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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายตน้น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชา และเพื่อศกึษาเปรยีบเทียบความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
และจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายตน้น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชา กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การศึกษา คอื นิสิตระดบัปริญญาตรีช ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่า ภาคเรยีนที่ 2/2561 จ านวน 48 คน 
ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจงเขา้ร่วมกิจกรรม เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืฝึกอบรม และแผ่นพบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายตน้น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชา แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และแบบ
วดัจติอาสาสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื คา่เฉลีย่ ความถี ่รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐานคอื Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 88.33/84.79 ส่วนดชันี
ประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรม (E.I.) เท่ากบั 0.7142 นิสติมีคะแนนเฉลี่ยความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสา
สิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้รว่มการฝึกอบรมสงูกวา่กอ่นการเขา้รว่มการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstracts 
 The purposes of this research were to study find the efficiency according to the criteria 80/80 and the 
effectiveness of the training manual water resource conservation by making the upper reaches of the check dam 
according to the King Bhumibol Adulyadej, 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, 
derived from enrolling in the course Forest and Wildlife Resources in semester 2/2018. The tools used in research 
included learning training manual of water resource conservation by making the upper reaches of the dam 
according to the King Bhumibol Adulyadej, knowledge test, environmental ethics test and environmental volunteer 
test. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis 
testing Paired t-test. The results revealed that the manual was efficiency of 88.33/84.79. The effectiveness of the 
activity manual index was equal to 0.7142. After the activity, the experimental group students had an average 
score of knowledge, environmental ethical and environmental volunteer more than before activity significantly level 
.05 
 
Keywords : Training manual, Making the upper reaches of the check dam, King Bhumibol Adulyadej,  
                 Knowledge, Environmental Ethics, Environmental volunteers 
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1. บทน า 
 ศาสตร์ของพระราชาเป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
พฒันาชุมชนและสงัคมตามหลกัการองค์ความรู ้6 มติิ
ได้แก่ น ้ า ดิน เกษตร พลังงานทดแทนป่าและ
สิง่แวดล้อมที่เหมาะสมกบัสภาพภูมิสงัคมและสภาพ
ของปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่อง “น ้ า” นัน้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร ัชกาลที่ 9 ทรงให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกสดุ เพื่อให้ประชาชนไดม้นี ้า
สะอาดเพยีงพอส าหรบัการอุปโภคบรโิภค ไปจนถึงการ
ประกอบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม จากการเสดจ็ฯ 
เยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ พระบาท สมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัทรงพบวา่ปัญหาความเดอืดรอ้นของราษฎรใน
เรื่องน ้าจ าแนกเป็น 3 ดา้นหลกัๆ คือ น ้าแล้ง น ้าท่วม 
และน ้าเสยี จงึน ามาสูแ่นวพระราชด ารใินการแกปั้ญหา
น ้ าแบบองค์รวมคือ การแก้ปัญหาขาดแคลนน ้ า  
การแก้ปัญหาน ้ าท่วม และการแก้ปัญหาคุณภาพน ้ า 
โดยประเภทของโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
เรื่อง “น ้า” ที่ส าคญัประกอบด้วย โครงการฝนหลวง 
โครงการพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร โครงการพฒันา
แหล่งน ้าเพื่อการผลิตไฟฟ้า โครงการพฒันาแหล่งน ้ า
เพื่อการรกัษาตน้น ้าล าธาร โครงการระบายน ้าออกจาก
พื้นทีลุ่่ม โครงการป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั โครงการ
บรรเทาน ้ าเน่าเสีย โครงการแกม้ลิง ฯลฯ (มูลนิธิม ัน่
พฒันา, 2561 : เวบ็ไซต์) 
 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นพื้นฐาน
ส าคัญของการพัฒนาทัง้ด้านเศรษฐกิจและ สังคม 
รวมถงึคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน ชวีติที่พึ่งพาและ
เกื้อกูลกับธรรมชาติอย่างพอเพียงในอดีตที่ผ่านมา  
ไม่ก่อให้เกดิปัญหามลภาวะ ต่างจากปัจจุบนัที่การใช้
ทรพัยากร ธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ทัง้ใน ดา้นป่าไม ้
ดนิ น ้าและแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งวตัถุดบิเพื่อการ
ผลิตทัง้ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม มีอัตราการ
พัฒนาและขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ผลจากการใช้
ทรพัยากรอย่างฟุ่มเฟือยการขยายตวัของ ชมุชน น ามา
ซึ่งปัญหาสิง่แวดล้อมและมลภาวะหลายประการ อาท ิ
สภาวะโลกร้อน เรอืนกระจก ภาวะแห้งแล้ง อุทกภยั  
น ้าเสยี มลภาวะอากาศ ปัญหาขยะและสารพิษตกคา้ง 
เป็นต้น สาเหตุหลักของการสูญเสียทรัพยากร                    
ธรรมชาติมาจากการพัฒนาประเทศที่มุ่งสร้างความ

เจรญิทางดา้นเศรษฐกจิ (แผนพฒันา เศรษฐกจิแห่งชาติ
แห่งชาติ ฉบบัที่ 11, 2554-2555) ความเจรญิทางดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอตัราการเพิม่ของประชากร 
พฤตกิรรมการบรโิภค ความโลภของมนุษย์ ความไม่รู้
ไมเ่ขา้ใจ การใชท้รพัยากรธรรมชาติที่ถูกต้องเหมาะสม 
สง่ผลใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้ม น าไปสูค่วามเสยีหายต่อ 
ธรรมชาต ิและยอ้นกลบัมากระทบตวัมนุษย์เองในที่สุด 
ซึ่งเกดิจากการขาดความรูค้วามเขา้ใจ ความตระหนัก
และความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม จ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งมุง่เน้นใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจ รวมไปถงึการปลูกฝังสรา้งจิตส านึกให้เกดิความ
ตระหนกั และการมสีว่นรว่มดา้นการ อนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ทรพัยากรป่าไมเ้พื่อแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว หากทุกคนได้ เรียนรู้และตระหนักใน
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ สามารถทีจ่ะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของ
ตน เปลี่ยนแปลงแนวคิด ที่ว่าวกิฤติสิง่แวดล้อมไม่ใช่
เรือ่งของคนอื่นหรอืหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ต้อง
รบัผดิชอบ หากแต่เป็น เรือ่งของทุกคนทีจ่ะตอ้งรว่มกนั
รบัผดิชอบ (กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม, 2551: 
21) 
 ทรพัยากรน ้าเป็นทรพัยากรธรรมชาติที่ส าคญั
อย่างหนึ่งในจ านวนทรพัยากรดว้ยกนั ทัง้นี้เพราะเหตุ
วา่ น ้าเป็นสิง่ที่มคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรบัสิง่มชีวีติ
ทัง้หลายในโลกนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมนุษย์เรา 
เพราะมนุษย์เราต้องพึ่งพาอาศยัน ้ าทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ทางตรงนัน้ ได้แก่ การน าน ้ ามาใช้ในการ
อุปโภค บรโิภค สว่นทางออ้มนัน้ ไดแ้ก ่การทีม่นุษย์เรา
มีอาหารการกินเพราะต้องใช้น ้ าในการปลูกพืชผัก  
ในการเลี้ยงสตัว์ เป็นต้น จึงนับได้ว่าทรพัยากรน ้ ามี
ความส าคญัยิ่งต่อมนุษย์เรา ปัญหาการขาดแคลนน ้ า
นับเป็นปัญหาที่ส าคญัยิ่ง ทัง้นี้เพราะเหตุว่าเมื่อมกีาร
ขาดแคลนน ้ า ย่อมท าให้กจิกรรมทุอย่างที่ต้องใช้น ้ า
หยุดชะงกั รวมทัง้ชีวติของมนุษย์ พืช สตัว์ ก็พลอย
สูญเสยีไปดว้ย (สาคร กอืเจรญิ, 2547 : 42) เนื่องจาก
พื้นทีป่่าตน้น ้าล าธารของประเทศไทยในปัจจุบนัไดถู้ก
บุกรุกท าลายลงอย่างรวดเรว็ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
เกดิภาวะฝนแลง้ ฝนไมต่กตอ้งตามฤดกูาล พื้นที่ต้นน ้า
ล าธารไมส่ามารถกกัเกบ็น ้าไดเ้หมอืนเดมิ ท าให้เกดิน ้า
ไหลหลากฉบัพลนัในฤดฝูน อนัเป็นปัจจยัเรง่ใหเ้กดิการ



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(2), 2019 : 41 - 56 

44 

ชะล้างพังทลายของดินรุนแรง เกิดตะกอนสะสมใน
แมน่ ้าล าธาร สง่ผลใหแ้มน่ ้าล าธารตื้นเขนิ เกบ็กกัน ้าได้
น้อยลง และปริมาณน ้ าที่ไหลบ่าท่วมทะลักท าลาย
เรอืกสวนไรน่า และบา้นเรอืน ท าให้ทรพัย์สนิเสยีหาย
อย่างมาก (ส านักบริหารพื้นที่อนุรกัษ์ที่ 6, 2561 : 
เวบ็ไซต์) 
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงตระหนักถึง
ปัญหาดงักล่าว และเป็นสิง่ที่พระองค์ทรงห่วงใยอย่าง
มาก โดยเฉพาะปัญหาดา้นป่าไม ้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน ้ า 
ล าธารที่ส าคญั และทรงแนะน าให้ใชฝ้ายกัน้น ้ า หรือ 
"ฝายแมว้" (Check dam) หรอือาจเรยีกว่าฝายชะลอ
ความชุ่มชื้น “ฝายต้นน ้าล าธาร” ตามแนวพระราชด าร ิ
คอื สิง่กอ่สรา้งขึน้กวางกัน้รอ่งน ้ารอ่งห้วยขนาดเล็กบน
พื้นทีต่น้น ้าล าธารทีม่สีภาพเสือ่มโทรมเพื่อท าหน้าที่ใน
การชว่ยชะลอ การไหลหลากและความรนุแรงในการไหล
ของน ้าใหช้า้ลง และชว่ยกกัตะกอนหน้าดนิไมใ่หส้ญูเสยี
ไปทบัถมบรเิวณพื้นที่ลุ่มน ้าตอนล่างซึ่งความชุ่มชื้นที่
เกิดขึ้นบนพื้นที่ต้นน ้าจะช่วยในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
ลุ่มน ้ า และเป็นวิธีการอนุรกัษ์ดินและน ้าวิธีการหนึ่ง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระราชด าริ
เกีย่วกบัฝายต้นน ้าล าธารเนื่องในวาระต่างๆ ระหว่าง
การทรงงานในพื้นทีต่่างๆ  เชน่ หลกัการฟ้ืนฟูแหล่งต้น
น ้ าล าธารที่เสื่อมโทรม จะต้องพยายามขยายความ 
ชุ่มชื้นจากร่องน ้าทุกร่อง โดยการก่อสรา้งฝายกัน้ร่อง
ดงักล่าวเพื่อเกบ็กกัน ้าไว้ส าหรบั หลงัพื้นที่สูงในแนว
รอ่งน ้าเป็นระยะๆ ควรด าเนินการสรา้งเขื่อนขนาดเล็ก
ราคาถูก กัน้น ้ าบริเวณเหนือฝายขึ้นไปเป็นระยะๆ                       
เพื่อท าให้เกดิอ่างน ้ าเล็กๆ ซึ่งจะช่วยหล่อเลี้ยงป่าไม ้
ตามแนวรอ่งน ้าท าใหม้คีวามชุม่ชืน้ขึน้หาท าเลสรา้งฝาย
ตน้น ้าล าธารในระดบัสูงที่ใกล้บรเิวณยอดเขามากที่สุด
เท่าที่จะเป็นได้ ออกแบบให้สามารถเก็บกกัน ้ าไว้ได้
ปรมิาณมากพอสมควร เป็นเวลานาน 2 เดอืน และสรา้ง
ฝายชุม่ชืน้ขนาดเลก็ราคาถูกตามแนวรอ่งน ้าเป็นระยะๆ 
ลดหลัน่ลงมา เพื่อเป็นการรกัษาและแผ่ขยายความชุ่ม
ชืน้ออกไปในบรเิวณแหล่งน ้าธรรมชาต ิ(ศนูย์ศกึษาการ
พฒันาหว้ยฮ่องไครอ้นัเนื่องมาจากพระราชด าร ,ิ 2561 : 
เวบ็ไซต์) 
 ดังนั ้น  ผู้ วิจ ัย ได้มอง เห็นถึ ง ปัญหาด้ าน
ทรัพยากรน ้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั ซึ่งเกิดจากการที่

มนุษย์ใชท้รพัยากรน ้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่มี
อยู่อย่างไม่จ ากัดของมนุษย์เอง และใช้อย่างขาด
จิตส านึก เพราะยังขาดความรู้ จริยธรรมสิง่แวดล้อม 
และจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ า 
โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นก าลงัส าคญัในการ
พฒันาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งก าลังด าเนิน
ชวีิตไปพร้อมกบัการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเรว็ ยึดถือค่านิยมสมยัใหม่ๆ แต่ไม่ไดม้อง
กลบัมาดูว่าทรพัยากรน ้าในพื้นที่ที่ตนเองอาศยัอยู่นัน้
ก าลงัเสื่อมโทรมลง ผู้วจิยัจึงเล็งเห็นความส าคญัของ
การจดักจิกรรมเพื่อพฒันาองค์ความรูเ้รื่องการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์
พระราชาที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้รบัความรู้ ความ
เขา้ใจ สามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากการเขา้ร่วมกจิกรรม
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั ตลอดจนมีจิตอาสา
สิง่แวดล้อม และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้าไดอ้ย่างยัง่ยนื    
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อหาประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสทิธผิลของคูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า
โดยการท าฝายตน้น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชา 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
การท าฝายตน้น ้าล าธาร จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิต
อาสาสิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการ
ท าฝายตน้น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชา ก่อนและหลงั
การฝึกอบรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 3.1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบั
ปริญญาตรีช ัน้ปีที่  1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 72 คน 
 3.1.2 กลุ่ มตัวอย่ างที่ ใช้ในการศึกษา คือ  
นิสติระดบัปริญญาตรชี ัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่ง แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 48 คน ไดม้าจากการ
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ลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่า 
(รหสัวชิา 1707112) 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.2.1 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
ฝึกอบรม และแผน่พบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการ
ท าฝายตน้น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชา 
 3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ไดแ้ก ่ 
  1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์
พระราชา  
  2) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตาม
ศาสตรพ์ระราชา 
  3) แบบวัดจิตอาสาสิ่งแวดล้อมต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตาม
ศาสตรพ์ระราชา  
3.3 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 3.3.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มือฝึกอบรม แผ่นพบั แบบทดสอบ
ความรู้ แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและแบบวดัจิต
อาสาสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดย
การท าฝายตน้น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชา 
 3.3.2 น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอื ดงัต่อไปนี้ 
  (1) คูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า
โดยการท าฝายตน้น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชา โดยมี
เนื้อหาทัง้หมด 4 หน่วยฝึกอบรม ประกอบดว้ย หน่วยที่ 
1 ศาสตรพ์ระราชา หน่วยที ่2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า 
หน่วยที่ 3 ฝายต้นน ้าล าธาร และหน่วยที่ 4 โครงการ
ตวัอย่างเกีย่วกบัการท าฝายตน้น ้าล าธาร 
  (2) แผ่นพับการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดย
การท าฝายต้นน ้ าล าธารตามศาสตร์พระราชา โดยมี
เนื้อหาทัง้หมด 4 หน่วยฝึกอบรม ประกอบดว้ย หน่วยที่ 
1 ศาสตรพ์ระราชา หน่วยที ่2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า 
หน่วยที่ 3 ฝายต้นน ้าล าธาร และหน่วยที่ 4 โครงการ
ตวัอย่างเกีย่วกบัการท าฝายตน้น ้าล าธาร 
  (3) แบบทดสอบความรู้การอนุร ักษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์

พระราชา เป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ 
ง ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน จ านวน 
20 ขอ้  
  (4) แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตาม
ศาสตร์พระราชา เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ  
ก ข ค และ ง โดยมี 4 ระดับ ได้แก่ เพื่อตนเอง  
เพื่อครอบครวั เพื่อสงัคม และเพื่อความถูกตอ้งดงีาม    
  (5) แบบวดัจิตอาสาสิ่งแวดล้อมต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตาม
ศาสตร์พระราชา เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก คือ  
ก ข ค ง และ จ โดยมี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด  
มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
 3.3.3 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจสอบและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
 3.3.4 น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  
ส่งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้
พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมอื พบว่า ค่า IOC 
ของเครื่องมือทัง้หมด มีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 3.3.5 น าเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล 
ไดแ้ก ่แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
แบบวดัจติอาสาสิง่แวดลอ้ม ไป Try out กบันิสติชัน้ปีที ่
2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคา ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาคา่ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบั
และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ เครื่องมอืที่ใชใ้นการวดั
และประเมินผลฉบบันี้มีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที ่
0.878 และมคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.2 - 
0.8 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้ 
 3.3.6 ปรบัปรงุแกไ้ขเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กจิกรรมฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท า
ฝายตน้น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชา 
 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
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 ระยะที่  1 การออกแบบเครื่องและการหา
คณุภาพเครือ่งมอื  
  1) ศกึษาขอ้มลูพื้นฐานเกีย่วกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์
พระราชา  
  2) การออกแบบเครื่องมอืและแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รกึษา  
  3) น าเครื่องมอืที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญจ านวน  
3 ท่าน แล้วน าไปทดลองใชเ้ครื่องกบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง (Try out) จ านวน 30 คน เพื่อหาประสทิธิภาพ
ของเครือ่งมอื 
 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา 
  1) ขัน้ก่อนเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม คือ 
การท ากจิกรรมนันทนาการ การสรา้งความสนใจ การ
กระตุ้นให้เกิดสติ สมาธิ การผ่อนคลาย เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการอนุร ักษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์
พระราชา 
  2) ขัน้เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม คือ  
การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์
พระราชา ซึ่งน าไปสู่การมจีรยิธรรมสิ่งแวดล้อม และ 
จติอาสาสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มการฝึกอบรมน าไป
ปฏบิตัใิชต้่อไป 
   3) ขัน้การวัดและประเมินผล คือ  
การวเิคราะห์ขอ้มลู สรปุผล และอภปิรายผลการวจิยั 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 3.5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ 
และแบบวัดผลทุกฉบับ ซึ่งทุกฉบบัต้องตอบอย่าง
สมบรูณ์ 
 3.5.2 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มลูโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูป (SPSS) ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบทดสอบ และแบบวดัผล 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 1. สถติพิื้นฐาน ไดแ้ก ่ค่าเฉลี่ย ความถี่ รอ้ยละ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 

  2.1 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้ Item-
total Correlation 
  2.2 คา่ความยากงา่ย 
  2.3 คา่ความเชือ่ม ัน่ ใช ้Alpha Coefficiient 
  2.4 คา่ความเทีย่งตรงของเนื้อ IOC 
  2.5 การหาดชันีประสทิธิผล (Effectiveness 
Index : E.I) 
 3. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมติฐานคอื Paired t-test 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
      4.1 ผลการหาประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสทิธผิลของคูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า
โดยการท าฝายตน้น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชา 

จากการศกึษาประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรม
การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายต้นน ้ าล าธาร
ตามศาสตร์พระราชา พบว่า ประสิทธิผลภาพของ
กระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 88.33 และ
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นรอ้ยละ 84.79 
ดงันัน้ การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้า
ล าธารตามศาสตร์พระราชา มปีระสทิธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรม 88.33/84.79 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตาม
ทีต่ ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 48 คน พบวา่ ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของคู่มอื
ฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้า
ล าธารตามศาสตร์พระราชา มีค่าเท่ากับ 0.7142 
หมายความวา่ นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลให้นิสติมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอื
ฝึกอบรมรอ้ยละ 71.42 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายตน้น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชา  
(E1 / E2) 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์
พระราชา 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ

ฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ

ฝึกอบรม 

จ านวน
ผูเ้ข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ความรู้ 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

ของคู่มือ 

449 814 48 20 0.7142 

 
 4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม จติอาสาสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตาม
ศาสตรพ์ระราชา 
  4.2.1 ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้า
ล าธารตามศาสตร์พระราชาของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง  
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตาม
ศาสตรพ์ระราชาของนิสติกลุ่มตวัอย่างกอ่นและหลงัการ
ฝึกอบรม พบวา่ คะแนนเฉลีย่ความรูข้องนิสติที่เขา้ร่วม

ฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้า
ล าธารตามศาสตร์พระราชาก่อนการเขา้ร่วมฝึกอบรม 
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 9.35 และ
หลังการเข้าร่วมฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 16.95 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรู ้กอ่นและหลงัการเขา้ร่วมฝึกอบรม พบว่า นิสติ
ที่เขา้ร่วมฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการเข้า
ร่วมการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วม
ฝึกอบรม อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(ดงัตารางที ่3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยกิจกรรม คะแนนเตม็  ̅ S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.64 1.10 88.33 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 16.95 1.16 84.79 

ประสิทธิภาพของคู่มือกิจกรรม เท่ากบั 88.33/84.79 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(2), 2019 : 41 - 56 
 

48 

ตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตาม
ศาสตรพ์ระราชา โดยใช ้t-test (Dependent Samples) กอ่นและหลงัการฝึกอบรม 
 

รายการ 
ก่อนการ 
ฝึกอบรม 

ระดบั 
ความรู้ 

หลงัการ 
ฝึกอบรม 

ระดบั 
ความรู้ 

t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ความรู ้
(N=20) 

9.35 1.19 ปานกลาง 16.95 1.16 มากทีสุ่ด -30.804 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 

4.2.2 ผลการเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
กอ่นและหลงัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝาย
ตน้น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชาของนิสติกลุ่มตวัอย่าง 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการ
ท าฝายตน้น ้าล าธารตามศาสตร์พระราชาของนิสติกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า คะแนน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วมฝึกอบรม
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์

พระราชาก่อนการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
สงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.78 และหลังการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.34 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการฝึกอบรม พบวา่ นิสติกลุ่ม
ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้
รว่มกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และระดบัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อทรพัยากรน ้าโดยการ
ท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์พระราชาของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช ้t-test (Dependent Samples) ก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม (n = 48) 
 

รายการ 
ก่อน 

การฝึกอบรม 
ระดบั 

จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

หลงั 
การฝึกอบรม 

ระดบั 
จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.78 1.09 เพื่อสงัคม 3.34 1.19 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-11.926 47 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 

4.2.3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝาย
ตน้น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชาของนิสติกลุ่มตวัอย่าง 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝาย

ต้นน ้ าล าธารตามศาสตร์พระราชา ของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลังการฝึกอบรมพบว่า คะแนนจิต
อาสาสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เขา้ร่วมการฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตาม
ศาสตรพ์ระราชากอ่นการเขา้รว่มการฝึกอบรม โดยรวม
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อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.28 และหลงั
การเขา้รว่มกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.71 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการเข้าร่วมการฝึกอบรม 

พบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิ่งแวดล้อมหลังการเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
มากกวา่กอ่นการเขา้รว่มการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ตารางที ่5) 

 
ตารางที ่5 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และระดบัจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากร
น ้าโดยการท าฝายตน้น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชาโดยใช ้t-test (Dependent Samples) กอ่นและหลงัฝึกอบรม (n= 48) 
 

รายการ 
ก่อน 

การฝึกอบรม 
ระดบั 

จิตอาสา 
ส่ิงแวดล้อม 

หลงั 
การฝึกอบรม 

ระดบั 
จิตอาสา 

ส่ิงแวดล้อม 
t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

จติอาสา
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

3.28 0.37 ปานกลาง 3.71 0.43 มาก -9.607 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
 5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และประสิทธิผลของคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์
พระราชา 
  จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้า
ล าธารตามศาสตรพ์ระราชา พบวา่ ประสทิธผิลภาพของ
กระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 88.33 และ
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นรอ้ยละ 84.79 
ดงันัน้ การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้า
ล าธารตามศาสตร์พระราชา มปีระสทิธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรม 88.33/84.79 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตาม
ทีต่ ัง้ไว ้ส าหรบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝาย
ตน้น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชา โดยใชคู้่มอืฝึกอบรม
ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมค่าย ให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์
พระราชา สามารถพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มี
พฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวัง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมมผีลสมัฤทธิเ์ป็นไปในทิศทางที่ดขี ึ้น แสดงให้
เห็นว่าการจดักิจกรรมค่าย โดยใชคู้่มือฝึกอบรมเรื่อง

การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการท าฝายต้นน ้ าล าธาร
ตามสาสตร์พระราชามผีลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น
จรงิ เป็นไปตามแนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยืน (2551 : 
127-132) ไดอ้ธบิายคู่มอืที่เกีย่วกบัการจดัการเรยีนว่า
คู่มือคือหนังสือที่ผู้เรียนใช้ควบคู่ไปกบัต าราที่เรียน
ปกตโิดยการถ่ายทอดความรูผ้า่นคูม่อืฝึกอบรม อาจท า
ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผูอ้ื่น
โดยมุ่งหวงัให้ผูเ้ร ียนมคีวามเขา้ใจ ทศันคติ และเกิด
ความตระหนกั สามารถด าเนินการในเรือ่งนัน้ๆ ไดอ้ย่าง
เหมาะสม เป็นไปตามแนวคดิของ ณิชาภา เจรญิรุง่เรอืง
ชยั (2547 : 28) ได้ให้ความหมาย การพฒันาคู่มือ 
หมายถึง การพฒันาหนังสอืหรอืเอกสารที่ใชเ้ป็นแนว
ปฏบิตัิงาน เพื่อให้ผู้ใชส้ามารถด าเนินงานในเรื่องนัน้
ดว้ยตนเองไดอ้ย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัย
ของ สมศกัดิ ์พาหะมาก สนอง ทองปาน และสมปอง ใจ
ดเีฉย (2550 : 55) ไดศ้กึษาเรือ่งการพฒันาชุดกจิกรรม 
เรื่อง การอนุร ักษ์ทร ัพยากรน ้ าส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 มีความมุ่งหมาย 2 ประการ คือ                   
1. เพื่อพฒันาชุดกจิกรรม เรื่อง การอนุรกัษ์ทรพัยากร
น ้าใหม้คีณุภาพในระดบัดแีละเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพื่อน าชุดกิจกรรมเรื่อง การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ า     
ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีน
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ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ และศึกษาผลการเรียนรู้
ดงันี้ 2.1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนกอ่นและ
หลงัปฏบิตัชิดุกจิกรรม 2.2) พฤติกรรมการท างานกลุ่ม
ของนักเรียนระหว่างปฏิบตัิชุดกิจกรรม 2.3) ความ
ตระหนกัต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าของนักเรยีนก่อน
และหลงัปฏบิตัชิดุกจิกรรมในการทดลองชุดกจิกรรมใช้
นักเรียนระดับชัน้ม ัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                      
ปีการศกึษา 2549 โรงเรยีนศรอียุธยาในพระอุปถมัภ์ฯ 
จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใชชุ้ดกิจกรรม
จ านวน 5 ชดุ คอื 1) น ้าและธรรมชาติของน ้า 2) แหล่ง
น ้าและการใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้า 3) ปัญหาเกีย่วกบั
ทรพัยากรน ้า 4) การจดัการแหล่งน ้า 5) การอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้า ผลการวจิยัพบว่า ชุดกจิกรรม เรื่องการ
อนุร ักษ์ทร ัพยากรน ้ า ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
83.30/82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มอยู่ในระดบัดมีากและความตระหนักต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าของนกัเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อน
เรยีน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสเุมธ ผกาหวน ประยูร 
วงศ์จันทรา และลิขิต จันทร์แก้ว (2561 : 6)  
ไดท้ าการศึกษาเรื่องการพฒันากิจกรรมการเรยีนรูป่้า
ชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม 
เรื่องต้นไม้เด่นในป่าชุมชน มีวตัถุประสงค์ เพื่อการ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง
ตน้ไมเ้ดน่ในป่าชมุชน อ าเภอเมอืง จงหวดัมหาสารคาม 
ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 ผลการศกึษาพบว่า 
จากการศกึษาการจดักจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หินลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบักจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหินลาด 
เรื่องต้นไม้เด่นในป่าชุมชน ระหว่างการจัดกิจกรรม
คะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 25.10 คดิเป็นรอ้ยละ 82.67 แสดง
ให้เห็นว่าประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 
82.67 และคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบักิจกรรมการ
เรยีนรูป่้าชมุชนโคกหนิลาด เรือ่งตน้ไมเ้ด่นในป่าชุมชน
หลงัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 27.60 คดิเป็น
ร้อยละ 92.00 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E2) เท่ากบั 92.00 จึงสรุปไดว้่า กจิกรรม
การเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวดั

มหาสารคาม มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์
80/80 และสอดคล้องกบังานวิจยัของสุรศกัดิ ์แกว้งาม 
และประยูร วงศ์จนัทรา (2561 : 122) ไดท้ าการศกึษา
เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้น าจิตอาสา
สิ่งแวดล้อม มีว ัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมผูน้ าจติอาสาสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 และหาดชันีประสทิธผิลของคูม่อืฝึกอบรม 
ผลการศกึษาพบวา่ ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
คดิเป็นรอ้ยละ 93.78 และ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
(E2) คดิเป็นร้อยละ 86.01 ดงันัน้ หลกัสูตรฝึกอบรม
ผู้น าจิตอาสาสิ่งแวดล้อม จึงมีประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรม (E1/E2) เท่ากับ 93.78/86.01                       
คา่ดชันีประสทิธผิลของหลกัสตูรฝึกอบรมผูน้ าจิตอาสา
สิ่งแวดล้อม มีค่าเท่ ากับ 0.6716 หมายความว่า 
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
รอ้ยละ 67.16 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งเป็นไป
ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัทีต่ ัง้ไว ้
 5.2 ผลศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้จรยิธรรม
สิง่แวดล้อม จิตอาสาสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์
พระราชาของนิสติกลุ่มตวัอย่าง 
  5.2.1 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้า
ล าธารตามศาสตรพ์ระราชาของนิสติกลุ่มตวัอย่าง 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้า
ล าธารตามศาสตร์พระราชาของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อน
และหลงัการจดักจิกรรม พบวา่ คะแนนเฉลีย่ความรูข้อง
นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรม เรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า
โดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์พระราชาก่อน
การเขา้รว่มกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 9.35 และหลงัการเขา้รว่มกจิกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 16.95 เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม 
พบวา่ นิสติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงั
การเขา้ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05                      
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของแสงจนัทร์ โสภากาล (2550 : 
14-15) ไดใ้หค้วามหมายของความรูว้า่ การรบัรูเ้กีย่วกบั
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ขอ้เทจ็จรงิเหตุการณ์รายละเอียดต่างๆ ที่เกดิจากการ
สงัเกต การศกึษา ประสบการณ์ ทัง้ในดา้นสิง่แวดล้อม
ทางธรรมชาติและสงัคมความรู้พื้นฐาน หรือภูมิหลัง 
ของแต่ละบคุคลไดจ้ดจ าหรอืเกบ็รวบรวมไวแ้ละสามารถ
แสดงออกมาในเชงิพฤติกรรมที่สงัเกตหรอืวดัได ้และ
เป็นไปตามแนวคดิของวจิารณ์ พานิช (2548 : 5 - 6)              
ได้กล่าวว่า ความรู้ คือ ข้อมูลและสาระสนเทศที่
ผสมผสานกบัประสบการณ์ความรอบรูใ้นบรบิทการแปล
ความหมาย การแสดงความคดิเหน็ โดยเป็นสารสนเทศ
ทีม่คีณุคา่สงูทีพ่รอ้มจะน าไปประยุกต์ใชใ้นการตดัสนิใจ 
หรอืใชใ้นการท างาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยักนิษฐา 
นาม ใหม่  แล ะน ้ าทิ พย์  ค า แร่  ( 2560  :  2 08 ) 
ได้ท าการศึกษาการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการจัดการ
ทรพัยากรน ้าในจงัหวดัมหาสารคาม มวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้รือ่งการจดัการทรพัยากร
น ้าในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ความรู้
ก่อนฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 16.66 คะแนน                 
คดิเป็นร้อยละ 55.53 ความรู้หลังฝึกอบรมมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 25.13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.76                    
เมือ่วเิคราะห์เพื่อเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและ
หลงัการฝึกอบรม พบว่า หลงัการฝึกอบรมนิสติระดบั
ปรญิญาตรชี ัน้ปีที ่3 มคีวามรูม้ากกวา่กอ่นการฝึกอบรม 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบั
งานวิจัยของอุกฤต ทีงาม ประยู ร วงศ์จันทรา                       
และมานิตย์ ซาชโิย (2557 : 97) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง
การพฒันากจิกรรมคา่ยเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมโดย
ใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษามีว ัตถุประสงค ์               
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูก้่อนและหลงัการจดั
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุร ักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษาพบวา่ กอ่น
จัด กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เยาวชนที่เข้าร่วม
กจิกรรม มคีะแนนเฉลีย่ในดา้นความรูอ้ยู่ในระดบัมาก  
( ̅=21.60) คดิเป็นรอ้ยละ 72.00 และหลงัจดักจิกรรม
ค่าย เยาวชนอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา เยาวชนที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนน 
เฉลี่ยในดา้นความรู้อยู่ในระดบัมากที่สุด (x  =27.66)    
คิดเป็นร้อยละ 92.20 เมื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
คา่เฉลีย่คะแนนกอ่นและหลงัการจดักจิกรรม เยาวชนที่

เขา้รว่มกจิกรรมมคีวามรูห้ลงัการจดักจิกรรม มากกว่า
กอ่นการจดักจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 และสอดคล้องกบังานวิจัยของ ภูรีภ ัทร์ ผุดผา 
สมบตั ิอปัมระกา และสุภารตัน์ อ่อนกอ้น (2560 : 56) 
ไดท้ าการศกึษาการพฒันาคู่มอือบรมการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อใน ชุมชนบ้านเกิ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม มวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ การอนุร ักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อใน ชุมชนบ้านเกิ้ง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเกิ้งที่เขา้รบัการอบรม มคีะแนน
เฉลีย่ความรู ้เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพของผีเสื้อ ก่อนการอบรมโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.15 และหลังการอบรม 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 18.63 
เมื่อ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของผเีสื้อ ก่อน
และหลงั พบวา่ นกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการ
อบรมสงูกวา่กอ่นการอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้
 5.2.2 ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการฝึกอบรมการอนุร ักษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์
พระราชาของนิสติกลุ่มตวัอย่าง 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าโดยการ
ท าฝายตน้น ้าล าธารตามศาสตร์พระราชาของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า คะแนน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์
พระราชากอ่นการเขา้รว่มกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อสงัคม มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 2.78 และหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม                    
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการเขา้รว่มกจิกรรม 
พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมมีผลท าให้จริยธรรม
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สิง่แวดล้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
กระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรม                
มีกระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรม คือ คู่มือฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตาม
ศาสตร์พระราชา แผ่นพับในการบรรยายให้ความรู ้                   
เป็นสือ่หรอืตวักระตุน้ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละมจีรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝาย
ต้นน ้ าล าธารตามศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา (2554 : 172-173)                  
ไดก้ล่าววา่ จรยิธรรมสิง่แวดล้อม หมายถึง หลกัการที่
ควรประพฤติอย่างหนึ่งต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งมีผลท าให้
สิง่แวดลอ้มด ารงอยู่ อย่างเป็นดลุยภาพทางระบบนิเวศ 
และเอื้อประโยชน์ ใหแ้กส่รรพสิง่อาศยัสิง่แวดล้อมด ารง
ชพีอยู่ไดโ้ดย สญูเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างตนกบั
สิง่แวดล้อม ซึ่งจรยิธรรม สิง่แวดล้อมไม่สามารถแยก
ออกได้จ ากจริยธ รรมชีวีต  ส ังคม  และชุมชน                            
โดยศกัยภาพในตวัของมนัเองเป็นปัจจยัหลกใันการ
บรูณาการเชือ่มโยงชวีติชมุชน และสงัคมสิง่แวดล้อมให้
ด ารงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนื และเป็นไปตามแนวคดิของอรรถ
เดช สรสชุาต ิ(2558 : 23) ไดก้ล่าวความหมายจรยิธรรม
วา่ จรยิธรรม หมายถงึ คุณสมบตัิทางความประพฤติที่
สงัคมมุง่หวงัใหค้นในสงัคมนัน้ประพฤต ิมคีวามถูกต้อง
ในความประพฤติ มีเสรภิาพภายในขอบเขตของมโน
ธรรมเป็นหน้าทีท่ีส่มาชกิในสงัคมพงึประพฤตปิฏบิตัติ่อ
ตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกดิความ
เจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคมการที่จะปฏิบัติให้เป็นไป
เช่นนั ้นได้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่ าสิ่ง ใดถูกสิ่งใดผิด                  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ วิทยา ห่อทอง ประยูร 
วงศ์จันทรา และลิขิต จันทร์แก้ว (2561 : 47)                    
ไดท้ าการศึกษาเรื่องการพฒันากิจกรรมการเรยีนรูป่้า
ชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม 
เรือ่งประเภทป่าชมุชนโคกหินลาด มวีตัถุประสงค์ เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทียบจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบั
ประเภทป่าชุมชนก่อนและหลงัของนิสติกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมแสดงให้เห็นว่าคู่มอื
และกระบวนการฝึกอบรมกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนมี
ความเหมาะสมและมเีทคนิควธิีการฝึกอบรมที่มคีวาม

หลากหลายผูเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมมสีว่นรว่มในกจิกรรม
ทุกหน่วยฝึกอบรม สอดคล้องกบังานวิจัยของพิศาล 
เครือสิต และชัยวัฒน์ สุทธิร ัตน์ (2559 : 155)                       
ได้ท าการศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่าย
สิง่แวดลอ้มทีม่ตี่อจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน ชัน้ 
มธัยมศึกษาปีที่ 1 มีว ัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มกอ่นเขา้ร่วมกจิกรรมและหลงัเขา้ 
รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรคา่ยสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน
ชัน้ม ัธยมศึกษาปีที่ 1 และศึกษาความพึงพอใจต่อ 
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรคา่ยสิง่แวดล้อมของนักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 มรีะดบัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มกอ่นการ
เขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรค่ายสิง่แวดล้อมในระดบั 
2 รอ้ยละ 16.67 และมรีะดบั 3 รอ้ยละ 83.33 และเมื่อ
หลงัการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรค่ายสิง่แวดล้อม
นกัเรยีนมรีะดบัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มในระดบั 3 รอ้ยละ 
46.67 และมีระดับ  4 ร้อยละ 53.33 นักเรียนชั ้น
มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรค่าย
สิ่งแวดล้อม มีจริยธรรม สิ่งแวดล้อมหลังเข้าร่วม
กจิกรรมสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่าย
สิง่แวดลอ้ม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบั
งานวจิัยของของณิชกมล ดีวงษา ประยูร วงศ์จนัทรา 
และสขิติ จนัทร์แกว้ (2561 : 19) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องชุมชนกบัการ
จัดการป่าชุมชน มีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทียบจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัการจดัการ
ป่าชุมชนโคกหินลาด ผลการศึกษาพบว่า คะแนน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วมกิจกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด เรื่องชุมชนกบัการจดัการ
ป่าชมุชน กอ่นการเขา้รว่มกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อความถูกตอ้งดงีาม มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.29 และหลงั
การเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความ
ถกูตอ้งดงีาม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการเขา้
ร่วมกิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลังการเขา้ร่วมกจิกรรมสูงกว่า
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ก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้
  5.2.3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสา
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการฝึกอบรมการอนุร ักษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์
พระราชาของนิสติกลุ่มตวัอย่าง 
   ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝาย
ต้นน ้ าล าธารตามศาสตร์พระราชา ของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า คะแนนจิต
อาสา สิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วมการฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตาม
ศาสตรพ์ระราชากอ่นการเขา้รว่มกจิกรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย มคีา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.86 และหลงัการเขา้
รว่มการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.38 เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติ
อาสาสิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการเขา้รว่มการฝึกอบรม 
พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อม
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้า
รว่มการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 
แสดงให้เห็นว่ากจิกรรมการเรียนรูม้ผีลท าให้จิตอาสา
สิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการ
ฝึกอบรม มกีระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา
โดยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม คอื คูม่อืฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตาม
ศาสตรพ์ระราชา และแผ่นพบัในการบรรยายให้ความรู้
เป็นสื่อกระตุ้นให้ เกิดการเรียนรู้และมีจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝาย
ต้นน ้าล าธารตามศาสตร์พระราชา เป็นไปตามแนวคิด
ของณัฐณิชากร ศรบีรบิูรณ์ (2550 : 7) ให้ความหมาย
ของจิตอาสา หมายถึง ความส านึกของบุคคลที่มีต่อ
สงัคมสว่นรวม โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือผูท้ี่มี
จติอาสาจะแสดงออก ซึ่งพติกรรมที่อาสาท าประโยชน์
เพื่อสว่นรวม เชน่ การเสยีสละเงนิ สิง่ของ เวลา แรงกาย 
และสตปัิญญา เพื่อชว่ยเหลอืผูอ้ื่นและสงัคมโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน และเป็นไปตามแนวคดิของธิดาชนก วงศ์
พิทักษ์ (2556 : 16) กล่าวว่า จิตอาสา คือ ปฏิบตัิ
กิจกรรมที่ แสดงออกถึ งความเอื้ อ เ ฟ้ื อ เผื่ อแผ ่                          

การเสียสละเวลา สิ่งของ แรงกาย สติปัญญา เพื่อ
สาธารณะประโยชน์ หมายรวมถงึ กจิกรรมทีเ่คยกระท า
มาแลว้และก าลงัจะเขา้รว่มในอนาคต หรอืเป็นจิตใจที่มี
ความสขุเมือ่ไดท้ าความด ีไดช้่วยเหลือผูอ้ื่นและสงัคม 
เพื่อให้ผูอ้ื่นมีความสุขด้วยความสมคัรใจและไม่หวงั
ผลตอบแทน การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ การมสี านึกของบุคคลที่มตี่อส่วนรวม เอาใจ
ใส่ป้องกนัแกไ้ขปัญหาสงัคมโดยการกระท าดว้ยความ
สมัค รใ จ  ไม่ ใ ช่ภ าร ะหน้ าที่ ที่ ต้ อง ร ับผิดช อบ                  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อารยีา บุษราคมั ประยูร 
วงศ์จันทรา และลิขิต จันทร์แก้ว (2561 : 7)                            
ไดท้ าการศึกษาเรื่องการพฒันากิจกรรมการเรยีนรูป่้า
ชุมชนโคกหินลาด เรื่องเห็ดธรรมชาติในป่าชุมชน                
มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเห็ดธรรมชาติในป่าชุมชน ผล
การศกึษาพบว่า คะแนนจิตอาสาสิ่งแวดล้อมก่อนการ
เข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ ในเกณฑ์เห็นด้วย                           
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 และหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.56 เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดล้อม 
กอ่นและหลงัการเขา้รว่มกจิกรรม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมหลังการเข้าร่วม
กจิกรรมเพิม่ขึน้มากกวา่กอ่นการเขา้ร่วมกจิกรรมอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยั
ของอจัจนาถ ไชยนาพงษ์, วนัสรา เชาวน์นิยม และ         
บญุธรรม กจิปรดีาบรสิทุธิ ์(2559 : 64) ไดท้ าการศกึษา
ปัจจยัจูงใจความมจีิตอาสาในกจิกรรมสาธารณสุขของ
ผู้น าชุมชนแบบเ ป็นทางการในจังหวัดชลบุ รี                
มีว ัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ความมีจิตอาสาและ
วิเคราะห์ปัจจัยการจูงใจความมีจิตอาสาในกิจกรรม
สาธารณสุขของผู้น าชุมชน ผลการวิจัยพบว่ า                      
ผูน้ าชุมชนด ารงต าแหน่งสมาชิก อบต. ร้อยละ 55.5 
เป็นเพศชายร้อย ละ 53.8 มีอายุเฉลี่ย 43 ปี และจบ
การศกึษาระดบัปรญิญาตรรีอ้ยละ 49.6 ต้านการจูงใจ
พบคะแนน เฉลี่ยความรับผิดชอบ ร้อยละ 79.5                   
ของคะแนนเต็ม ผู้น าชุมชนมีคะแนนเฉลี่ยความ 
มจีติอาสารอ้ย ละ 79.5 ของคะแนนเตม็ ปัจจยัการจูงใจ
ทุกดา้นมคีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรงทางบวกกบัความมี
จิตอาสา และพบว่า การยอมรบันับถือ (X1) ลกัษณะ
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งานอาสา (X2) ความก้าวหน้ าในงาน (X3)                  
และ ความส าเรจ็ของงาน (X4) รว่มกนัอธบิายความมจีติ
อาสาของผูน้ าชมุชนแบบเป็นทางการในจงัหวดั ชลบุร ี
ได้ร้อยละ 52.9 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ                     
ชิษณุพงศ์ พันธ์บุตร ประยูร วงศ์จันทรา และลิขิต 
จนัทรแ์กว้ (2561 : 49) ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่องสตัว์ป่าในชุมชน มีว ัตถุประสงค์                    
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสาสิง่แวดล้อมต่อสตัว์
ป่าในป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า คะแนนจิตอาสา
สิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ป่า
ชมุชนโคกหนิลาด เรือ่งสตัว์ป่าในป่าชุมชนโคกหินลาด 
กอ่นการเขา้รว่มกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 และหลงัการเข้าร่วมกจิกรรม
โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.65 
เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อมก่อน
การเขา้รว่มกจิกรรม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ย
จิตอาสาสิง่แวดล้อมหลังดารเขา้ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้
 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มือฝึกอบรมการอนุร ักษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์
พระราชาโดยใชก้ระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อม
ศกึษาไปประยุกต์ใชใ้นการเรยีนการสอนที่เกีย่วกบัการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตาม
ศาสตรพ์ระราชา  
 2) สามารถน าคู่มือฝึกอบรมการอนุร ักษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์
พระราชาไปเผยแพรใ่หก้บัเยาวชน ชาวบา้น หรอืชมุชน
ได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการสร้างและพฒันาสื่อนวตักรรมใน
รูปแบบของวีดทีัศน์ และโปสเตอร์ โดยผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจเพิม่มากขึน้ 
 2) ควรศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัอื่นๆ เชน่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ ที่อาจจะมีผลต่อความรู ้
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม จิตอาสาสิ่งแวดล้อม เพื่อหา
แนวทางในการสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตาม
ศาสตรพ์ระราชา 
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