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บทคดัยอ่ 

 งานวจิยันี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อหาประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิการเรยีนรู้
ทรพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในชุมชน เพื่อเปรยีบเทยีบความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มและจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อ
การเรยีนรูท้รพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในชุมชน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่
1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 48 คน ที่
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอื
การเรยีนรู้ แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม และแบบวดัจติอาสาสิง่แวดล้อม สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลคอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอือบรมมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 89.89/88.12 ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการเรยีนรู้มคี่าเท่ากบั 0.7548 แสดงว่านิสติมคีวามกา้วหน้า
ทางการเรยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 75.48 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้จิตอาสาสิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้
ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 

 The purpose of this research were to develop a manual of promotion of learning soil resources and land 
use in the community to be efficient and effective according to criteria 80/80, to compare knowledge 
environmental ethics and environmental volunteer on learning of soil resources and land use in the community. 
The sample used in the study were 48 the 1st year undergraduate students in environmental education 
promotion, Faculty of Environment and Resource Studies Mahasarakham University, enrolled in forest resources 
and wildlife courses which can be obtained from a specific selection. The tools used in the research were 
learning guides, brochures, knowledge tests environmental ethics measure and the environmental volunteer 
measure. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired 
t-test. The training manual is effective at 89.89/88.12. The effectiveness index of the learning guide is 0.7548 
indicated that students have progressively increased by 75.48 percent. The students had knowledge average 
scores, environmental ethics average scores and environmental volunteer average scores after participating in 
activities higher than before participating the activity with statistical significance at the level of .05. 
 
Keywords : The promotion, learning, soil resources and land use, knowledge, environmental ethics, 
environmental volunteer 
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1. บทน า  
 ทรพัยากรดนิถือว่ามคีวามส าคญัต่อสิง่มชีวีติทุก
ชนิดบนโลก และการใช้ประโยชน์จากดนิมากจนเกนิไป
ท าให้ดินเกิดความเสียหายทัง้ปัญหาที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและปัญหาที่ เกิดจากมนุษย์ ปัญหาการ
พงัทลายของดินและการสูญเสยีหน้าดินโดยธรรมชาต ิ
เช่น การชะลา้ง การกดัเซาะของน ้าและลม เป็นต้น และ
ที่ส าคญัคือ ปัญหาจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การ
ท าลายป่า เผาป่า การเพาะปลกูผดิวธิ ีเป็นต้น ก่อใหเ้กดิ
การสญูเสยีความอุดมสมบูรณ์ของดนิ ท าใหใ้ชป้ระโยชน์
จากทีด่นิไดล้ดน้อยลง ความสามารถในการผลติทางดา้น
เกษตรลดน้อยลง และยงัท าใหเ้กดิการทบัถมของตะกอน
ดินตามแม่น ้า ล าคลอง เขื่อน อ่างเก็บน ้า เป็นเหตุให้
แหล่งน ้าดงักล่าวตื้นเขนิ นอกจากนี้ปัญหาความเสื่อม
โทรมของดนิ อนัเนื่องมาจากสาเหตุดัง้เดมิตามธรรมชาต ิ
คือ การที่มีสารเป็นพิษเกิดขึ้นมาพร้อมกบัการเกิดดิน 
เช่น มโีลหะหนัก มสีารประกอบที่เป็นพษิ ซึ่งอาจท าให้
ดนิเคม็ ดนิด่าง ดนิเปรีย้วได ้(กนกกานต ์วงษ์ชุ่ม, 2561: 
12) โดยเฉพาะปัญหาการแพร่กระจายของดนิเคม็ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การด าเนินกิจกรรม เพื่อใช้
ประโยชน์จากทีด่นิอย่างไม่เหมาะสม และขาดการจดัการ
ทีด่ ีเช่น การสรา้งอ่างเกบ็น ้าในบรเิวณทีม่เีกลอืหนิสะสม
อยู่มาก น ้าในอ่างจะซมึลงไปละลายเกลอืหนิใต้ดนิ แล้ว
ไหลกลบัขึน้สู่ผวิดนิบรเิวณรอบๆ การผลติเกลอืสนิเธาว์
ในเชิงพาณิชย์ โดยการสูบน ้าเกลือใต้ดินขึ้นมาต้มหรือ
ตาก ท าให้ปัญหาดินเค็มแพร่ขยายออกไปกว้างขวาง
ยิง่ขึน้ ยงัมสีาเหตุทีเ่กดิจากสารพษิ และสิง่สกปรก จาก
ภายนอกปะปนอยู่ในดนิ เช่น ขยะจากบา้นเรอืนของเสยี
จากโรงงานอุตสาหกรรม สารเคมตีกค้างจากการใช้ปุ๋ ย
และยาก าจัดศตัรูพืช เป็นต้น ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
(บญัชา รตันีท,ู 2555: 16-18) 
 ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อ
การเจรญิเตบิโตของพชืและการเกษตรกรรม เช่น ดนิท า
หน้าทีเ่ป็นทีใ่หร้ากพชืไดเ้กาะยดึเหนี่ยว ดนิเป็นแหล่งให้
ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจรญิเติบโตของพชื ดนิเป็น
แหล่งทีเ่กบ็กกัน ้า หรอืความชืน้ในดนิ ดนิเป็นต้นก าเนิด
ของการเกษตรกรรมเป็นแหล่งผลิตอาหารของมนุษย ์
แผ่นดนิเป็นทีต่ัง้ของเมอืง บา้นเรอืน ท าใหเ้กดิวฒันธรรม
และอารยธรรมของชุมชนต่างๆ มากมาย การเกดิขึน้ของ

ดนิเป็นผลสบืเนื่องมาจากการกระท าร่วมกนัของปัจจยั
ต่างๆ เช่น สภาพภูมอิากาศ พชื และสิง่มชีวีติอื่นๆ ต่อ
วตัถุตน้ก าเนิดของดนิ ในสภาพพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึ่ง ตลอด
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนัน้ “ดิน” ในที่แห่งหนึ่งจึงอาจ
เหมอืนหรอืต่างไปจากดนิในที่อกีแห่งหนึ่งได้ ขึน้อยู่กบั
อทิธพิลของปัจจยัเหล่านี้ ซึง่มคีวามมากน้อยแตกต่างกนั
ไปในแต่ละบริเวณส่งผลให้ดินมีลกัษณะเด่นเฉพาะตัว 
และเมื่อปัจจยัเปลีย่นไป ดนิจะมลีกัษณะหรอืสมบตัต่ิางๆ 
เปลีย่นแปลงไปดว้ย (อนิ ฉตัรมงคล,2558 : 12-13) 
 ปัจจุบนัปัญหาด้านทรพัยากรธรรมชาติที่ส าคัญ
ปัญหาหนึ่ง คอื ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรพัยากรดนิ 
ทัง้ในด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ลดลง ปัญหา
เฉพาะที่ท าให้ดนิไม่เหมาะสมต่อการน ามาใชป้ระโยชน์ 
ปัญหาดา้นความชืน้ในดนิทีล่ดลง และปัญหาการชะลา้ง
พงัทลายของดนิ ปัญหาเหล่านี้นับวนัจะทวคีวามรุนแรง
เพิ่มมากขึ้นและต้องการการจัดการที่เหมาะสมอย่าง
เร่งด่วน ปัญหาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รชักาลที ่9 ทรงเลง็เหน็ความส าคญั จงึทรงมพีระราชด าริ
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องดิน โดยเน้นการ
แกปั้ญหาเฉพาะใหส้อดคลอ้งกบัภูมสิงัคมของพืน้ทีน่ัน้ๆ 
พระองคท์่านไดน้ าความรูท้ ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัทิี่
ไดท้รงทดลองดว้ยพระองคเ์องมาใชใ้นการแกปั้ญหาและ
ได้บงัเกดิผลอย่างชดัเจน อาท ิดนิทรายต้องเพิม่กนัชน
ใหด้นิ ดนิเป็นหนิ กรวด และแหง้แลง้ต้องยดึดนิและช่วย
ให้ดนิชื้น ดินดาน ดนิแขง็ และดินลูกรงัต้องสร้างของดี
ซอ้นบนของเลว ดนิถูกชะลา้งตอ้งช่วยเหลอืดว้ยก าแพงที่
มชีีวติ ดินเปรี้ยวหรอืดินพรุต้องท าให้ดินโกรธด้วยการ
แกลง้ดนิ และดนิเคม็ตอ้งใชว้ธิกีารลา้งความเคม็ เป็นต้น 
(ธวชัชยั ศุภดษิฐ์, 2550: 23-25) ดนิเป็นปัจจยัหลกัใน
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร 
สภาวการณ์ที่เป็นอยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบันชี้ให้เห็นว่ า
ปัญหาทรพัยากรดนิและการใชท้ีด่นิ ซึง่ไดแ้ก่ ปัญหาการ
จัดการที่ดิน ปัญหาการถือครองที่ดินทางการเกษตร 
ปัญหาความเสือ่มโทรมและปัญหาดนิเป็นพษินัน้ มคีวาม
จ าเป็นทีจ่ะต้องด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
อย่าง เร่ งด่ วน โดยใช้มาตรการและวิธีการต่าง ๆ 
ผสมผสานกนั เพื่อฟ้ืนฟูทรพัยากรดนิให้สมบูรณ์รวมทัง้
ใหเ้กดิการใชท้ีด่นิทีถู่กประเภท (รตันะ สวามชียั, 2559: 
58-59)  
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  ที่ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อ
มนุษย ์เพราะสามารถน ามาใชส้นองความตอ้งการในดา้น
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรกรม อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม การคมนาคม และเป็นทีส่ าหรบัปลูกสรา้ง
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับกัน
โดยทัว่ไปว่า ทีด่นิส าหรบัใชเ้พื่อการเกษตรมคีวามส าคญั
มากที่สุด เนื่องจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร
จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญ คือ ที่ดิน และที่ดินจะต้องมี
จ านวนและความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้ปลูกพืช 
หรือเลี้ยงสตัว์ เพื่อสนองความต้องการของประชากร
ภายในประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศอกีดว้ย (ปรชีา วทญัํู, 2559 : 22) การใช้
ทีด่นิไม่เหมาะสมกบัสมรรถนะของทีด่นิ และไม่ค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มกเ็ป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างมาก
ในปัจจุบนั เช่น การใชท้ีด่นิ เพื่อการเกษตรกรรมอย่างไม่
ถูกหลกัวชิาการ ขาดการบ ารุงรกัษาดนิ การปล่อยใหผ้วิ
ดนิปราศจากพชืปกคลุม ท าใหส้ญูเสยีความชุ่มชืน้ในดนิ 
การเพาะปลกูทีท่ าใหด้นิเสยี การใชปุ้๋ ยเคม ีและยาก าจดั
ศัตรูพืช เพื่อเร่งผลิตผล ท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ และ
สารพิษตกค้างอยู่ในดิน การบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตป่าไม้บนพื้นที่ที่มีความลาดชนัสูง รวมทัง้
ปัญหาการขยายตัวของเมืองที่รุกล ้าเข้าไปในพื้นที่
เกษตรกรรม และการน ามาใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั ทีต่ัง้โรงงาน
อุตสาหกรรม หรอืการเกบ็ทีด่นิไวเ้พื่อการเกง็ก าไร โดย
มิได้มีการน ามาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด (กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม, 2561 : เวบ็ไซต์) นอกจากนี้ 
การเพิม่ขึน้ของประชากร ประกอบกบัความเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิสงูขึน้ ท าใหค้วามต้องการใชท้ีด่นิ เพื่อการ
ขยายเมอืงและอุตสาหกรรมเพิม่จ านวนตามไปดว้ยอย่าง
รวดเร็ว โดยปราศจากการควบคุมการใช้ที่ดินภายใน
เมอืงให้เหมาะสม เป็นสาเหตุให้เกดิปัญหาสิง่แวดล้อม
ภายในเมืองหลายประการ เช่น ปัญหาการตัง้ถิ่นฐาน 
ปัญหาแหล่งน ้ าเสื่อมโทรม ปัญหาการจราจร ปัญหา
สาธารณสุข  ปัญหาขยะมูลฝอย และการบริการ
สาธารณูปโภคไม่เพยีงพอ (สาธติ แสงประดษิฐ์, 2560: 
32-36) จากการส ารวจการใชท้ีด่นิในปี 2559 พบพืน้ทีน่า
ขา้ว นารา้ง ไมผ้ล สถานทีเ่พาะเลีย้งสตัวน์ ้า และพืน้ทีป่่า 
เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และ
พื้นที่เกษตรกรรม จ าพวกพืชไร่  ไม้ยืนต้น และไร่

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2549-2559) พบว่า พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีชุ่มชน
และสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่น ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วน
พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เบ็ดเตล็ดมีแนวโน้มลดลง (กรม
พฒันาทีด่นิ, 2560: 19) 
 จะเหน็ได้ว่าทรพัยากรดนินัน้มคีวามส าคญัอย่าง
ยิง่ต่อมนุษยท์ัง้ทางดา้นการเกษตรและการอุตสาหกรรม 
การอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ
เป็นเรื่องที่ควรกระท าอย่างยิง่ เพราะหากดนิไม่มคีวาม
อุดมสมบูรณ์ขาดแร่ธาตุขาดสารอาหาร มนุษย์ก็ไม่
สามารถด าเนินกจิกรรมต่างๆ เกี่ยวกบัทรพัยากรดนิได ้
เนื่องจากดนิขาดสารอาหารและไม่มคีวามแขง็แรง รวม
ไปถึงการใช้ทีด่นิที่ไม่เหมาะสมต่อสภาพการใชง้านของ
ดนิกเ็ป็นการจดัการทีด่นิทีไ่ม่ถูกวธิ ีเน่ืองจากการใชท้ีด่นิ
นัน้ ควรค านึงถึงสภาพการใช้งานที่เป็นได้ เช่น ดินใน
พืน้ที่ชนบทเหมาะส าหรบัการท าการเกษตร ดนิในพืน้ที่
ในเมืองเหมาะส าหรับการสร้างอาคารพาณิชย์การ
อุตสาหกรรม เป็นต้น ดงันัน้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์
ควรช่วยกนัฟ้ืนฟูและดูแลทรพัยากรดนิเพื่อให้ลูกหลาน
ในอนาคตไดม้ทีีด่นิทีอุ่ดมสมบรูณ์ไวใ้ชใ้นการท ากจิกรรม
ต่างๆ ต่อไป 
 จากปัญหาดงักล่าวผู้วจิยัจงึได้มคีวามสนใจที่จะ
ศกึษาและถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรดนิและการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชน เนื่องจากทรพัยากรดินนัน้
เป็นทรพัยากรทีม่คีวามส าคญัต่อมนุษยอ์ย่างยิง่ เพราะมี
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินในการด ารงชีวิตใน
หลากหลายรูปแบบ และมนุษยน์ัน้เป็นไดท้ัง้ผู้ทีส่ามารถ
ท าลายและฟ้ืนฟูทรพัยากรดนิไดใ้นเวลาเดยีวกนั ดงันัน้
ผูว้จิยัจงึเหน็แลว้ว่าหากมกีารวางฐานความรูเ้รื่องการใช้
ประโยชน์จากดนิอย่างถูกวธิกีจ็ะท าให้ในอนาคตมทีี่ดนิ
และทรพัยากรดนิไวใ้หลู้กหลานไดใ้ชป้ระโยชน์สบืต่อไป 
และนอกจากนี้การอบรมการเรยีนรูท้รพัยากรดนิและการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในครัง้นี้ เพื่อให้นิสติที่เข้าร่วมอบรม
ได้รับองค์ความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรดินและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงให้นิสิตที่เข้าร่วมอบรมได้มี
จริยธรรมสิง่แวดล้อมและจติอาสาสิง่แวดล้อมเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถน าไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรดนิในชุมชนไดอ้ย่างยัง่ยนื 
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2. วตัถปุระสงค ์ 
 1) เพื่อหาประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสทิธผิลของคู่มอืการเรยีนรูท้รพัยากรดนิและการใช้
ประโยชน์ทีด่นิในชุมชน 
 2) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัทรพัยากร
ดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในชุมชน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นิสติระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้ม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
72 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิสติ
ระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 48 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิา
ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ซึ่งได้มาจากการเลอืกแบบ
เจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา    
 1) ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การเรยีนรูท้รพัยากรดนิและ
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิในชุมชน 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรดนิและการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ 
  2.2) จติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อทรพัยากรดนิและ
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อทรพัยากรดนิ
และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอืการ
เรยีนรู้ทรพัยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดนิในชุมชน 
และ แผ่นพบัเรื่องทรพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ในชุมชน 
 2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล ไดแ้ก่ 
แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิในชุมชน แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และแบบวดั
จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
 

3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อ เป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ได้แก่ คู่มือ แผ่นพบั แบบวดัความรู้ แบบวดั
จริยธรรมสิง่แวดล้อม และแบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม
เกีย่วกบัทรพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในชุมชน 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอืดงันี้  
  2.1) คู่มอืการเรยีนรูท้รพัยากรดนิและการใช้
ประโยชน์ที่ดนิในชุมชน โดยมเีนื้อหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 
4 หน่วยการเรยีนรู ้ประกอบด้วย หน่วยที ่1 การเรยีนรู้
ทรพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในชุมชน หน่วยที ่
2 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ หน่วยที ่3 สาเหตุและผลกระทบ
ต่อทรพัยากรดนิ และหน่วยที ่4 แนวทางการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาทรพัยากรดนิ 
  2.2) แผ่นพบัเรื่องทรพัยากรดินและการใช้
ประโยชน์ทีด่นิในชุมชน โดยจดัท าเป็นแบบ 1 แผ่นต่อ 1 
หน่วยการเรยีนรู ้ 
  2.3) แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรดนิและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชน เป็นแบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ ตอบถูกให้ 1 
คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบั
ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชน เป็น
แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 
ขอ้ โดยม ี4 ระดบั ไดแ้ก่ เพื่อตนเอง เพื่อญาติมติรพวก
พอ้ง เพื่อสงัคม และเพื่อความถูกตอ้งดงีาม 
  2.5) แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบั
ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชน เป็น
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ส่งอาจารย์ที่ปรกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ส่ง
ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่ อหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมอื เมื่อวเิคราะห์คะแนนจาก
ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่านแลว้ พบว่า คู่มอืและเครื่องมอืมคี่า 
IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่าความเหมาะสมของ
คู่มอืและเครื่องมอืมคี่าเฉลี่ยมากกว่า 4.00 ขึน้ไป แสดง
ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม และ
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สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวิจยั สามารถน าไป
เกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น า เ ค รื่ อ ง มือ ที่ ผ่ า นก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ จ า ก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่าย ของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบวดัความรูม้คี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
อยู่ที่ 0.67 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่า 0.20 – 
0.80 และค่าความยากง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.60 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมมคี่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับอยู่ที่ 0.77 ค่าอ านาจจ าแรกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.20 - 0.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่
ก าหนดไว ้
  5.3) แบบวดัจติอาสาสิง่แวดล้อมมคี่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับอยู่ที่ 0.71 ค่าอ านาจจ าแรกรายข้ออยู่
ระหว่าง   0.20 – 0.80 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่
ก าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืที่ใช้ในการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์
ทีด่นิในชุมชน 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเรยีนรูท้รพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ในชุมชน ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที่ 1 การออกแบบเครื่องมือถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา  
 ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
3.6 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มูล 
ตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวดัผลทุก
ฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์ 
 2) ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
วดัผล  
 

3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1) สถิตพิื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  2.1) ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
  2.2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
  2.3) ค่าอ านาจจ าแนก 
  2.4) ค่าความยากง่าย 
 3) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื Paired t-test 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั  
 การเรยีนรูท้รพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ในชุมชนผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลสรุป ดงันี้ 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือ สามารถสรุปได้ว่า การหา
ประสิทธิภาพของคู่มือในการสร้างผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนใหผู้้อบรมเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค์ถงึระดบั
เกณฑ์ที่คาดไว้ ประสิทธิภาพที่วดัออกมาพิจารณาได้
จากร้อยละของการท าแบบวัดผลหรือกระบวนการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัร้อยละการท าแบบวดัผลหลงัการอบรม 
พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ (  ) คิดเป็นร้อย
ละ 89.89 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(  ) คดิเป็นรอ้ย
ละ 88.12 ดงันัน้ คู่มอืฝึกอบรมการเรยีนรู้ทรพัยากรดนิ
และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในชุมชน จงึมปีระสทิธภิาพของ
คู่มืออบรม 89.89/88.12 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว ้  
(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอือบรมการเรยีนรูท้รพัยากรดนิ
และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในชุมชน มคี่าเท่ากบั 0.7548 
หมายความว่า นิสติมคีวามรู้เพิม่ขึน้และส่งผลให้นิสติมี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้คู่มอื
อบรมร้อยละ 75.48 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2)  
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการเรยีนรูท้รพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในชุมชน (     ) 
 

หน่วยฝึกอบรม คะแนนเตม็  ̅ S.D. ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 846 17.62 1.17 89.89 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 863 17.97 1.10 88.12 

ประสิทธิภาพของคู่มืออบรม เท่ากบั 89.89/88.12 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรมการเรยีนรูท้รพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในชุมชน 
 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
ก่อนการฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
หลงัการฝึกอบรม 

จ านวนผูเ้ข้ารบั
การฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ของการ
ทดสอบฝึกอบรม 

ค่าดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

495 846 48 960 0.7548 

 
 2.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้ 
จริยธรรมส่ิงแวดล้อม และจิตอาสาส่ิงแวดล้อม
เก่ียวกบัทรพัยากรดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน
ชุมชน พบว่า นิสิตที่ได้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การ
เรยีนรูท้รพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในชุมชน มี
คะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยูใ่นระดบั
น้อย ( ̅ = 10.31) และหลงัการอบรมนิสติมคีะแนนเฉลีย่
ความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 17.62)  ในด้าน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
สงัคม ( ̅ = 2.76) และหลงัการฝึกอบรมนิสติมคีะแนน

เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความ
ถูกต้องดงีาม ( ̅ = 3.61) และจติอาสาสิง่แวดลอ้มนิสติมี
คะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อม ก่อนการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅ = 3.37) และหลงัการ
ฝึกอบรมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.30) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
ความรู้ จริยธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อม
ก่อนและหลงัการอบรม พบว่า นิสิตมคีะแนนเฉลี่ยหลงั
อบรมมากกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที่  3 การเปรยีบเทยีบความรู้ จรยิธรรมสิ่งแวดล้อม และจติอาสาสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัทรพัยากรดนิและการใช้
ประโยชน์ทีด่นิในชุมชน ของนิสติก่อนและหลงัการฝึกอบรม โดยใช ้Paired t-test (n=48) 
 

รายการ 
ก่อนการอบรม 

ระดบั 
หลงัการอบรม 

ระดบั t df p 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ความรู ้(N=20) 10.31 2.52 น้อย 17.62 1.17 มาก -18.99 47 .000* 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 

(N = 4) 
2.76 0.22 เพือ่สงัคม 3.61 0.13 

เพือ่ความถูกตอ้ง 
ดงีาม 

-22.24 47 .000* 

จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

3.37 0.24 ปานกลาง 4.30 0.30 มาก -15.66 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
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5. อภิปรายผล 
 การเรยีนรูท้รพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ในชุมชน ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงันี้ 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการเรียนรู้ทรพัยากรดิน
และการใช้ประโยชน์ท่ีดินในชุมชน  
 จ ากผลการศึกษาประสิทธิภ าพของคู่ มื อ                
มปีระสทิธิภาพ   /  = 89.89/88.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีต่ัง้ไว ้80/80 ส าหรบัการอบรม แสดงให้เหน็
ว่านิสิตที่เข้าร่วมอบรมมีประสทิธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของธนพร ณัฏฐ์เพยีรกลวง (2555 : 
23) ไดก้ล่าวไว้ว่า กจิกรรมที่ต้องการให้ผูเ้รยีนได้มกีาร
ฝึกเสรมิทกัษะในการเรยีนรูใ้นแหล่งเรยีนรู ้หมายถงึ การ
ท ากจิกรรมการเรยีนรูใ้นแหล่งเรยีนรูท้ีต่้องการใหผู้เ้รยีน
ฝึกปฏบิตั ิเพื่อเสรมิใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและมทีกัษะ
เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่กิจกรรม การเรียนรู้มักจะมีอยู่ท้าย
บทเรียน ซึ่งในบางครัง้กจิกรรมการเรยีนรู้จะมลีกัษณะ
เป็นแบบฝึกหดัใหผู้เ้รยีน ไดฝึ้กปฏบิตัหิรอืเป็นใบงานให้
ผูเ้รยีนปฏบิตัิระหว่างเรยีนรู้หรอืหลงัการเรยีนรูใ้นแหล่ง
เรยีนรู ้เป็นไปตามแนวคดิของเกษม จนัทรแ์กว้ (2547 : 
32-33 ) ไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันามนุษยใ์หเ้กดิการลงมอื
กระท าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ทัง้การปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่เดิม และการป้องกนัปัญหาใหม่ที่ก าลงัจะ
เกดิขึน้ในอนาคต โดยการกระท าที่เกดิขึน้มาจาก ความ
สมคัรใจไม่ใช่การบงัคบั โดยการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมที่
มีต่อสิง่แวดล้อมจ าเป็นต้องอาศยักระบวนการใน การ
พฒันาจากการ “ไม่รู”้ เป็น “รู”้ จาก “รู”้  เป็น “ รูส้กึ” จาก 
“รูส้กึ” เป็น “คดิจะท า” และจาก “คดิจะท า” ไปสู่ “การลง
มอืกระท า” จนเกดิเป็น พฤติกรรม การรบัรูแ้ละเขา้ใจใน
การปฏบิตัต่ิอเรื่องใดเรื่องหนึ่งนัน้ จ าเป็นต้องสรา้งความ
เขา้ใจจงึจะสามารถท าใหเ้กดิผลทีม่ปีระสทิธภิาพได ้และ
เป็นไปตามแนวคดิของสุพตัรา วงศ์ษา (2542 : 77) ได้
กล่าวไวว้่าการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้หมายถึง แบบ
แผนการด าเนินการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัการจดัเป็นระบบ
อย่างสัมพันธ์และสอดคล้องกับทฤษฎี หลักการการ
เรียนรู้ห รือการสอนที่ รูปแบบนั ้นยึดถือ โดยผ่ าน
กระบวนการวิจัยและได้รับพิสูจน์และทดสอบว่ามี
ประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะแสดงขัน้ตอนที่
ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูแ้ละผูส้อนต้องด าเนินการตามขัน้ตอน
ในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม

จุดมุ่งหมายของรูปแบบนัน้ๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของพรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงศ์จันทรา (2559 : 
1 8 9 -2 0 2 )  ไ ด้ ศึกษ า  ก า รพัฒนาคู่ มื อ ฝึ ก อบ รม
ทรัพยากรธ รรมชาติแ ละสิ่ ง แ วดล้อมอา เ ซียน  : 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพ
ของคู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธิภาพเท่ากบั 84.53/85.33 
แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพและสามารถ
น าไปใชไ้ด ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวทิยา ห่อทอง และ
คณะ (2561:41-53) ไดท้ าการศกึษาการพฒันากจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ประเภทป่าชุมชนโคกหินลาด ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 81.57 / 93.10 เป็นไปตามเกณฑท์ี่
ก าหนดและมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ได้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของของยุวเรศ วงษ์จันทร์ และ
คณะ (2561 : 156) ได้ศึกษาการพฒันาคู่มือฝึกอบรม
การท าสารปราบแมลงศัตรูพืชโดยใช้ใบน้อยหน่า ผล
การศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรมการท าสารปราบแมลง
ศัตรูพืช โดย ใช้ ใบ น้อยห น่า  ที่ ผู้ วิจ ัยพัฒนาขึ้นมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 98.40/95.50 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์
80/80 ทีต่ัง้ไว ้ 
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื ค่า
ดชันีประสทิธผิล (E.I.) มคี่าเท่ากบั 0.7548 ส่งผลให้มี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้คู่มอื
อบรมร้อยละ 75.48 แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้ารับการ
อบรมโดยการใช้คู่มอือบรมการเรยีนรู้นัน้มคีวามรู้ความ
เขา้ใจมากขึน้ ท าให้ค่าดชันีประสธิิผลมคี่าที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของพจนานุกรม ฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน (2546 : 256) ได้นิยามความหมาย 
"คู่มือ" หมายถึง สมุดหรือหนังสอืที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบต ารา เพื่อ
อ านวยความสะดวกเกี่ยวกบัการศึกษาหรือการปฏิบตัิ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรอืเพื่อแนะน าวิธใีช้อุปกรณ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง คู่มือจัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่
รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นคู่มือ
ตอบค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อ
ใช้เป็นคู่มอืในการศกึษาและปฏบิตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้คู่มอื
มกัจะมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความ
สะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูแก่ผูใ้ช ้เป็นไปตามแนวคดิของ
ปรชีา ช้างขวญัยนื (2551 :127-132) ได้อธบิายคู่มอืที่
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เกี่ยวกบัการจดัการเรยีนว่า คู่มอื คอืหนังสอืที่ผูเ้รยีนใช้
ควบคู่ไปกบัต าราที่เรียนปกติโดยการถ่ายทอดความรู้
ผ่านคู่มอืฝึกอบรม อาจท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการ
ท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผูอ้ื่นโดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจ 
ทศันคติ และเกดิความตระหนัก สามารถด าเนินการใน
เรื่องนัน้ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็นไปตามแนวคดิของ
วรีะพนัธ ์แกว้รตัน์ (2558 : 136) ใหค้ านิยามความหมาย
ของการฝึกอบรมไว้ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอย่างมีระบบ เพื่อให้บุคคลมีความรู้ ความ
เขา้ใจ มคีวามสามารถทีจ่ าเป็น และมทีศันคตทิีด่สี าหรบั
การปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานหรือ
องค์กร  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของณิชกมล ดีวงษา 
และคณะ (2561: 12-29) ได้ศึกษาการพฒันากิจกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน ผล
การศกึษาพบว่า ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) คู่มอืกจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่องชุมชนกับการจดัการป่าชุมชน มีค่า
เท่ากบั 0.8380 แสดงว่านิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรู้
เ พิ่ ม ขึ้ น แ ล ะ ส่ ง ผ ล ให้ นิ สิต ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ ก ร ร ม มี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรู ้รอ้ยละ 83.80 สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของภูรีภัทร์ ผุดผา และคณะ (2561 : 94) ได้
ท าการศึกษาการพัฒนาคู่มืออบรมการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพของผเีสือ้ในชุมชนบา้นเกิง้ ต าบล
เกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
ค่าดชันีประสทิธิผล (E.I) ของคู่มือการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของผีเสือ้ มีค่าเท่ากบั 0.6333 
นัน่หมายความว่า นักเรียนมคีะแนนเพิม่ขึน้คดิเป็นร้อย
ละ 63.33 แสดงให้เหน็ว่า จากการพฒันาการอบรมการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสือ้ในบ้าน
เกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ท าให้
นักเรียนเกิดความสนใจในคู่มืออบรม เกิดความรู้และ
ทัศนคติที่ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของนัฎฐภรณ์ 
ปรึกไธสง และคณะ (2561 : 192) ได้ศกึษา เรื่อง การ
พฒันาคู่มือฝึกอบรมการอนุรกัษ์สมุนไพรในป่าบุ่ง ป่า
ทาม ส าหรบัชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า มีดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7138 หมายความว่า
ชาวบ้านมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 71.38 

แสดงให้เห็นว่าคู่มือฝึกอบรมมีความเหมาะสมและม ี                                  
ประสทิธภิาพ โดยผ่านกระบวนการตามขัน้ตอน 
 การเรยีนรูท้รพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ในชุมชน โดยใช้คู่มอืกจิกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนของกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความ
เขา้ใจในเรื่องของทรพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
สามารถพฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั 
ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น  แสดงให้เห็นว่ าการจัดการเรียนรู้
ทรพัยากรดนิและการใช้ประโยชน์ที่ดนิในชุมชนโดยใช้
คู่มอืประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ท าให้นิสิตที่เข้าร่วมมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
 2. ผลของการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
จริยธรรมส่ิงแวดล้อม และจิตอาสาส่ิงแวดล้อม
เก่ียวกบัทรพัยากรดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน
ชุมชน 
  2.1) ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
ทรพัยากรดนิและการใช้ประโยชน์ที่ดนิในชุมชน พบว่า 
นิสติทีเ่ขา้รบัการอบรมเกี่ยวกบัทรพัยากรดนิและการใช้
ประโยชน์ที่ดินมีความรู้ก่อนการอบรมอยู่ในระดบัน้อย   
( ̅  = 10.31) และหลงัการอบรมอยู่ในระดบัมาก              
( ̅ = 17.62) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการ
อบรม พบว่า หลงัการอบรมนิสติมีคะแนนความรู้เฉลี่ย
มากกว่าการอบรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของชวาล แพรรตักุล (2552: 201-
225) ได้กล่าวว่า การวดัความรู้ความจ า เป็นการวดั
สมรรถภาพสมองดา้นการระลกึออกของความจ านัน่เอง 
เป็นการวดัเกีย่วกบัเรื่องราวทีเ่คยมปีระสบการณ์หรอืเคย
รู้เคยเห็นและท ามาก่อนแล้วทัง้สิ้น ซึ่งการวัดความรู ้
ความจ า สามารถสร้างค าถามวดัสมรรถภาพด้านนี้ได้
หลายลกัษณะดว้ยกนั ลกัษณะของค าถามจะแตกต่างกนั
ออกไปตามชนิ ดของความรู้ค วามจ า  แ ต่ ก็จ ะมี
ลกัษณะร่วมกนัอยู่อย่างหนึ่ง คอื เป็นค าถามทีใ่หร้ะลกึถงึ
ประสบการณ์ทีผ่่านมาทีจ่ าไดก้่อนแลว้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ค าศัพท์ นิยาม ระเบียบ หรือแบบแผน เป็นไปตาม
แนวคิดของพิศวง ธรรมพนัธ์ (2547:14) ได้กล่าวถึง
ลกัษณะความรู้ไว้ว่า ประกอบด้วย 1) การทดลองได ้
(Empirical) การทดลองอยู่บนพืน้ฐานของการสงัเกตการ
พสิจูน์ ตรวจสอบและการใชก้ระบวนการเหตุผล 2) การ
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ตรวจสอบได้ (Verifiable) ซึ่งเราสามารถสงัเกตไดจ้าก
การเห็น การชัง่ น้าหนัก การวัด การนับ และการ
ตรวจสอบ 3) มคีวามเป็นทฤษฎ ี(Theoretical).สามารถ
สรุปสิง่ที่สงัเกตตามหลกัตรรกวทิยามาเป็นทฤษฎีหรือ
เนื้อหาวิชา 4) มีการผสมผสาน (Cumulative).เพราะ
ทฤษฎีหรือความรู้เดิมนัน้เป็นพื้นฐานของการสร้าง
ทฤษฎใีหม่ 5) ไม่เป็นจรยิศาสตร ์(Non-Ethical) เนื้อหา
สาระจะไม่เพ่งเล็งในด้านดีหรือเลวแต่จะมุ่ งทาความ
เขา้ใจและอธบิายสิง่ทีเ่ป็นไป และเป็นไปตามแนวคดิของ
แสงจนัทร ์โสภากาล (2550: 14-15) ไดใ้หค้วามหมาย
ของความรู้ ว่าหมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
เหตุการณ์ รายละเอียดต่างๆ ที่เกิดจากการสังเกต 
การศึกษาประสบการณ์ ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาตแิละสงัคม ความรูพ้ืน้ฐานหรอืภูมหิลงัของแต่ละ
บุคคล ทีบุ่คคลไดจ้ดจ าหรอืเกบ็รวมรวมไว ้และสามารถ
แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมที่สงัเกตหรือวัดได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิตาภรณ์ วงศ์พงษ์ค า และ
คณะ (2561:45-53) ไดท้ าการศกึษา เรื่อง การส่งเสรมิ
การอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ความรู้เกี่ยวกบั
การส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ ากุดแดง ก่อนการ
อบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 11.76) และ
หลังการอบรมชาวบ้านมีความรู้อยู่ ในระดับมาก              
( ̅ = 14.10) ดงันัน้ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู้
ของชาวบา้น หลงัการอบรมชาวบา้นทีเ่ขา้รบัการอบรมมี
คะแนนความรู้มากกว่าก่อนการอบรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าชาวบา้นทีเ่ขา้รบัการ
อบรมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ ากุดแดงมีความรู้เพิ่มขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุเมธ ผกาหวน และคณะ 
(2561:1-17) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้ ป่าชุมชนโคกหินลาด อ า เภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ต้นไม้เด่นในป่าชุมชน ผลการศกึษา 
คะแนนเฉลี่ยความรูข้องนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมก่อนการ
เขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั18.86 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.60 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรม 
พบว่านิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงั
การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศศปิระภา เผ่าสุขด ีและคณะ 
(2561:30-40) ได้ท าการศกึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การท าถ่านจากมลูสตัวเ์พื่อลดการท าลายทรพัยากรป่าไม ้
ส าหรบัชาวบ้านในชุมชนบา้นโคกจนัทร์หอม ต าบลเมก็
ด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผล
การศกึษาพบว่า การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการท า
ถ่านจากมูลสตัว์ ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบั
น้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.78 และหลังการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 17.52 
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
  ดงันัน้จะเหน็ไดว้่านิสติทีเ่ขา้รบัการอบรมการ
เรยีนรูท้รพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในชุมชน มี
ความรูเ้พิม่ขึน้ เนื่องจากคู่มอือบรมมคีวามเหมาะสมและ
ความน่าสนใจของเนื้อหาท าให้นิสิตเกิดความรู้ความ
เขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอือบรมเป็นอย่างด ีซึง่คู่มอือบรม
เน้นใหน้ิสติได้รบัประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้
นิสติสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ดินไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถน า
ความรูไ้ปเผยแพร่ได ้
  2.2) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อทรพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใน
ชุมชน ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการอบรม 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม ( ̅ = 2.76) และ
หลังการ ฝึกอบรมนิสิตมีคะแนน เฉ ลี่ ย จ ริยธรรม
สิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม   
( ̅ = 3.61) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของประยูร วงศจ์นัทรา 
(2559 : 171-172) กล่าวว่า จริยธรรมสิง่แวดล้อม 
หมายถึง  หลักการที่ควรประพฤติอย่ า งหนึ่ ง ต่ อ
สิง่แวดล้อม ซึ่งมผีลท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็น
ดุลยภาพทางระบบนิเวศ และเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่สรรพสิง่
ที่อาศยัสิง่แวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่สูญเสยีระบบ
สมัพันธภาพระหว่างตนกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจริยธรรม
สิง่แวดล้อมไม่สามารถแยกออกได้จากจริยธรรมชีวิต 
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สงัคม และชุมชน โดยศักยภาพในตัวของมันเองเป็น
ปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยงชีวิต ชุมชน และ
สงัคมสิง่แวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยนื เป็นไปตาม
แนวคิดของอรรถเดช  สรสุชาติ (2558 : 23) ให้
ความหมายจริยธรรมว่าจรยิธรรม หมายถึง คุณสมบตัิ
ทางความประพฤติ ที่ส ังคมมุ่งหวังให้คนในสังคมนัน้
ประพฤติ มีความถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพ
ภายในขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าที่ที่สมาชิกใน
สงัคมพงึประพฤตปิฏบิตัต่ิอตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อสงัคม 
ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคม การที่
จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่ใดถูก
สิง่ใดผดิ และเป็นไปตามแนวคดิของประยูร วงศจ์นัทรา 
(2552: 33) ไดก้ล่าวว่า แนวคดิทางจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
เป็นความตระหนักและจติส านึกทางสิง่แวดล้อม เพื่อให้
เหน็คุณค่าของธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและปฏบิตัอิย่างเป็น
มติร ในการปลกูฝังจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มกบักระบวนการ
ทางสิง่แวดลอ้มศกึษาถอืเป็นแนวทางทีม่คีวามสอดคลอ้ง
กันอย่างยิ่ง ในการแก้ปัญหาการสร้างจิตส านึกทาง
จริยธรรมสิง่แวดล้อมต้องท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของพระครูวาปีพชัราภรณ์ (2554 : 52) ได้
ศึกษาการศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระนิสิต
มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์
การศกึษาจงัหวดัเพชรบรูณ์ ผลการวจิยัพบว่า จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มของพระนิสติทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์โดยรวมมคี่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดบัสูงมาก 
และพระนิสติที่ก าลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาฯ 
ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ทีม่อีายุระดบัการศกึษา 
และต าแหน่งงานต่างกัน มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบรรเจดิ ปานเงนิ (2552 :112) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของบุคลากร
สาธารณสุขประจ าสถานีอนามัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
การศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของบุคลากรสาธารณสุข
ประจ าสถานีอนามยั มคีวามส าคญัต่อพฤติกรรมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็น
ประโยชน์และแนวทางในการน าไปเป็นขอ้มูลพืน้ฐานใน
การแก้ไขปัญหาเรื่องจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของบุคลากร
สาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า จริยธรรมต่อการ 

อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยรวมหลงั
การฝึกอบรมมคี่าคะแนนเฉลี่ยสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม 
ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าการฝึกอบรมครัง้นี้มผีลใหบุ้คคลากรที่
เขา้ร่วมมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มทีส่งูขึน้ และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของชชัพงศ ์ทองขนั (2552 : 25) ได้ศกึษา
แนวคดิจรยิธรรมสิง่แวดล้อมในโครงการก่อสร้างระบบ
ขนส่งด้วยสายพานเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ผลการวิจัย
พบว่า เดมิมนุษยไ์ม่เคยมปีระสบปัญหาสิง่แวดลอ้มมาก
นัก แต่ในปัจจุบนั มนุษยป์ระสบกบัปัญหาสิง่แวดลอ้มที่
เปลี่ยนแปลง อันเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเหลือ
น้อยลง การใช้วิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีในทางที่ผิด 
เช่น การทดลอง ระเบดิปรมาณู การท าลายป่าไม้ ฯลฯ 
ซึ่งการจะท า ให้ม นุษย์มีจริยธรรมในการอุ นุ รักษ์
สิง่แวดลอ้มนัน้ ต้องมกีารอบรมจรธิรรมสิง่แวดลอ้มก่อน
การด าเนินงานและผลที่ได้คือ ช่างก่อสร้างถนนมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มสงูขึน้หลงัไดร้บัการอบรม 
  ดังนัน้จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการอบรมการ
เรยีนรูท้รพัยากรดนิแลการใชป้ระโยชน์ที่ดนิในชุมชน มี
ผลท าใหจ้รยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม
เพิ่มขึ้น เนื่ องจากมีกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้
กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา เครื่องมอืที่
ใช้ในการจดักิจกรรม คือ คู่มือการเรยีนรู้ทรพัยากรดิน
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผ่นพับในการบรรยายให้
ความรู้ เป็นสื่อหรือตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูท้รพัยากรดนิเพิม่มาก
ขึน้ 
  2.3) ผลการศกึษาและเปรียบเทยีบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อทรพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใน
ชุมชน ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัด
กจิกรรม พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅ = 
3.37) และหลงัการฝึกอบรมนิสติมคีะแนนเฉลี่ยจติอาสา
สิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.30) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจติอาสาสิง่แวดล้อมก่อนและ
หลังการฝึกอบรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550: 7) ได้ให้
ความหมายของจติอาสา หมายถงึความส านึก ของบุคคล
ทีม่ต่ีอสงัคม สว่นรวม โดยการเอาใจใสแ่ละการช่วยเหลอื 
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ผู้ที่มีจิตอาสาจะแสดงออกซึ่ง พฤติกรรมที่อาสาท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การเสียสละเงิน สิ่งของ 
เวลาแรงกาย และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและ
สงัคม โดยไม่หวงัผลตอบแทน เป็นไปตามแนวคิดของ
ชยัวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552: 13) ให้ความหมายของจิต
อาสา หมายถงึ การรูจ้กัเอาใจใส่ เป็นธุระและเขา้ร่วมใน
เรื่องของสว่นรวมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตมิคีวาม
ส านึกและยดึมัน่ ในระบบคุณธรรม และจรยิธรรมทีด่งีาม 
ละอายต่อสิง่ผดิ เน้นความเรยีบรอ้ยประหยดัและมคีวาม
สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และเป็นไปตาม
แนวคดิของกรรณิกา มาโน (2553:7) ใหค้วามหมายของ
จติอาสา หมายถึง จติทีพ่ร้อมสละเวลา แรงกาย แรงใจ 
และสติปัญญาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่นหรือสงัคม 
เป็นการกระท าด้วยความสมคัรใจ ไม่หวงัผลตอบแทน 
และเป็นการกระท าที่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ที่ต้องรบัผดิชอบ 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัจริาภรณ์ ศริทิว ี(2550: 9) ได้
ศกึษาจิตอาสาความเป็นมนุษย์ผู้เรียนด้านกิจกรรมจิต
อาสาผ่ านกระบวนการวิจัยผลของนัก เ รียนชั ้น
ประถมศกึษา โรงเรยีนบา้นใหม่ อ าเภอไทรน้อย จงัหวดั
นนทบุร ีทีไ่ดร้บัการพนาความผดิเป็นคนด ีและจากการ
สงัเกตพฤติกรรม พบว่า นักเรียนที่ประพฤติผิดในครัง้
ก่อน มคีวามรบัผดิชอบมากขึน้จากคะแนนรอ้ยละ 46.73      
เป็นรอ้ยละ 81.14 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าการทีน่ักเรยีนไดร้บั
การฝึกอบรมในเรื่องจติอาสา รูคุ้ณ โทษ ถูก ผดิ และให้
เขา้ใจเกีย่วกบัการยอมรบัผลทีต่ามมานัน้ ท าใหน้ักเรยีน
มพีฤตกิรรมทีเ่ป็นเชงิบวกมากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของสญัญาศรณ์ สวสัดิไ์ธสง (2561 :20-21) ไดศ้กึษาการ
พฒันาพฤตกิรรมจติอาสาของนักศกึษาโดยใชก้ารเรยีนรู้
แบบโครงงานคุณธรรม ผลการศกึษาพบว่า นักศกึษาที่
ไดร้บัการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบโครงงานคุณธรรม มี
แนวโน้มพฤติกรรมจิตอาสาสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รบั
การจดักระบวนการเรยีนรู้แบบโครงงานคุณธรรมในทุก
ตวัแปรอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ยกเว้นตวั
แปรความรู้ความเข้าใจ ผลที่พบเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า
นกัศกึษาทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานคุณธรรม
เป็นผูม้พีฤตกิรรมจติอาสาทัง้โดยรวมและรายดา้นสงูกว่า 
มกีารรบัรูค้วามสามารถแห่งตนสงูกว่า และมลีกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนสงูกว่าผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการจดักระบวนการ
เรยีนรูแ้บบโครงงานคุณธรรม และสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของจติรวลยั ศรแีสงฉาย (2551 : 161) ไดศ้กึษาจติอาสา
พัฒน าชนบท  ก ร ณีศึ กษ า  :  ก ลุ่ ม อ าส าพัฒน า
มหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดมุ่ งหมายเพื่อศึกษาความมี
คุณธรรม จรยิธรรม ความเสยีสละต่อผูท้ีด่อ้ยโอกาสกว่า
ตนเองในชนบท โดยไม่มีการหวังผลตอบแทนใดๆ 
ผลการวจิยัพบว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่แลว้ไดใ้หค้วาม 
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
มหาวิทยาลยัมหิดลและได้มีการออกค่ายอาสาร่วมกับ
กลุ่มอาสาพฒันาซึง่เป็นสิง่ทีพ่วกเขาท าโดยเกดิจากจติที่
เป็นอาสาจรงิๆ เพื่อใหผู้ท้ีไ่ดร้บัความช่วยเหลอืในสงัคม
ชนบทมคีวามสขุมากขึน้ 
 ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าการอบรมการเรยีนรูท้รพัยากร
ดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในชมุชน ทีผ่่านกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ท าให้นิสิตที่เข้าร่วม
อบรมมีจติอาสาเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้มกีารรบัฟังข้อมูล
ความรูท้ีเ่กดิขึน้จรงิจากสถานการณ์การใชท้รพัยากรดนิ
ในปัจจุบันและได้ลงมือปฏิบัติในการฟ้ืนฟูและแก้ไข
ปัญหาดนิเสื่อมคุณภาพ ส่งผลใหน้ิสติมคีวามรูค้วามเขา้
ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรดินและมีจิตอาสาในการฟ้ืนฟู
สภาพทรพัยากรดนิใหด้ขีึน้ต่อไปในอนาคต 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าคู่มอืกจิกรรม
การอบรมการเรยีนรู้ทรพัยากรดินและการใช้ประโยชน์
ที่ดินในชุมชน ไปประยุกต์ใช้ในการอบรมให้ความรู้ที่
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์และการฟ้ืนฟูทรพัยากรดนิได ้
 2) สถานศกึษาสามารถน าคู่มอืการเรยีนรู ้ไปปรบั
ใช้ในหลักสูตรหรือปรับใช้ในวิชาเรียนเพื่อสอดแทรก
เน้ือหาและสรา้งองคค์วามรูไ้ด ้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ตามหลกัทฤษฎีและแนวทางปฏิบตัิ และ
ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการอนุรกัทรพัยากรดนิเพิม่เตมิ 
 2)  ควรมีการจัดการเกี่ยวกับกระบวนการ
ถ่ายทอดความรูท้ี่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมสามารถ
น าความรูท้ีไ่ดไ้ปปรบัใชไ้ดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพเพิม่มาก
ขึน้ 
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