิง่แวดล้อม ส่ง
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา แล้วนํามาปรับปรุง
แกไ้ขตามคาํแนะนํา 
 4) นําเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
ส่งผู้เชีย่วชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้อง พรอ้มทัง้หา
คา่ความเหมาะสมของเครือ่งมอื เมือ่วเิคราะห์คะแนน
จากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านแล้ว พบว่า คู่มือและ
เครื่องมือมีค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป  
ค่าความเหมาะสมของคู่มอืและเครื่องมอืมีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 4.00 ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมอืที่ใชใ้นการ
อ บ ร ม มีค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กับ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั สามารถนําไปเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูได ้
 5) หลังจากให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความ
สอดคลอ้งและพจิารณาความเหมาะสมของเครื่องมอื 
พบว่าค่า IOC ของเครื่องมอืทัง้หมด มคี่ามากกว่า 
0.5 แสดงว่า เครื่องมอืมคีวามตรงตามเนื้อหาสาระ 
สามารถนําไปปรบัปรุง แกไ้ขและสามารถนําไปเก็บ
รวบรวมขอ้มลูได ้และผลการประเมนิความเหมาะสม
ของคู่มือ พบว่าการอนุรกัษ์ทร ัพยากรป่าไม้ โดย
แนวคดิป่ารกัน้ําตามศาสตร์พระราชา พบว่าค่าความ
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เหมาะสมของมีค่าเท่ากับ 45.58 ถือว่ามีความ
เหมาะสมสามารถนําไปเกบ็รวมรวบขอ้มลูได ้
 6) นําเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จํานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่า
อํานาจจําแนกรายข้อ และค่าความยากง่าย ของ
เครือ่งมอื ดงันี้  
  6.1) แบบทดสอบความรูม้คี่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบับอยู่ที่  0.74 ค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.2 – 1.0 และค่าความยากง่ายรายขอ้อยู่
ระหว่าง 0.3– 0.8 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาํหนดไว ้        
  6.2) แบบทดสอบจรยิธรรมสิง่แวดล้อมค่า
ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที ่0.77 ค่าอํานาจจําแนกราย
ข้ออยู่ระหว่าง 0.2 – 1.0 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่าํหนดไว ้
  6.3) แบบทดสอบจิตอาสาสิง่แวดล้อมค่า
ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.72 ค่าอํานาจจําแรกราย
ข้ออยู่ระหว่าง 0.2 – 1.0 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่าํหนดไว ้
 7) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อนําไปใช้ในการ
จดัการฝึกอบรมเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้
โดยแนวคดิป่ารกัน้ําตามศาสตรพ์ระราชา 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยแนวคดิป่ารกั
น้ําตามศาสตร์พระราชา ผู้วิจ ัยได้ดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยแบง่เป็น 2 ระยะ ดงันี้   
  ระยะที ่1 การออกแบบเครื่องมอืถ่ายทอด
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
  1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่ารกัน้ําตาม
ศาสตรพ์ระราชา 
  2) การออกแบบเครื่องมอืและแกไ้ขตาม
คาํแนะนําของอาจารย์ทีป่รกึษา 
  3) นําเครือ่งมอืที่ผ่านผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน 
3 ท่าน และนําไปทดลองใชเ้ครื่องมอืกบันิสติที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง (Try Out) จํานวน 30 คน เพื่อหา
ประสทิธภิาพของคูม่อื 

 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา 
  1) ขัน้กอ่นเขา้สูก่ระบวนการฝึกอบรม คอื 
การทํากจิกรรมนนัทนาการ การสรา้งความสนใจ การ
กระตุ้นให้เกิดสติ สมาธิ การผ่อนคลาย เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยให้กบัผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการอนุรกัษ์
ทร ัพยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่าร ักน้ําตามศาสตร์
พระราชา 
  2) ขัน้เขา้สูก่ระบวนการฝึกอบรม คอื การ
สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่าร ักน้ําตามศาสตร์
พระราชา ซึง่นําไปสู่การมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อม และ
จติอาสาสิง่แวดล้อม เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมนําไป
ปฏบิตัใิชต้่อไป 
  3) ขัน้การวัดและประเมินผล คือ การ
วเิคราะห์ขอ้มลู สรปุผล และอภปิรายผลการวจิยั 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจยัคร ัง้นี้  ผู้วจิ ัยไดด้ําเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง
แบบทดสอบผลทุกฉบบั ซึ่งทุกฉบบัต้องตอบอย่าง
สมบรูณ์ 
  2) ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบทดสอบผล 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบดว้ย
สถติดิงันี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ไดแ้ก ่ 
   2.1 ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC)  
   2.2 คา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability)  
   2.3 คา่อํานาจจําแนก คา่ความยากงา่ย 
   2.4 คา่ประสทิธิภาพของกระบวนการ 
(E1)  
   2.5 คา่ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 
   2.6 คา่ดชันีประสทิธผิล (E.I) 
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  3. สถิติทดสอบค่าสมมติฐาน ได้แก ่
paired t-test ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 1) ผลการหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และดชันีประสทิธผิลของคูม่อื 
  จากการศึกษากิจ กร รมการอ นุร ักษ์
ทร ัพยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่าร ักน้ําตามศาสตร์
พระราชา ให้มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ดัช นี ป ร ะ สิท ธิ ผ ล ข อ ง คู่ มื อ กิ จ ก ร ร ม  พ บ ว่ า 
ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 85.73 
และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 
83.13 จงึสรปุไดว้า่ กจิกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า

ไม้ โดยแนวคิดป่าร ักน้ําตามศาสตร์พระราชา มี
ประสทิธภิาพและประสทิธิผลตามเกณฑ์ 85.73/83.13 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 สว่นคา่ดชันีประสทิธิผลของคู่มอื พบว่า ดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มืออบรมการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่าร ักน้ําตามศาสตร์
พระราชา มคี่าเท่ากบั 0.6667 หมายความว่า นิสติมี
ความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใชเ้ครื่องมอือบรม
ร้อยละ 66.67 ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้ โดยแนวคดิป่ารกัน้ําตามศาสตรพ์ระราชา  
 (E1/E2)  

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

 
 2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยแนวคดิป่า
รกัน้ําตามศาสตร์พระราชาก่อนและหลังการอบรม 
พบว่า นิสติมคีวามรู ้ก่อนการอบรมอยู่ในระดบัน้อย 
(x  =9.87) และหลังการอบรมนิสิตมีความรู้อยู่ใน
ระดบัมาก (x  =16.62) ส่วนจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ก่อนการอบรมมีความรู้อยู่ ในระดับเพื่ อส ังคม 
(x  =2.54) และหลังการฝึกอบรมนิสิตมีจริยธรรม

สิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (x  =3.25) 
และจิตอาสาสิง่แวดล้อม ก่อนการอบรมนิสติมคีวาม
รูอ้ยู่ในระดบัระดบัปานกลาง (x  =2.73) และหลงัการ
อบรมนิสติมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัระดบัมาก  (x  =4.21) 
เมือ่เปรยีบเทยีบความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดล้อมและจิต
อาสาสิง่แวดล้อมก่อนและหลงั พบว่านิสิตมคีวามรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มและจติอาสาสิง่แวดลอ้มหลงัการ
อบรม มากกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถติทิี ่.05 (ดงัตารางที ่3) 

หน่วยฝึกอบรม คะแนนเต็ม  ̅ S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 823 17.15 0.98 85.73 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 798 16.62 0.91 83.13 

ประสิทธิภาพของคู่มืออบรม เท่ากบั 85.73/83.13 

ผลรวมคะแนน
ความรู้ก่อนการ
ฝึกอบรมทกุคน 

ผลรวมคะแนน
ความรู้หลงัการ
ฝึกอบรมทกุคน 

จ านวนผูเ้ข้า
รบัการ
ฝึกอบรม 

คะแนนเต็มของ
การทดสอบ 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ์ 

474 798 48 20 0.6667 ผา่นเกณฑ์ 
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ตารางที ่3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้ม การอนุรกัษ์ 
ทรพัยากรป่าไม ้โดยแนวคดิป่ารกัน้ําตามศาสตรพ์ระราชา กอ่นและหลงัการอบรม โดยใช ้Paired t-test (n=48) 

รายการ 
ก่อนการฝึกอบรม ระดบั 

 
หลงัการฝึกอบรม ระดบั 

 
t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความรู ้(N=20) 9.12 1.51 น้อย 16.72 1.37 มาก -26.96 47 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 

(N = 4) 
9.12 1.51 น้อย 16.72 1.37 มาก -26.96 47 .000* 

จติอาสา
สิง่แวดลอ้ม 

(N = 5) 
2.52 0.22 

เพื่อ
สงัคม 

3.25 0.15 
เพื่อ
สงัคม 

-18.125 47 .000* 

* มนียัสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
 การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ โดยแนวคดิป่ารกั
น้ําตามศาสตร์พระราชา ผู้วิจ ัยมีประเด็นที่จะนํามา
อภปิรายผลดงันี้ 
 1) ผลการการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และประสิทธิภาพของคู่มือ และประสิทธิผล
ของคู่มือ เรื่อง การอนุร ักษ์ทร ัพยากรป่าไม้ โดย
แนวคดิป่ารกัน้ําตามศาสตรพ์ระราชา 
  จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือมี
ประสทิธิภาพ E1/E2=85.73/83.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ต ัง้ไว ้80/80 สําหรบัการอบรม แสดงให้
เห็นว่านิสิตที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากกระบวนการอบรมมีการใช้คู่มือประกอบ
กิจกรรม ซึ่งเ ป็นไปตามแนวคิดของเป็นไปตาม
แนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยืน (2551: 127-132) ได้
อธิบายคู่มือที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนว่าคู่มือคือ
หนงัสอืทีผู่เ้รยีนใชค้วบคูไ่ปกบัตารางที่เรยีนปกติโดย
การถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือฝึกอบรม อาจทําให้
ผูเ้รยีนมคีวามรู้เกีย่วกบัการทําสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผูอ้ื่น
โดยมุง่หวงัให้ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคติ และเกดิ
ความตระหนัก สามารถดําเนินการในเรื่องนัน้ๆ ได้
อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามแนวคดิของดุจทดงิ จีทา 
(2555: 25) ไดก้ล่าววา่ ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม 
คอื ระดบัคณุภาพของชดุกจิกรรมทีว่ดัจากผลสมัฤทธิ ์
ระหว่างการเรียนและผลสมัฤทธิห์ลังเรียน การหา

ประสทิธภิาพของชดุกจิกรรม เพื่อให้เชื่อมัน่ไดว้่าชุด
กิจกรรมที่สร้างขึ้นนัน้มีประสิทธิภาพในการสอน     
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ ฆาร
ประเดิม (2559: 86) ไดศ้ึกษา การพฒันาคู่มือการ
ฝึกอบรมการทําเกษตรผสมผสานเพื่อการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มสาํหรบัเกษตรกรบา้นศรวีลิยั ตําบลหนอง
ปลงิ อําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา 
พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือการฝึกอบรมการทํา
เกษตรผสมผสานเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมสําหรบั
เกษตรกรบ้านศรีวิล ัย  มีประสิทธิภาพ เท่ ากับ 
80.12/91.00 และสอดคล้องกบังานวจิัยของ ปรยีา
พตัร ทองสกุ (2559: 160) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอื
การทําการเกษตรแบบผสมผสานตามโครงการฟาร์ม
ตวัอย่าง ตามพระราชดารใินสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์
พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ  บ้ า น กํ า พี้  ตํ า บ ล กํ า พี้ 
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา
พ บ ว่ า  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม 
84.25/83.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอุบล 
แควน้ไทยสงค์ และคณะ (2559: 124) ไดศ้กึษาวิจยั
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : ประเทศเนการาบรูไนดารุสซา
ลาม พบว่า คู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : ประเทศเนการาบรูไนดารุสซา
ลามมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 85.33/80.22  
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 จากผลการศกึษาคา่ดชันีประสทิธิผลของคู่มอื 
มคี่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) = 0.667 ซึ่งส่งผลให้มี
ความกา้วหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้
คูม่อือบรมรอ้ยละ 66.67 แสดงใหเ้หน็วา่นิสติที่เขา้รบั
การอบรมโดยการใชคู้ม่อือบรมการเรยีนรูน้ัน้มคีวามรู้
ความเขา้ใจมากขึ้น ทําให้ค่าดชันีประสิทธิผลมคี่าที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ
เป็นไปตามแนวคดิของเสถียร คามศีกัดิ ์(2551: 4) 
นิยามว่า คู่มอืการปฏิบตัิงาน หมายถึง เอกสารที่ใช้
ประกอบการปฏิบัติง านใดงานหนึ่ ง  ที่กําหนด
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบ ไว้ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง (Job Description) มีการอธิบายงานที่
ปฏบิตั ิประวตัคิวามเป็นมา มแีผนกลยุทธ์การปฏบิตั ิ
กาํหนดตวัชีว้ดัการประเมนิผลซึ่งแต่ละบท เรื่องหรอื
หวัขอ้ต้องมคีวามคดิหลกั วตัถุประสงค์ และเนื้อหา
สาระทีส่มบรูณ์ มรีายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาสาระ
แ ต่ ล ะ เ รื่ อ ง  มี ก ฎ ร ะ เ บีย บ  พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ต ิ
หนั ง สือ เ วียน  มติต่ า งๆ  เ อกสารที่ เ กี่ย วข้ อ ง 
หลกัเกณฑ ์และวชิาการ เทคนิคหรอืแนวทางในการ
ปฏิบัติง าน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
ขอ้เสนอแนะ ทัง้นี้ตอ้งใชป้ระกอบการปฏบิตัิงานและ
ต้องจัดทําเป็นรูปเล่ม และเป็นไปตามแนวคิดของ
ชยัวฒัน์ สุทธิรกัษ์ (2554: 55) การสอนการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชก้รณีศกึษาแบ่งการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
กรณีศึกษามีข ัน้ตอน การนําเข้าสู่บทเรียน เสนอ
แนวทางการเรยีน ศกึษากรณีเพื่อสรุปประเดน็ปัญหา 
นําเสนอผลการศึกษา สรุปองค์ความรู้และการ
ประยุกต์ใช้ โดยผู้สอนและผู้เรียนและเสนอแนว
ทางการนํากรณีศึกษาไปใช้ประโยชน์ และเป็นไป
ตามแนวคดิของเรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555: 77) ได้
กล่าววา่ คูม่อื ในการจดัการเรยีนการสอนไวน่้าสนใจ
วา่ คูม่อืเป็นเอกสารหรอืหนงัสอื ทีจ่ดัทําขึ้นเพื่อให้คร ู
ใช้จ ัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถสอนให้
เป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรหรอืใชเ้ป็นคู่มอืของ
คร ูในการใชห้นงัสอืเล่มใดเล่มหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของวาท ีลพพนัธ์ทอง และคณะ (2559: 189) 
ได้ศึกษาวิจัย เรื่ อ ง  การพัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผลการศึกษาพบว่า มีดัชนี

ประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากบั 0.7350 
นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อมอาเซียน :  สาธารณรัฐสิงคโปร์  มี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 73.50 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรทยั ผวิขาว และบญัญตั ิ
สาล ี(2559: 149) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซียน 
: ราชอาณาจักรกมัพูชา ผลการศึกษาพบว่า มีผล
ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากับ 
0.8804 นิสติที่ใชคู้่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมอาเซียน : ราชอาณาจักรกมัพูชามี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 88.04 และ
สอดคล้องกบังานวิจัยของประยูร วงศ์จันทรา และ
คณะ (2559: 844) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สีเขียวสําหร ับนิสิตสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
วตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรมผลิตภณัฑ์สี
เขียว  สําหร ับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อศึกษาดัชนี
ประสทิธผิลของคูม่อืฝึกอบรมและเปรยีบเทยีบความรู้
และ ทศันคตติ่อผลติภณัฑส์เีขยีว ผลการศกึษาพบว่า 
ค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือหลักสูตรฝึกอบรม 
เท่ากับ 0.8029 นิสิตที่ใช้คู่มือหลักสูตรฝึกอบรม
ผลิตภณัฑ์สเีขยีว สําหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดล้อม
ศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคามมคีวามกา้วหน้าใน
การเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 80.29 
 ดังนั ้นการอนุร ักษ์ทร ัพยากรป่าไม้ โดย
แนวคิดป่ารกัน้ําตามศาสตร์พระราชา โดยใช้คู่มือ
กจิกรรมซึง่เป็นรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนของ
กจิกรรมใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ โดย
แนวคดิป่ารกัน้ําตามศาสตรพ์ระราชา สามารถพฒันา
นิสิตให้มีพฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้
กลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทิศทางที่
ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่าร ักน้ําตามศาสตร์
พระราชา โดยใชคู้่มือประกอบการถ่ายทอดความรู้
โดยผา่นกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา ทําให้นิสติที่
เขา้รว่มมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
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 2) ผลของการศกึษาและเปรียบเทียบความรู ้
จรยิธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อมเรื่อง
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยแนวคดิป่ารกัน้ําตาม
ศาสตรพ์ระราชา 
  2.1) ผลการเปรียบเทียบความรู้ การ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่ารกัน้ําตาม
ศาสตร์พระราชา พบว่า นิสติที่เขา้ร่วมการเกี่ยวกบั
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยแนวคดิป่ารกัน้ําตาม
ศาสตร์พระราชามีความรูก้่อนการอบรมอยู่ในระดบั
น้อย (x  =9.87) และหลงัการอบรมอยู่ในระดบัมาก    
(x  =16.62) เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนกอ่นและหลงัการ
อบรม พบวา่ หลงัการอบรมนิสติมนีิสติคะแนนความรู้
เฉลี่ยมากกว่าก่อนการอบรม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของไพศาล หวงัพานิช (2526: 96) ไดใ้ห้ความหมาย
ของความรู้ เมื่อบุคคลได้รบัการถ่ายทอดเรื่องราว
ต่างๆ จากการเรยีนรู ้การฝึกฝน การฝึกอบรม และที่
เคยพบเหน็มา ผ่านประสาทสมัผสัต่างๆ จะทําให้ได้
ทราบขอ้เท็จจรงิหรอืรายละเอียดของเรื่องราวอนัจะ
เป็นประสบการณ์ของบคุคล ซึง่จะสะสมและถ่ายทอด
สืบต่อกันไปจนกลายเป็นความรู้ การวัดความรู้
ความจําจึงจําเป็นต้องวดัความสามารถในการระลึก
เรื่องราวข้อเท็จจรงิหรอืประสบการณ์ต่างๆหรอืวดั
ความระลึกได้จากประสบการณ์ และเป็นไปตาม
แนวคิดของแสงจันทร์ โสภากาล (2550: 14 -15) 
ความรู้เป็นการรบัรู้เกี่ยวกบัข้อเท็จจริง เหตุการณ์
รายละเอียดต่างๆที่เกิดจากการสงัเกต การศึกษา 
ประสบการณ์ ทัง้ในด้านสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติ
และสังคมความรู้พื้นฐาน หรือภูมิหลังของแต่ละ
บุคคลที่บุคคลได้จดจําหรือเก็บรวบรวมไว้และ
สามารถแสดงออกมาในเชงิพฤติกรรมที่สงัเกตหรือ
วดัได ้และเป็นไปตามแนวคิดของ สมศกัดิ ์ศรีสนัติ
สขุ (2536 : 12) ไดอ้ธบิายความหมายของความรู ้ว่า
จากการทีม่นุษย์ตอ้งประสบกบัปรากฏการณ์ ทัง้ทาง
ธรรมชาติและทางสังคม กล่าวคือ มนุษย์จะต้อง
พึ่งพาสิง่แวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และสังคม และรู้จ ักแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
ทัง้สิง่แวดล้อมจากสงัคมกล่าวอีกนัยหนึ่งกค็อืมนุษย์
จะตอ้งหาความรูต้่างๆ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ สาเหตุ
และการแก้ไขปัญหาต่างๆต่อปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติและสังคมซึ่งความรู้ของมนุษย์ได้มีการ
พฒันามากมายและมรีะดบัของความรูค้วามสามารถ
และพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ
ประทาย บุญสว่าง และคณะ (2561: 43) ได้ศกึษา
เรือ่ง การสง่เสรมิการปลูกพชืแบบพึ่งพาไรส้ารพิษใน
ชุมชนบ้านโคกจันทร์หอม ตําบลเม็กดํา  อําเภอ
พยคัฆภมูพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อส่งเสรมิการ
ปลูกพืชแบบพึ่ งพาไร้ส ารพิษ เพื่ อศึกษาแล ะ
เปรยีบเทยีบความรูแ้ละ ทศันคติต่อการปลูกพืชแบบ
พึ่งพาไร้สารพิษ ผลการศกึษา พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการ
ส่งเสริมมคีะแนนเฉลี่ยความรูเ้กี่ยวกบัการปลูกพืช
แบบพึ่งพาก่อนการส่งเสริม เท่ากับ 11.16 อยู่ใน
ระดบัมาก และหลงัการส่งเสรมิผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
มคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกพืชแบบพึ่งพา 
เท่ากบั 16.73 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้เกีย่วกบัการปลูกพืชแบบพึ่งพา
ก่อนและหลังการส่ง เสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
ส่ง เสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการส่ง เสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ
.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐติาภรณ์ วงศ์พงษ์
คํา และคณะ (2561: 49) ได้การศึกษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน้ํากุดแดง ตําบลเกิ้ง 
อําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิ ัยพบว่า 
ความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน้ํากุด
แดง กอ่นการอบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก 
(x   = 11.76) และหลงัการอบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่
ในระดบัมาก (x   = 14.10) ดงันัน้ เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ของชาวบ้าน หลังการอบรม
ชาวบา้นที่เขา้รบัการอบรมมคีะแนนความรูม้ากกว่า
กอ่นการอบรม อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านที่ เข้าร ับการอบรมการ
อนุร ักษ์พื้นที่ชุ่ม น้ํากุดแดงมีความรู้เพิ่มขึ้น และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของณีรนุช พฒันกูล และคณะ 
(2561: 7) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ต้น
ตาล สําหรบันักเรยีนโรงเรยีนเทศบาลสามคัควีทิยา 
ตําบลตลาด อําเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม จาก
นักเรยีนตวัอย่าง 30 คน พบว่า ความรูเ้กีย่วกบัการ
อนุรกัษ์ตน้ตาล กอ่นการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่
ในระดบัน้อย (x    = 11.06) และหลงัการส่งเสรมิ



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(3), 2563 : 39 - 53 
 

 
49 

นกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก (x    =18.20) ดงันัน้
เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนความรูข้องนักเรยีน พบว่า 
หลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนความรู้มากกว่า
กอ่นการสง่เสรมิอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้ารบัการอบรมการอนุรกัษ์
ทร ัพยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่าร ักน้ําตามศาสตร์
พระราชา มีความรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่มืออบรมมี
ความเหมาะสมและความน่าสนใจของเนื้อหาทําให้
นิสติเกดิความรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอือบรม
เป็นอย่างด ีซึง่คูม่อือบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้
โดยแนวคิดป่ารกัน้ําตามศาสตร์พระราชา เน้นให้
นิสติไดร้บัประสบการณ์และความรูใ้หม่ๆ  เพื่อให้นิสติ
สามารถนําความรูแ้ละประสบการณ์ที่ไดเ้กีย่วกบัการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่ารกัน้ําตาม
ศาสตร์พระราชาให้เกิดประโยชน์และสามารถนํา
ความรู้ไปเผยแพร่ได้ ดงันัน้ จึงสามารถนําแบบวดั
ความรูน้ี้ไปใชใ้นการวดัคณุภาพความรูใ้นกจิกรรมที่มี
ความคลา้ยคลงึกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 2.2) ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการอนุร ักษ์ทร ัพยากรป่าไม้ โดย
แนวคดิป่ารกัน้ําตามศาสตร์พระราชา ของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่างกอ่นและหลงัการอบรม พบวา่ นิสติมคีะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม กอ่นการฝึกอบรมโดยรวม
อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (x   = 2.68) และหลังการ
ฝึกอบรมนิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดย
รวมอยู่ในระดับเพื่อส ังคม (x   = 3.20) เมื่อ
เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อน
และหลังการฝึกอบรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน
การฝึกอบรม ซึ่ง เป็นไปตามแนวคิดของประยูร  
วงศ์จันทรา ( 2559 :  171) กล่ าวว่า จริยธรรม
สิง่แวดล้อม หมายถึง หลกัการที่ควรประพฤติอย่าง
หนึ่งต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่มผีลทําใหส้ิง่แวดล้อมดํารงอยู่
อย่างเป็นดลุยภาพทางระบบนิเวศ และเอื้อประโยชน์
ใหแ้กส่รรพสิง่ทีอ่าศยัสิง่แวดล้อมดํารงชพีอยู่ได ้โดย
ไม่สูญ เ สีย ร ะบบสัมพัน ธภาพระหว่ า งตนกับ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่จรยิธรรมสิง่แวดล้อมไม่สามารถแยก
ออกได้จากจริยธรรมชีวิต สงัคม และชุมชน โดย
ศกัยภาพในตัวของมนัเองเป็นปัจจัยหลกัในการบูร

ณาการเชือ่มโยงชวีติ ชมุชน และสงัคมสิง่แวดล้อมให้
ดํารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืนและเป็นไปตามแนวคิดของ 
อรรถเดช สรสชุาต ิ(2558: 23) ไดก้ล่าว ความหมาย
จรยิธรรมวา่ จรยิธรรม หมายถงึ คณุสมบตัิทางความ
ประพฤติที่สงัคมมุ่งหวงัให้คนในสงัคมนัน้ประพฤต ิ 
มคีวามถูกต้องในความประพฤติ มีเสรภิาพภายใน
ขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสงัคม
พึงประพฤติปฏิบตัิต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อสงัคม 
ทัง้นี้เพื่อกอ่ใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึ้นในสงัคมการ
ทีจ่ะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัิจะต้องรูว้่าสิง่
ใดถูกสิง่ใดผดิ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเพ็ญแข 
ประจนปัจจนึก (2550: 291) ได้ให้ความหมายใน
จรยิธรรมวา่เป็นคาํทีม่คีวามหมายกวา้งครอบคลุมถึง
ระเบียบสงัคม กฎศีลธรรมตามศาสนาและค่านิยม
ของคนในกลุ่มสงัคมเดยีวกนัและคําว่าจรยิธรรมยัง
อธบิายถงึการอยู่ร่วมกนัของมนุษย์ในสงัคมโดยมสีิง่
ที่ เกี่ยวข้อง 3  ประการ  1)  ตัวเราเอง 2 )  ผู้อื่ น         
3) ความสมัพันธ์ระหว่างตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2554:  21) 
กล่าวถึง จริยธรรมว่าเป็นลักษณะทางสงัคมหลาย
ลกัษณะของมนุษย์ และมขีอบเขตรวมถึงพฤติกรรม
ทางสงัคมประเภทต่างๆ โดยลกัษณะและพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกบัจริยธรรม จะมีคุณสมบตัิประเภทใด
ประเภทหนึ่งในสองประเภท คือ เป็นพฤติกรรมที่
สงัคมนิยมชมชอบใหก้ารสนบัสนุน และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ ประยูร วงศ์จันทรา (2552: 102) ได้
ศึกษาแนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษากับการปลูกฝั ง
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
กระบวนการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยการสอดแทรก
จรยิธรรมสําหรบันิสิตปรญิญาตร ีโดยศกึษาความรู้
ด้านจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเปรียบเทียบ
ความรูด้้านสิง่แวดล้อมระหว่างนิสิตกลุ่มทดลองกบั
กลุ่มควบคุม และเพื่ อเปรียบเทียบความรู้ด้าน
สิง่แวดล้อมและจริยธรรมดา้นสิ่งแวดล้อมของนิสิต
กลุ่มทดลองทีม่เีพศ และผลการเรยีนต่างกนั ผลวจิยั
พบว่า  แนวทางการแก้ไขปัญหาการสรา้งจิตสํานึก
และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธศาสตร์ วิธี
การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารต่างๆ ที่มีอยู่จาก
การศึกษาพบว่า แนวคิดทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
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เป็นความตระหนักและจิตสํานึกทางสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในทาง
ปฏิบตัิอย่างเป็นมิตร และยังสอดคล้องกบังานวิจัย
ประยูร วงศ์จนัทรา (2552: 78) ไดศ้กึษาการพฒันา
กระบวนการสอนสิ่ งแวดล้อม ศึกษา โดยการ
สอดแทรกจริยธรรม สําหรบันิสิตระดบัปริญญาตร ี
ช ัน้ปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสอน
สิง่แวดลอ้มศกึษาโดยการสอดแทรกจรยิธรรม ทําให้
นิสิตมีความรู้ในระดับสูง จึงสามารถนําไปใช้ใน
กระบวนการเรยีนการสอนสิง่แวดล้อมศกึษาในระดบั
ปริญญาตรีได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยบรรเจิด 
ปานเงิน (2552: 112) ได้ศึกษาเกี่ยวกบัจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจําสถานี
อนามยัในจงัหวดัเพชรบรูณ์ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของบุคลากรสาธารณสุขประจํา
สถานีอนามัย เพื่อศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อ
พฤติกรรมในการอนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการนําไปใชป้ระโยชน์และนําไปใชเ้ป็น
แนวทางในการเกบ็ขอ้มูลพื้นฐานในการแกไ้ขปัญหา
เรื่องจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุข 
ผลการศึกษาพบว่า  จริยธรรมต่อการ อนุร ักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยรวมหลงัการ
ฝึกอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
ซึ่ ง แสดงให้ เห็นว่าการ ฝึกอบรมครัง้นี้ มีผล ให้
บคุคลากรทีเ่ขา้รว่มมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มทีส่งูขึน้ 
 ดงันัน้กจิกรรมการเรยีนรูม้ผีลทําให้จรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมกีระบวนการจัดกจิกรรมโดยใชว้ธิีการจัด
กิจกรรม มีกระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อม
ศกึษาโดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการจดักจิกรรม คอื คู่มือ
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยแนวคดิป่ารกัน้ําตาม
ศาสตร์พระราชา ในการบรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อ
หรือตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และมีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการอนุร ักษ์ทร ัพยากรป่าไม้ โดย
แนวคดิป่ารกัน้ําตามศาสตรพ์ระราชาเพิ่มมากขึน้ 

 2.3) ผลการศกึษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิ่งแวดล้อมต่อการอนุร ักษ์ทร ัพยากรป่าไม้ โดย
แนวคิดป่ารกัน้ําตามศาสตร์พระราชาของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x   = 3.33) และหลงั
การฝึกอบรมนิสติมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อม
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x  = 4.10) เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม พบว่า  นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิ่งแวดล้อมหลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของนันทรตัน์ ปรวิตัิ
ธรรม (2553 : 23) ที่ไดใ้ห้ความหมายว่า เป็นการ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่การเสียสละเวลา สิ่งของ เงินทอง 
แรงกาย สติปัญญา เพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็น
จิตใจที่มีความสุขเมื่อได้ทําความดี การช่วยเหลือ
ผูอ้ื่นและสงัคม เพื่อใหผู้อ้ื่นมคีวามสุขดว้ยการกระทํา
ดว้ยความสมคัรใจและไม่หวงัผลตอบแทน มกีารเขา้
ร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์สํานึกของ
บุคคลที่มีต่อส่วนรวม เอาใจใส่ป้องกนัแก้ไขปัญหา
สงัคม และเป็นไปตามแนวคิดของณัฐณิชากร ศรี
บริบูรณ์ (2550 : 7) ให้ความหมายของจิตอาสา 
หมายถงึ ความสาํนึกของบุคคลที่มตี่อสงัคมส่วนรวม 
โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือผูท้ี่มจีิตอาสาจะ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่อาสาทําประโยชน์เพื่อ
สว่นรวม เชน่ การเสยีสละเงนิ สิง่ของ เวลา แรงกาย 
และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสงัคมโดยไม่
หวังผลตอบแทน และ เป็นไปตามแนวคิดของ
กรรณิกา มาโน (2553 : 7) ให้ความหมายของจิต
อาสา หมายถึง จิตที่พรอ้มสละเวลาแรงกาย แรงใจ 
และสตปัิญญาเพื่อประโยชน์เกือ้กลูต่อผูอ้ื่นหรอืสงัคม 
เ ป็ น ก าร ก ร ะ ทํ า ด้ ว ย คว า ม ส มัค ร ใ จ  ไ ม่ ห วัง
ผลตอบแทน และเป็นการกระทําทีไ่มใ่ช่ภาระหน้าที่ที่
ตอ้งรบัผดิชอบ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของสุรศกัดิ ์
แก้วงาม (2561: 143) ได้ทําการศึกษา เรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นําจิตอาสาสิ่งแวดล้อม 
พบว่า ก่อนการฝึกอบรมนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยผูนํ้าจิตอาสา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก   
(x   = 3.41) และหลงัการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบั
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มาก (x   = 4.08) เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทกัษะ
การเป็นผูนํ้าจิตอาสาสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ทกัษะการเป็นผูนํ้าหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณิชกมล ดวีงษา และคณะ 
(2561 : 19) ไดท้ําการศกึษาเรื่องการพฒันากจิกรรม
การเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหินลาด อําเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม เรื่องชุมชนกับการจัดการป่าชุมชน 
พบวา่ คะแนนจติอาสาสิง่แวดลอ้มของนิสติที่เขา้ร่วม
กจิกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาดเรื่องชุมชน
กบัการจัดการป่าชุมชนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยรวมอยู่ในระดบัมากมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 และ
หลงัการเขา้รว่มกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.89 เมือ่เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จติอาสาสิง่แวดลอ้มกอ่นและหลงัการเขา้รว่มกจิกรรม 
พบว่ า  กลุ่ มตัวอย่ า งมีค ะแนนเฉลี่ ย จิต อ าสา
สิง่แวดล้อมหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสูงกว่าก่อนการ
เข้าร่วมกิจกรรม อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 และสอดคล้องกบังานวิจัยของสุเมธ ผกาหวน 
และคณะ (2561 : 6) ไดท้ําการศกึษาเรื่องการพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหินลาด อําเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม เรื่องต้นไม้เด่นในป่าชุมชน  
นี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นไม้เด่นในป่าชุมชน 
โคกหินลาด เพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้
ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง ต้นไม้เด่นในป่าชุมชน 
อําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ให้มปีระสทิธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้
จิตอาสาสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกบัต้นไม้เด่นในป่าชุมชน โคกหินลาด พบว่า 
คะแนนจิตอาสาสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง : 
ต้นไม้เด่นในป่าชุมชนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยรวมอยู่ในเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.05 และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.58 เมื่อ
เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อม ก่อน

และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้กจิกรรมการเรียนรู้มผีลทําให้จิตอาสา
สิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมกีระบวนการจัดกจิกรรมโดยใชว้ธิีการจัด
กิจกรรม มีกระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อม
ศกึษาโดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการจดักจิกรรม คอื คู่มือ
ฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยแนวคดิป่า
รกัน้ําตามศาสตร์พระราชา ในการบรรยายให้ความรู ้
เ ป็นสื่อหรือตัวกระตุ้น ให้ เกิดการ เรียนรู้และมี
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้
โดยแนวคดิป่ารกัน้ําตามศาสตรพ์ระราชาเพิม่มากขึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานทีส่นใจสามารถนําคู่มอืฝึกอบรม
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยแนวคดิป่ารกัน้ําตาม
ศ า ส ต ร์ พ ร ะ ร า ช า  ไ ป เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ประชาสมัพนัธ์ และสือ่การเรยีนรูไ้ด ้
 2) สามารถนําคู่มือฝึกอบรมการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรป่าไม้ โดยแนวคิดป่าร ักน้ําตามศาสตร์
พระราชา ไปเผยแพร่ให้กบัเยาวชนในชุมชน หรือ
นักเรียนในโรงเรียนเพื่อเป็นการนําความรู้ของ
ประเภทการอนุร ักษ์ทรพัยากรป่าไม้ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาการพฒันากจิกรรมการถ่ายทอด
ความรู ้โดยการเข้าไปสํารวจพื้นที่ ศกึษาจากพื้นที่
จ ริง  เพื่ อ ให้นิ สิตสามารถสัมผัสประสบการ ณ์
การศกึษาป่าไมจ้ากสถานทีจ่รงิ 
 2) จดัทําสื่อการเรยีนรูท้ี่เกีย่วกบัสิง่แวดล้อม
ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยแนวคดิป่ารกัน้ํา
ตามศาสตร์พระราชา เพื่อเพิ่มจุดสนใจให้กบันิสิต
สนใจในกจิกรรม 
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