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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชนโคกหนิลาด เพื่อการพฒันากจิกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่องปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และศกึษาดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
เกีย่วกบัปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่2 สาขาวชิา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิา
หนึ่งหลกัสตูรหนึ่งชุมชน ; One Program One Community (รหสัวชิา 0035001) ภาคเรยีนที ่2/2560 จ านวน 30 
คน ทีไ่ดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง 
ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน แบบทดสอบวดัความรู้ แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าเฉลีย่ ความถี ่รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิาน 
คอื Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 81.00/89.43 ส่วนดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืกจิกรรม เท่ากบั 0.8033 แสดงให้เห็นว่านิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรู้เพิม่ขึน้และส่งผลให้นิสติที่เขา้ร่วม
กจิกรรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 80.33 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู้  จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  
ค าส าคญั : คู่มอืการเรยีนรู ้ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน ความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study community and the problem of waste disposal in 
the forest, to the development of learning activites of Khok Hin lad community forests, Mueang District, 
Maha Sarakham Province with efficiecy of 80/80, to study and compare the knowledge, environmental 
volunteer and environment ethics about the problem of waste disposal in the forest. The sample used in 
the study were 30 undergraduate students in year 2, Environmental Education program, Faculty of 
Environment and Resources Studies, Mahasarakham University derivrd from enrolling in the course One 
Program One Community in semester 2/2017. Tools used in research included learning activity manual of 
Khok Hin Lad community forests on title the problem of waste disposal in the forest, knowledge test, 
environmental volunteer test and environmental ethics test. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing t-test. The results revealed that 
the manual was efficiency of 81.00/89.43. The effectiveness of the activity manual index was equal to 
81.95, after the activity, the experimental group students had an average score of knowledge, 
environmental volunteer and environmental ethics more than before activity significantly level .05.  
  
Keywords : Learning activity manual, The Problem of waste disposal in the forest , Knowledge, 

Environmental volunteers, Environmental Ethics 
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1. บทน า 
ป่าไมเ้ป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามจ าเป็น

ต่อการด ารงชีพของมนุษย์มากทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม เป็นทีท่ราบกนัดแีลว้ว่าป่าไมใ้หท้ี่อยู่อาศยั 
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และสมุนไพรนานาชนิดตัง้แต่
อดตีจนกระทัง่ถงึปัจจุบนั (วชิยั เทยีนน้อย, 2540 : 
105) มนุษยม์คีวามคุน้เคยกบัป่ามาแต่ดัง้เดมิ การตัง้
ที่อยู่อาศยัหรอืชุมชนก็เริม่จากชวีิตในป่า เพราะป่า
เป็นทีใ่หอ้าหารทัง้ทีเ่ป็นพชืและสตัวแ์ก่มนุษย ์มนุษย์
พยายามถางป่าเพื่อใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในป่าเพื่อใช้
ทีด่นิในการผลติอาหาร และเพื่อสรา้งชุมชนขึน้จนใน
ที่สุดได้มองเห็นถึงความส าคญัของป่าที่มีต่อระบบ
นิเวศและต่อชวีติของมนุษยเ์อง (วนิยั วรีะวฒันานนท์
, 2537: 86) ป่าไมจ้ดัเป็นทรพัยากรหลกัของประเทศ
สามารถส่งผลกระทบไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ทัง้ในแง่เศรษฐกิจ สงัคม และในแง่ของ
นิเวศวทิยา (อมร รกัษาสตัย ์และคณะ, 2520 : 93) 
แต่ในสภาพปัจจุบันจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น จึง
จ าเป็นต้องน าไม้มาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ มากขึ้น 
ยิง่ไปกว่านัน้ป่าไมจ้ านวนมากถูกถากถางมกีารตดัไม้
ท าลายป่าของมนุษย์ท าให้เกิดความเสยีหายต่างๆ 
ประดาหน้าเขา้มา ท าให้เกิดภาวะอาการแปรปรวน 
ดนิหมดความอุดมสมบูรณ์ (พงศ ์โสโน, 2530 : 75) 
ตลอดจนมบีทบาทควบคุมสภาวะอากาศและช่วยลด
ความรุนแรงของภยัธรรมชาติ ป่าไม้ถูกท าลายย่อม
เกดิผลกระทบอย่างมากมายต่อมนุษย์และสิง่มชีวีิต
อื่นๆ การร่วมมือกันทัง้ภาครัฐและเอกชนในการ
จดัการป่าไมอ้ย่างมปีระสทิธภิาพใหม้กีารใชป่้าอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และ
พัฒนา จะช่วยให้สามารถป้องกันปัญหาป่าไม้ให้
อ านวยประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตได้อย่างยัง่ยืน 
(กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม , 2546 : 51) 
ชาวบ้านมกีารจดัการ ป่าชุมชน ใชแ้ละรกัษาดนิ น ้า 
ป่า อย่างเชื่อมโยงเป็นองคร์วมเดยีวกนักบัวถิชีุมชน 
การเกษตร และวถิจีารตีประเพณี และระบบความเชื่อ
ที่สบืสานกนัมาควบคู่ไปกบัการใช้ประโยชน์จากป่า
ร่วมกนัเพื่อยงัชพีอยู่รอด (เอนก นาคะบุตร, 2536 : 
5) 

“ป่าโคกไม้งาม” หรือ “ป่าโคกหินลาด” เดิม
เป็นป่าสงวนแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์มีพื้นที่กว่า 
5,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 20 หมู่บ้าน 5 ต าบล 2 
อ าเภอ แต่ปัจจุบนัเหลือเพียง 2,709 ไร่ ครอบคลุม
พืน้ที ่ 9 หมู่บา้น 3 ต าบล 2 อ าเภอ สภาพป่าโคกหนิ
ลาด เ ป็น ป่า เต็ง รัง  มีความอุดมสมบูร ณ์ทาง
ทรพัยากรทางชวีภาพ และยงัเป็นแหล่งต้นน ้าเกบ็น ้า
โคกก่อ วถิชีวีติของชาวบา้นจงึสมัพนัธก์บัป่า เพราะ
นอกจากไดเ้ป็นแหล่งอาหารในชุมชนแลว้ยงัสามารถ
เป็นแหล่งสินค้าน าออกไปขาย หารายได้เลี้ยง
ครอบครวั และก่อนทีจ่ะเป็นป่าโคกหนิลาดในปัจจุบนั
นัน้ ป่าโคกหินลาดก็มีการบุกรุก ทัง้ เพื่อการท า
โครงการศูนย์เพาะช ากล้าไม้อีสานร่วมกับไจก้า 
(JICA) เขา้มาใช้พื้นที่บรเิวณป่าโคกหนิลาดจดัท า 
“โครงการปลูกป่าสาธิต” ในช่วงปลายปี 2540 โดย
การน าไม้ดัง้เดิมออกแล้วน าไม้โตเร็วมาปลูกแทน 
และยังมีการบุกรุก เพื่อท าเป็นพื้นที่ท ากินของ
ชาวบา้นรอบป่าชุมชน จนท าใหป่้าชุมชนโคกหนิลาด
เสือ่มโทรมเป็นอย่างมาก (วรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ
, 2559 : 3) 
 ปัจจุบนัป่าชุมชนโคกหนิลาด บา้นศรวีไิล หมู่ 
8 มีพื้นที่ 174 ไร่ ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง                          
จงัหวดัมหาสารคาม พื้นทีป่่าโคกหนิลาดมอีาณาเขต 
ทศิเหนือ ติดกบั บา้นป่ากุง บา้นหวันาค า ทศิใต้ ติด
กบัป่าบ้านหนองคู บ้านดอนหว่าน บ้านหนองโจด 
ทศิตะวนัออก ตดิกบั ทุ่งนาบ้านศรวีไิล บ้านหนองคู 
ทศิตะวนัตก ตดิกบั ชุมชนบา้นโคกก่อ บา้นหนองคณู 
เป็นแหล่งท ามาหากินชาวบ้านในละแวกนัน้ สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ให้กบัท้องถิ่นเป็นจ านวนมากใน
แต่ละปี และเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งจดักิจกรรม
ของนิสตินกัศกึษาประชาชนและเป็นแหล่งทรพัยากร
ทีส่ าคญัที่อยู่ในพืน้ทีท่ีใ่กล้เมอืงมากทีสุ่ดของจงัหวดั
มหาสารคาม และที่ส าคัญที่สุดคือเป็นแหล่งต้นน ้า
ของอ่างเกบ็น ้าโคกก่อและล าห้วยคะคางที่ให้ความ
อุดมสมบูรณ์แก่ผนืดนิหล่อเลี้ยงชวีติของคนจงัหวดั
มหาสารคามในปัจจุบนั 
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 การศกึษาปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชนบา้น
ศรวีไิล หมู่ 8 พบว่าปัจจุบนัมผีูบุ้กรุกใชป้ระโยชน์จาก
ป่าจ านวนมาก และปัญหาการทิง้ขยะในป่าชมุชนโคก
หนิลาดก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งทีมีสาเหตุมาจากการที่
ประชาชนบุคคลภายนอกพืน้ทีบุ่กรุกล ้าพืน้ทีป่่ามกีาร
เขา้มาลกัลอบทิง้ขยะมูลฝอยภายในบรเิวณป่าชุมชน 
ซึง่สง่ผลกระทบท าใหเ้กดิความร าคาญ กลิน่เหมน็ ไม่
น่าดู สกปรก และยงัมีอีกสาเหตุที่เกิดจากชาวบ้าน
เข้าไปหาของป่าแล้วทิ้งขยะเกลื่อนกลาดไม่ถูก
สุขลกัษณะไม่น าขยะออกมาทิ้งถงัขยะ ท าให้ส่งผล
กระทบต่อสิง่แวดลอ้มในป่าชุมชน และชุมชนบรเิวณ
นัน้เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ (นมรตัน์ ตาตะ, 2561 : 
สมัภาษณ์) มนุษย์มกีจิกรรมที่ก่อใหเ้กดิขยะมูลฝอย
ขึน้หลายประเภทในแต่ละวนั เริม่ต้นจากการขบัถ่าย
ที่เป็นธรรมชาติของร่างกายไปจนถึงกิจกรรมที่
ตอบสนองต่อปัจจยัสี ่ซึง่เป็นความจ าเป็นพืน้ฐานของ
การด ารงชวีติ เช่น การเตรยีมและการบรโิภคอาหาร 
การจัดหาเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และความต้องการ
ทีม่ากไปกว่าความจ าเป็นพืน้ฐาน คอื การผลติและใช้
สิง่อ านวยความสะดวกความสบายที่ตอบสนองต่อ
รูปแบบการด ารงชีวิตของตน เช่น การใช้อุปกรณ์
สื่อสาร ยานพาหนะ ความสะดวกสบาย การ
ท่องเทีย่ว เป็นต้น จงึส่งผลต่อประเภท ปรมิาณ และ
ปัญหาของขยะมูลฝอยให้ซับซ้อนมากขึ้นจากอดีต 
สาเหตุหลักที่เกิดปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน
เนื่องมาจาก 1. ความมกัง่ายและขาดความส านึกถงึ
ผลเสียที่จะเกิดขึ้น เป็นสาเหตุที่พบบ่อยมากซึ่งจะ
เหน็ไดจ้ากการทิง้ขยะลงตามพืน้ เพราะในป่าไม่มถีงั
ขยะ โดยชาวบา้นไม่เกบ็มาดว้ยท าใหข้ยะเหล่านัน้ถูก
ทิ้งไว้เกลื่อนกลาดเต็มข้างถนน หรือบางบริเวณใน
พืน้ทีป่่า และมบีุคคลภายนอกบางแห่งลกัลอบน าสิง่
ปฏกิูลไปทิง้ตามทีว่่างเปล่าในป่า 2. การผลติหรอืใช้
สิง่ของมากเกนิความจ าเป็น เช่น การผลติสนิค้าที่มี
กระดาษหรอืพลาสตกิหุม้หลายชัน้ และการซือ้สนิคา้
โดยห่อแยกหรอืใส่ถุงพลาสติกหลายถุง ท าให้มขียะ
ปรมิาณมาก และ 3. การเกบ็และท าลาย หรอืน าขยะ
ไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสทิธิภาพ จึงมีขยะตกค้าง
กองหมกัหมม และส่งกลิน่เหมน็เกดิความร าคาญไป
ทัว่บรเิวณจนก่อปัญหามลพษิใหก้บัสิง่แวดลอ้มในป่า

ชุมชน และอกีสาเหตุหนึ่งการทีเ่ราทิง้ขยะทุกประเภท
รวมกันโดยไม่แยก ถูกทิ้งรวมไปกับขยะเปียก
ทัง้หลายและอาจจะไม่ได้ถูกน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้กี 
และทีอ่นัตรายมากกค็อืขยะทีเ่ป็นสารพษิ พวกบรรจุ
ภณัฑส์ารเคม ีกระป๋องยาฉีดกนัยุง พวกหลอดไฟซึง่
มีสารเคมีฉาบไว้ ถ่านไฟฉาย เหล่านี้ ล้วนเป็น
อนัตรายต่อสิง่แวดลอ้มมากๆ ถา้เราเอาทิง้ไปรวมกบั
ขยะอื่นๆ โดยที่ไม่แยก สารเคมกีจ็ะไหลลงสู่พืน้ดนิ 
ถ้าถูกเผากจ็ะเป็นก๊าซพษิลอยขึน้ไปในอากาศ หรอื
ถ้าถูกฝัง่ กระบวนการย่อยสลายก็จะท าให้เกิดก๊าซ
พิษลอยขึ้นไปในอากาศ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อ
สิง่แวดล้อม ผู้วิจยัจึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว คือ มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่อง ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน ใหน้ิสติสาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศกึษา และประชนชน ปลูกฝังให้นิสติมี
ความรู้ มคีวามตระหนักถงึคุณค่าต่อปัญหาสามารถ
น าองคค์วามรูไ้ปพฒันาเป็นแนวทางในการปฏบิตัต่ิอ
ยอดแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้ 
 จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจงึไดม้คีวามสนใจที่
จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการทิง้
ขยะในป่าชุมชน เพื่อเกดิประโยชน์ให้กบันิสติที่เข้า
ร่วมการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้และประชาชนใน
ชุมชน เพื่อไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัปัญหาการทิง้ขยะใน
ป่าชุมชน และสรา้งองคค์วามรูเ้ชงิวชิาการและความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของนิสิต 
อาจารย์ มหาวิทยาลยั และชุมชน สามารถน าไปสู่
การพฒันาสิง่แวดลอ้มในท้องถิน่ และสามารถบูรณา
การให้เกดิประโยชน์ทางดา้นการเรยีนการสอนมวีธิี
ในการด า เนินการ คือการจัดนิทรรศการเ ป็น
เครื่ องช่ วย ถ่ายทอดความรู้  เ อกสารและคู่ มือ 
ถ่ายทอดความรู้แสดงรายระเอียด เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้นิสิตมีความรู้ มีความตระหนักถึงคุณค่า 
และสามารถน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน     
ทอ้งถิน่ได ้
 ผู้วิจยัคาดว่าว่าการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้
ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่อง ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน ประชาชนในชุมชน 
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และนิสติชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา จะไดร้บั
ความรู้ข้อมูลพื้นฐานจากคู่มือถ่ายทอดความรู้ เรื่อง 
ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน ไดรู้ถ้งึ สภาพปัญหาการ
ทิง้ขยะในป่าชุมชน ประเภทขยะ โทษจากการทิง้ขยะใน
ป่าชุมชนและแนวทางการแกไ้ขปัญหาการทิง้ขยะในป่า
ชุมชน เพื่อให้นิสิตได้รบัความรู้ จิตอาสาสิง่แวดล้อม 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้มในป่าชุมชน
โคกหนิลาด 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศกึษาปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชนบา้นศรี
วไิล หมู่ 8 อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
2.2 เพื่อการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคก
หินลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ให้มี
ประสทิธภิาพ 80/80 และศกึษาดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืกจิกรรม  
2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัปัญหา
การทิ้งขยะในป่าชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ 8 ของนิสติ
กลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 
2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสาสิง่แวดล้อม
ต่อปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชนบ้านศรีวไิล หมู่ 8 
ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 
2.5 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ต่อปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชนบ้านศรีวไิล หมู่ 8 
ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ คือ 
ชาวบ้านบ้านศรีวิไล ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 590 คน 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตร ีชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศกึษา                   
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 110 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง  

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ คอื 
ปราชญช์าวบา้นจ านวน 10 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบ
เจาะจง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสติระดับ
ปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จากการลงทะเบียนเรียนในรายวชิาหนึ่ง
หลกัสตูรหนึ่งชุมชน ; One Program One Community 
(รหสัวชิา 0035001) ภาคเรยีนที ่2/2560 จ านวน 30 คน 
ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 การศกึษาวจิยั การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้า
ชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   
เรื่อง ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน ส าหรับนิสิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มเีครื่องมอืที่
ใชใ้นการวจิยั ดงันี้ 
 1) เครื่องมอืสร้างองค์ความรู ้ ได้แก่ 
แบบบนัทกึ และแบบสมัภาษณ์ 
   2) เครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอด 
  2.1)  คู ่ม อืก จิกรรมการ เร ยีนรู ้ป่ า
ช ุม ช น โ ค ก ห นิ ล า ด  อ า เ ภ อ เ ม อื ง  จ งั ห ว ดั
มหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน 
  2.2) แผ่นพบั เรื ่อง ปัญหาการทิ ้ง
ขยะในป่าชุมชน 
 3) เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
  3.1) แบบทดสอบความรู ้เกี ่ยวกบั
ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน 
  3.2) แบบวดัจติอาสาสิง่แวดล้อมต่อ
ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน 
  3.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
เกี่ยวกบัปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน 
3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวิ เค ราะห์ข้อมู ลครั ้ง นี้  ผู้ วิ จ ัย ใ ช้
โปรแกรมประมวลผลส าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร์ ซึ่ง
ใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ไดแ้ก่ 
 2.1 ค่าความเทีย่งตรงของเนื้อ (IOC)
   
 2.2 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)  
 2.3 ค่าอ านาจจ าแนก  
 2.4 ค่าความยากง่าย 

 2.5 ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ(E1) 
 2.6 ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
  2.7 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I) 
 3. สถติทิดสอบสมมุตฐิาน ไดแ้ก่ paired  
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 ผลการศึกษาปัญหาการท้ิงขยะในป่าชุมชนบ้าน
ศรีวิไล หมู่ 8 อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม  
 จากการศกึษาปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชนบา้น
ศรวีิไล หมู่ 8 อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผู้วจิยั
ท าการศึกษาโดยการลงพื้นที่ส ารวจปัญหาขยะในป่า
ชุมชนโคกหินลาด ซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านคอยให้ขอ้มูล 
พบว่าปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชนส่วนใหญ่มาจากคน
นอกพื้นที่ที่ลกัลอบน าขยะมาทิ้งจากการมาหาของป่า 
และตัง้ใจลกัลอบมาทิง้ตามขา้งทางถนนบรเิวณป่า และ
ในป่าลกึ ประเภทของขยะมลูฝอยทีพ่บ สามารถแบ่งตาม
ลกัษณะทางกายภาพของขยะไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก ่
1. ขยะย่อยสลาย ที่เน่าเสยีและย่อยสลายได้เรว็ เช่น 
เศษผกั เปลอืกผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้เป็นต้น 2. ขยะรี
ไซเคลิ เช่น แกว้ กระดาษ เศษพลาสตกิ กล่องเครื่องดื่ม
แบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลมูเินียม ยาง
รถยนต ์เป็นตน้ 3. ขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอด
ฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารก าจัด
ศตัรพูชื กระป๋องสเปรยบ์รรจุสหีรอืสารเคม ีเป็นต้น และ 
4. ขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรบัการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม 
ถุงพลาสติกบรรจุผงซกัฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซอง

บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร              
โฟมเป้ือนอาหาร ฟอลย์เป้ือนอาหาร เป็นตน้  
4.2 ผลการศึกษาการพฒันาคู่มือกิจกรรมการ
เรียนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และศึกษาดชันีประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพ/ประสทิธผิลคู่มอื
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการทิ้งขยะในป่า
ชุมชน พบว่า ระหว่างการฝึกอบรมนิสิตมีคะแนน
ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการทรพัยากรดนิ (E1) เท่ากบั 
24.30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.00 การวดัการหา
ประสทิธภิาพ/ประสทิธผิลต่อปัญหาการทิง้ขยะในป่า
ชุมชนหลังกิจกรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้
เกีย่วกบัปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน หลงักจิกรรม 
โดยรวมพบว่ามีคะแนนเท่ากับ 26.83 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 89.43 และแสดงให้เหน็ว่าประสทิธภิาพ
ของกระบวนการ (E2) เท่ากบั 89.43 แสดงใหเ้หน็ว่า
คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการทิง้ขยะใน       
ป่าชุมชนมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลตามเกณฑ์
มาตรฐานทีต่ัง้ไวค้อื 80/80 
 จากการศกึษาค่าดชันี (E.I.) คู่มอืกจิกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน 
พบว่า ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืกจิกรรม
การเรยีนรู้มคี่าเท่ากบั 0.8033 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ จาก
การศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัเกีย่วกบั
ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน บา้นศรวีไิล หมู่ 8 พบว่า 
ก่อนกิจกรรมนิสิตมีความรู้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
46.33 สว่นหลงักจิกรรมมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่รวมเท่ากบั 
89.43 แสดงให้เห็นว่า หลังกิจกรรมนิสิตมีความรู้
มากกว่าก่อนกจิกรรม ดงัตารางที ่1  
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ตารางที่ 1 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชนของนิสติกลุ่มตวัอย่าง               
ก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 

ด้าน 
ก่อนกิจกรรม หลงักิจกรรม 

df t P 
 ̅ S.D. ระดบัความรู้  ̅ S.D. 

ระดบั
ความรู้ 

ความรู ้(N = 30) 13.90 2.78 ปานกลาง 26.83 1.17 มาก 29 -28.604 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อปัญหาการท้ิงขยะในป่าชุมชนบ้าน
ศรีวิไล หมู่ 8 ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงั
การจดักิจกรรม  
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชนบา้นศรวีไิล 

หมู่ 8 ของนิสติก่อนกิจกรรมและหลงักิจกรรม พบว่า 
ก่อนกจิกรรมนิสติมจีติอาสาสิง่แวดลอ้มคะแนนเฉลีย่รวม
เท่ากบั 3.67 สว่นหลงัการฝึกอบรมมจีติอาสาสิง่แวดลอ้ม
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.40 แสดงให้เห็นว่า หลัง
กจิกรรมนิสติมจีติอาสาสิง่แวดลอ้มทีด่ต่ีอปัญหาการทิง้
ขยะในป่าชุมชนมากกว่าก่อนกจิกรรม ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชนของนิสติกลุ่มตวัอย่าง 
ก่อนและหลงัการจดักจิกรรม  

ด้าน 
ก่อนกิจกรรม หลงักิจกรรม 

df t P 
 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
(N=5) 

3.67 0.20 มาก 4.40 0.07 มากทีสุ่ด 29 -7.895 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อปัญหาการท้ิงขยะในป่าชุมชนบ้าน
ศรีวิไล หมู่ 8 ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงั
การจดักิจกรรม  
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชนบา้นศรวีไิล 

หมู่ 8 ของนิสติก่อนกิจกรรมและหลงักิจกรรม พบว่า 
ก่อนกจิกรรมนิสติมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมคะแนนเฉลี่ย
รวม เท่ ากับ 3.07 ส่วนหลังกิจกรรมมีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มคะแนนเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.95 แสดงใหเ้หน็
ว่า หลงักจิกรรมนิสติมจีรยิธรรมทีด่ต่ีอปัญหาการทิง้ขยะ
ในป่าชุมชนมากกว่าก่อนกจิกรรม ดงัตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และระดบัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อปัญหาการทิง้ขยะ
ในป่าชุมชน ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงักจิกรรม 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 

ด้าน 
ก่อนกิจกรรม หลงักิจกรรม 

df t P 
 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 

(N=4) 
3.07 0.28 เพือ่สงัคม 3.95 0.54 เพือ่ความถูกตอ้งดงีาม 29 -16.151 .000* 
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5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการศึกษาปัญหาการท้ิงขยะในป่าชุมชนบ้าน
ศรีวิไล หมู่ 8 อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 จากการศกึษาปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชนบา้น
ศรวีไิล หมู่ 8 อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผู้วจิยั
ท าการศกึษาโดยการลงพืน้ทีส่ ารวจปัญหาขยะในป่า
ชุมชนโคกหนิลาด ซึง่มปีราชญช์าวบา้นคอยใหข้อ้มูล 
พบว่าปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชนส่วนใหญ่มาจาก
คนนอกพืน้ทีท่ีล่กัลอบน าขยะมาทิง้จากการมาหาของ
ป่า และตัง้ใจลกัลอบมาทิ้งตามขา้งทางถนนบรเิวณ
ป่า และในป่าลึก ประเภทของขยะมูลฝอยที่พบ 
สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของขยะได้
เป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1. ขยะย่อยสลาย ทีเ่น่าเสยี
และย่อยสลายไดเ้รว็ เช่น เศษผกั เปลอืกผลไม ้เศษ
อาหาร ใบไม้ เป็นต้น 2. ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว 
กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT 
กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมเินียม ยางรถยนต ์
เป็นต้น  3. ขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอด
ฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารก าจัด
ศตัรูพชื กระป๋องสเปรย์บรรจุสหีรือสารเคม ีเป็นต้น 
และ 4. ขยะทีย่่อยสลายยากและไม่คุม้ค่าส าหรบัการ
น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสตกิใส่ขนม 
ถุงพลาสตกิบรรจุผงซกัฟอก พลาสตกิห่อลูกอม ซอง
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู ถุงพลาสตกิเป้ือนเศษอาหาร โฟม
อาหาร ฟอล์ยเป้ือนอาหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของ   พริยีุตน์ วรรณพฤกษ์ (2553 : 15) ได้
กล่าวไว้ว่า ขยะ หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิตและอุปโภค ซึ่งเสื่อมสภาพจนไม่
สามารถใช้ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็น
ของแขง็หรอืกากของเสยีมผีลเสยีต่อสุขภาพกายและ
จติใจ จ าแนกเป็น 4 ประเภทหลกั คอื ขยะอนิทรยี ์
ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตรายหรอืขยะพษิ และขยะทัว่ไป 
บางส่วนเป็นไปตามแนวคิดของ ยุพดี เสตพรรณ 
(2544 : 36) ได้กล่าวถึงขยะมูลฝอยว่า เป็นเศษ
สิง่ของที่ไม่ต้องการแล้ว สิ่งของที่ช ารุดเสยีหายใช้
ไม่ได้หรือเสื่อมคุณภาพ ต้องก าจัดท าลาย หรือ
สิง่ของทีต่้องทิง้แจกจ่ายใหแ้ก่ผูอ้ื่นเช่น เศษกระดาษ 
เศษอาหาร ขวดแกว้ พลาสตกิ ซากสตัว ์ซากรถยนต ์
และเป็นไปตามแนวคดิของอาณัต ิต๊ะปินตา (2553 : 

10-13) ได้กล่าวไว้ว่า แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยเป็น   
4 ป ร ะ เ ภท  ดัง นี้  1. ข ย ะมู ล ฝอยจ า กชุ ม ช น 
(municipal waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกดิจาก
กิจวัตรประจ าวันจากประชากรที่อาศัยอยู่ภายใน
ชุมชนเมอืงและชนบท 2. ขยะมูลฝอยจากโรงงาน
อุตสาหกรรม (industrial waste) ไดแ้ก่ ขยะมลูฝอยที่
เกดิขึน้จากภาคการผลติสนิค้าโรงงานอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการต่างๆ 3. ขยะมูลฝอยจากภาค
เกษตรกรรม (agricultural waste) ไดแ้ก่ ขยะมลูฝอย
ที่เกิดจากการเพาะปลูกในเรือกสวนไร่นา และจาก
การเลี้ยงสตัว์ ประกอบด้วย ซากพชื ซากสตัว์ มูลสตัว ์
ตอซงั ชานออ้ย เศษหญ้าและเศษใบไม ้เป็นต้น และ 4. 
ขยะมูลฝอยจากสถานพยาบาล (hospital waste) ไดแ้ก่ 
ขยะมูลฝอยที่มแีหล่งก าเนิดจากโรงพยาบาล ซึง่จะเป็น
ขยะมลูฝอยทีม่เีชือ้โรคปะปนอยูใ่นปรมิาณทีจ่ะก่อใหเ้กดิ
อันตรายต่อผู้ที่สมัผัสได้ เช่น ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา 
ชิน้ส่วนของอวยัวะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
สวล ีสเีขยีว (2557 : 18) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การส่งเสรมิ
การจดัการขยะดว้ยหลกั 5R วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อ
สง่เสรมิการจดัการขยะดว้ยหลกั 5R ในชุมชนเพื่อศกึษา
เปรยีบเทยีบความรู้และทศันคติต่อการจดัการขยะด้วย
หลกั 5R ก่อนและหลงัการส่งเสรมิกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การศึกษาวิจยัคอืชาวบ้านดอนบม จ านวน 30 คน ได้
จากความสมัครใจเข้าร่วมการส่งเสริม ผลการศึกษา 
พบว่า ก่อนการสง่เสรมิชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปาน
กลางหลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมคีวามรูแ้ละทศันคตเิพิม่
มากขึน้กว่าก่อนการสง่เสรมิการจดัการขยะดว้ยหลกัการ 
5R ในชุมชนอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของดลญา สุธาบุณ (2556 : 19) ได้
ศกึษาวจิยัเรื่อง การรณรงคเ์พื่อการจดัการขยะมลูฝอยใน
ครัวเรือนของชุมชนบ้านหนองปลิง ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผูว้จิยัมคีวามมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาสาเหตุและปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของชุมชนบ้านหนองปลิง ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเปรียบเทียบ
ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมการรณรงคก์ารจดัการขยะ
มูลฝอยในครวัเรือน คือ ตัวแทนจากครวัเรือนจ านวน    
30 คน โดยได้จากการสมัครใจเข้าร่วมฝึกอบรม 
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ผลงานวจิยัพบว่า การรณรงคก์ารจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของชุมชนบ้านหนองปลิง ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ความรูก้่อนการอบรม
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีหลังการอบรม
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ ในระดับดีมาก เมื่ อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัอบรม พบว่าหลงั
อบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่มากกว่าก่อนอบรมอย่างมี
นัยส าคญัที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
กญัญาวรี ์หาไชย (2558 : 77) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอื
การฝึกอบรมการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหนิลาด ส าหรบั
ชาวบ้านศรวีลิยั ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม มจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปัญหาป่าชุมชน
โคกหนิลาดในชาวบา้นศรวีลิยั ต าบลหนองปลงิ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 และศึกษาประสทิธิภาพของคู่มือการ
ฝึกอบรมการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหนิลาด เพื่อศึกษา
และเปรยีบเทยีบความรู ้เจตคต ิในการอนุรกัษ์ป่าชุมชน
โคกหินลาดส าหรับชาวบ้านศรีวิลัย ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อศกึษาการมสี่วน
ร่วมในการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหนิลาดส าหรบัชาวบา้น
ศรีวิลัย ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า การมสีว่นร่วมชาวบา้น
ศรวีลิยั มสี่วนร่วมต่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหนิลาด
อยู่ในระดบัมสีว่นร่วมมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ยุวฒัน์ วุฒิเมธ ี(2558 : 7) ได้ศกึษาการจดัการปัญหา
ขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลนครพระนครศรอียุธยา มี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ส ภ า พ ปั ญ ห า
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในชุมชนเมอืงของ
ประเทศไทย กรณีปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาล
นครพระนครศรอียุธยา และเพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อ
การจัดการปัญหาขยะมูลฝอย ผลการศึกษาพบว่า 
ปัญหาเกดิจากการจดัระบบการก าจดัขยะทีไ่ม่เหมาะสม
ทางเทคนิควชิาการ และความบกพร่องในการท าหน้าที่
ของหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ โดยมปัีจจยัดา้นการบรหิาร
จัดการปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่  ประกอบด้วย 
กฎหมายและการบงัคบัใช้ภาวะผู้น าหลกัธรรมาภิบาล 
และการมอีงคก์รผูร้บัผดิชอบ ทัง้นี้ มแีนวทาการจดัการ
ปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ นโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาล 

งบประมาณจากส่วนกลางที่เพียงพอ องค์ความรู้ของ
เจ้าหน้าที่และประชาชน การบูรณาการการท างาน
ร่วมกนัทุกภาคส่วน และการจดัการปัญหาอย่างยัง่ยืน
โดยยดึหลกัวิทยาการความช านาญและสนัติวิธใีนการ
จดัการ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประภาพร แก้ว
สกุใส (2549 : 54-55) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การศกึษาเพื่อ
หาแนวทางในการจดัการขยะมลูฝอยของมหาวทิยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการ
จดัการขยะมูลฝอยของมหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ 
ผลการศกึษา พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่มี
ปริมาณรองลงมาใน 4 อันดับแรก ได้แก้วพลาสติก 
กระดาษ โฟม และผ้าส าหรบัระบบการจดัการขยะมูล
ฝอยของมหาวทิยาลยั ได้จดัใหม้ภีาชนะรองรบัขยะมูล
ฝอย 2 ประเภทส าหรบัขยะเปียกและขยะแห้ง การเกบ็
ขนและขนส่งขยะมูลฝอยใชร้ถยนต์บรรทุกขยะแบบอดั
ทา้ยของทางมหาวทิยาลยัขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจดั ณ 
สถานทีเ่ทกองและฝังกลบขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ทรายมลู อ าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก 
5.2 ผลการพฒันาคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ให้มี
ประ สิ ท ธิ ภ าพตาม เกณฑ์  80/80 และดัช นี
ประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม 

จากผลการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืกจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชมุชน ส าหรบั
นิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ชัน้ปีที่  2 คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทีผู่้เขา้ร่วมกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ E1/E2 
เท่ากบั 81.00/89.43 ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้
80/80 จากการศกึษาค่าดชันี (E.I.) คู่มอืกจิกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน พบว่า 
ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูม้ ี
ค่าเท่ากับ 0.8033 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 80.33 แสดงให้เหน็
ว่าคู่มอืกจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการทิง้ขยะในป่า
ชุมชน มปีระสทิธผิลในการน าไปใช ้ส าหรบักจิกรรมการ
เรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง ปัญหาการทิ้งขยะใน
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ป่าชุมชน โดยใชคู้่มอืกจิกรรม ซึง่เป็นรปูแบบการจดัการ
เรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจ 
ในเรื่องของปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน สามารถ
พฒันานิสติให้มพีฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผล
ให้นิสติระดบัปรญิญาตรสีาขาวิชาสิง่แวดล้อมศกึษามี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงใหเ้หน็
ว่า กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง ปัญหา
การทิง้ขยะในป่าชุมชน โดยใชคู้่มอืกจิกรรมประกอบการ
สอน ท าให้นิสติระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาสิง่แวดล้อม
ศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้จรงิ เป็นไปตาม
ตามแนวคดิของธนพร ณัฏฐเ์พยีรกลวง (2555 : 23) ได้
กล่าวไวว้่า กจิกรรมทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนไดม้กีารฝึกเสรมิ
ทกัษะในการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ซึ่งในที่นี้หมายถึง 
การท ากจิกรรมการเรยีนรู้ในแหล่งเรยีนรู้ที่ต้องการให้
ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตั ิเพื่อเสรมิใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและ
มทีกัษะเพิม่ขึน้ สว่นใหญ่กจิกรรม การเรยีนรูม้กัจะมอียู่
ท้ายบทเรียน ซึ่งในบางครัง้กิจกรรมการเรียนรู้จะมี
ลกัษณะเป็นแบบฝึกหดัใหผู้เ้รยีน ไดฝึ้กปฏบิตัหิรอืเป็น
ใบงานใหผู้เ้รยีนปฏบิตัริะหวา่งเรยีนรูห้รอืหลงัการเรยีนรู้
ในแหล่งเรียนรู้  และเป็นไปตามตามแนวคิดของ        
สุพตัรา วงศ์ษา (2542 : 77) ได้กล่าวไว้ว่า การพฒันา
กจิกรรมการเรียนรู้ หมายถึง แบบแผนการด าเนินการ
จดัการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัการจดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธแ์ละ
สอดคล้องกบัทฤษฎี/หลกัการการเรยีนรู้หรอืการสอนที่
รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่านกระบวนการวิจัยและได้รับ
พสิจูน์และทดสอบว่ามปีระสทิธภิาพ ซึง่รปูแบบการสอน
จะแสดงขัน้ตอนที่ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอนต้อง
ด าเนินการตามขัน้ตอนในรปูแบบดงักล่าว เพื่อใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรู้ตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบนัน้ๆ และ
เป็นไปตามตามแนวคดิของ เกษม จนัทร์แก้ว (2547 : 
32-33 ) ได้กล่าวไว้ว่า การพฒันากจิกรรมสิง่แวดล้อม
ศกึษาแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงานใหญ่ๆ  ซึ่งแบ่งกจิกรรม
ออกไดด้งันี้ 1) กจิกรรมส ารวจวเิคราะห ์เป็นงานส าคญั
จ าเป็นส าหรบั นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ส ารวจและการวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มและระบบสิง่แวดลอ้ม 
ได้แก่ งานส ารวจ วิ เคราะห์ประเมิน สถานภาพ
สิง่แวดล้อมการวางแผนป้องกนัการแก้ไข การก าหนด
มาตรการนโยบาย และการสร้างแผนการจัดการ 2) 
กจิกรรมตัดสนิโครงการพฒันา เป็นงานที่กฎหมายได้

ก าหนดลกัษณะและขนาดของโครงการหรอืพืน้ทีก่่อสรา้ง
ทีร่ะบุไวช้ดัเจน ต้องท าการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
เพื่อเป็นเครื่องมอืในการตดัสนิใจโครงการ กล่าวอกีใน
หนึ่ งก็คื อ  นั กวิ ชาการสิ่ งแวดล้ อมนอกจากมี
ความสามารถในการประเมนิสถานภาพทัง้โครงสรา้งและ
การท างานของสิง่แวดล้อม ต้องมคีวามสามารถในการ
ตดัสนิใจโครงการโดยยึดหลกัการที่ว่าเมื่อด าเนินการ
หรือสร้างโครงการใดๆ แล้วธรรมชาติสามารถช่วย
ธรรมชาตไิดก้ค็วรจะต้องตดัสนิใจใหด้ าเนินการได้หรอื
ถา้ธรรมชาตไิมส่ามารถชว่ยธรรมชาตไิดถ้า้ใชเ้ทคโนโลยี
ช่วยแลว้กส็ามารถทีจ่ะท าใหส้ภาวะแวดลอ้มคนืสภาพได้
กน่็าจะตอ้งตดัสนิใจน าเนินการไดแ้ละถ้าเทคโนโลยกีไ็ม่
สามารถที่จะช่วยได้ก็สมควรระงับการด าเนินการต่อ
กิจกรรมนั ้นนั ้นได้งานกลุ่มนี้ ได้แก่การส ารวจและ
วเิคราะห์การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มงานการท า
ประชาพิจารณ์ 3) กจิกรรมการก าหนดมาตรฐาน เป็น
งานที่สร้างมาตรการและการก าหนดค่ามาตรฐาน
สิง่แวดล้อมในการอนุรกัษ์และคุ้มครองสิง่แวดลอ้มงาน
กลุ่มนี้ ได้แก่ งานวิจยั การออกกฎระเบียบ การสร้าง
แผนงานและเครือข่ายการควบคุม 4) กิจกรรมการ
ควบคุม เป็นงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
การควบคุมและการตัง้เครอืขา่ยการควบคุม การป้องกนั 
การก าจัด การบ าบัด ทัง้นี้ เพื่ อให้ทรัพยากรเอื้ อ
ประโยชน์ต่อมนุษยอ์ย่างยัง่ยนืตลอดไป และ5) กจิกรรม
การส่งเสรมิคุณภาพชวีติ เป็นงานควบคุมทางดา้นบวก 
คือ เป็นงานให้การศึกษาทางสิ่งแวดล้อม ควบคุม
มาตรฐานสร้าง พัฒนา ประดิษฐ์ เครื่ องมือทาง
สิ่งแวดล้อม การอนามัยและการสาธารณสุข  ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ พรนิภา ตูมโฮม และประยูร 
วงศจ์นัทรา (2559 : 189-202) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีน : 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี และเพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิล
ของคู่มอืฝึกอบรม และเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและ
ทกัษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างเป็น
นิสติปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอื
ฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 84.53/85.33 สว่นดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 0.6343 และ
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรอุมา สงชะวา และคณะ 
(2559 : 216-228) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
แก้ไขปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อปลูกมันส าปะหลังในจังหวัดมหาสารคาม ที่มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบ
ความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติและความพึงพอใจ    
ผลการศกึษาพบว่าประสทิธภิาพของคู่มอืการฝึกอบรม 
เท่ากับ 82.94/81.23 ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรม มคี่าเท่ากบั 0.435 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิสาล ี(2559 : 176-188) 
ได้ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน : สหพันธรัฐมาเลเซีย ที่มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และหาดชันีประสทิธผิล
ของคู่มือฝึกอบรม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
ทศันคต ิก่อนและหลงัการฝึกอบรม เพื่อศกึษาทกัษะใน
การเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่นิสิตประเมินตนเองและ
วิทยากรเป็นผู้ประเมิน และเพื่อเปรียบเทียบความรู้
ทศันคต ิและทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรมของนิสติ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการศกึษาพบว่า คู่มอื
ฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 92.33/93.22 ส่วนดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 0.8685 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพลนิ เศวตศลิา (2549 : 94-
97) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอืกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เรื่อง
ระบบนิเวศ ส าหรบันักเรียนช่วงชัน้ที่ 4 ของโรงเรียน
สาธติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วจิยัและพฒันา
การศกึษา มวีตัถุประสงค์ เพื่อสร้างคู่มอืกจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูร เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรียนช่วงชัน้ที่ 4 ที่เรียนโดยใช้คู่มือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และไม่ใช้คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนหลงัจากการเรยีน โดย
ใช้คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง ระบบนิเวศ ผล
การศกึษาพบว่า คู่มอืกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เรื่องระบบ
นิเวศ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 83.16/80.95 สงูกว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีตัง้ไว้ 80/80 แสดงว่าคู่มือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเรื่องระบบนิเวศ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ อรทยั 
ผวิขาว และบญัญตั ิสาล ี(2559 : 149-162) ไดศ้กึษา 
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน : ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มี

ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และหาดชันีประสทิธผิล
ของคู่มือฝึกอบรม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
ทศันคต ิก่อนและหลงัการฝึกอบรม เพื่อศกึษาทกัษะใน
การเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่นิสติเป็นผู้ประเมินตนเอง
และวิทยากรเป็นผู้ประเมิน หลงัการฝึกอบรมและเพื่อ
เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและทักษะในการเป็น
วิทยากรฝึกอบรมของนิสิตกลุ่มทดลองและนิสติกลุ่ม
ควบคุม ผลการศึกษา พบว่าประสิทธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 94.20/92.10 สว่นดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 0.8804 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
ปัญหาการท้ิงขยะในป่าชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ 8 
ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม  
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชนบา้นศรวีไิล หมู่ 8 นิสติที่
เขา้ร่วมกจิกรรม มคีะแนนเฉลีย่จากการท าแบบทดสอบ
ความรูเ้กี่ยวกบัปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน  บ้านศรี
วไิล หมู่ 8 พบว่า ก่อนกจิกรรมมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปาน
กลาง และหลงักิจกรรมนิสติมคีวามรู้อยู่ใน ระดบัมาก 
เมื่อเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการฝึกอบรม 
พบว่า หลงักิจกรรมนิสติมีคะแนนความรู้เฉลี่ยสูงกว่า
ก่อนกจิกรรมเป็นตามแนวคดิของ ประภาเพญ็ สุวรรณ 
(2544 : 26)  ไดก้ล่าวไวว้่า ความรู ้หมายถงึ พฤตกิรรม
ขัน้ตน้ทีผู่เ้รยีนรูเ้พยีงแต่เกดิความจ าได ้โดยอาจจะเป็น
การนึกได้หรอืโดยการมองเหน็ ได้ยนิ จ าได้ ความรู้ใน
ชัน้นี้ได้แก่ ความรู้เกีย่วกบัค าจ ากดัความ ความหมาย 
ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์โครงสรา้งและวธิแีกไ้ขปัญหา สว่น
ความเขา้ใจอาจแสดงออกมาในรูปของทกัษะดา้น “การ
แปล” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเขยีนบรรยาย
เกีย่วกบัขา่วสารนัน้ๆ โดยใชค้ าพดูของตนเอง และ “การ
ให้ความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความคดิเห็น
และขอ้สรุป รวมถงึความสามารถในการ “คาดคะเน” หรอื
การคาดหมายว่าจะเกดิอะไรขึน้ ตามแนวคดิของ Bloom 
อ้างถึงในแสงจนัทร์ โสภากาล (2550 : 15-16) ได้ให้
ความหมายว่า ความรู้เป็นเรื่องเกี่ยวกบัการระลึกถึง
เฉพาะเรื่ อง ระลึกถึงวิธีการ กระบวนการหรือ
สภาพการณ์ต่างๆ โดยเน้นความจ า และเป็นไปตาม
แนวคดิของ สมศกัดิ ์ศรสีนัตสิุข (2538 : ออนไลน์) อา้ง
ถงึแสงจนัทร ์โสภากาล (2550 : 14-15) ไดใ้หค้วามหมาย
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ของความรู้ หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
เหตุการณ์ รายละเอียดต่างๆ ที่เกิดจากการสังเกต
การศึกษา ประสบการณ์ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาตแิละสงัคมความรู้พืน้ฐาน หรอืภูมหิลงัของแต่
ละบุคคล ที่บุคคลได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้และ
สามารถแสดงออกมาในเชงิพฤตกิรรมทีส่งัเกตหรอืวดัได ้
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุบล แคว้นไทยสงค ์และ
ประยูร วงศจ์นัทรา (2559 : 123-135) ไดศ้กึษา การ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อาเซยีน : ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ที่มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และหาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคต ิ
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม เพื่อศกึษาทกัษะในการเป็น
วทิยากรฝึกอบรมหลงัฝึกอบรม และเพื่อเปรียบเทียบ
ความรู ้ทศันคต ิและทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม     
ผลการศึกษาพบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีความรู้ต่อ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีน : ประเทศ
บรไูนดารุสซาลาม โดยรวม สงูกว่ากลุ่มควบคุมและนิสติ
กลุ่มทดลองมคีะแนนทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม
หลงัการฝึกอบรมหลงัสูงมากกว่าก่อนรบัการฝึกอบรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ภาณุพงศ ์ชุมอภยั 
และน ้าทพิย์ ค าแร่ (2559 : 203-215) ได้ศกึษา การ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อาเซยีน : ราชอาณาจกัรไทย เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิล
ของคู่มือฝึกอบรม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
ทัศนคติและทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม ผล
การศกึษา พบว่า นิสติมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนคิด
เป็นรอ้ยละ 63.38 และนิสติกลุ่มทดลองมคีวามรูใ้นการ
เป็นวทิยากรสูงกว่านิสติกลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พัชทิชา กุลสุวรรณ (2558 : 229) ได้ศึกษาวิจัย 
การศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์เจตคติต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและทกัษะทางการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  มีความมุ่ งหมาย เพื่ อหา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนการจัดการ
ทรพัยากรโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร์ประสทิธภิาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อหาค่าดชันีประสทิธผิลการ
จดัการเรยีนการสอนการจดัการทรพัยากรโดยใช้หลกั

เศรษฐศาสตร ์และเพื่อเปรยีบเทยีบความรู ้เจตคติ และ
ทกัษะเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากร ผลการศกึษา พบว่า 
นิสิตที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนการจัดการ
ทรพัยากรโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร์ มคีวามรู้เกี่ยวกบั
การจดัการทรพัยากรโดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตรเ์จตคตต่ิอ
การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและทกัษะการจดัการทรพัยากร
โดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร์หลงัเรียนมากกว่าก่อนเรียน
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วุฒศิกัดิ ์บุญแน่น และคณะ (2558 : 174-
190) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดการ
เรยีนรูช้วีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบ
บูรณาการ ส าหรับนิ สิตระดับปริญญาตรี คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มคีวามมุ่งหมาย เพื่อหาประสทิธภิาพการ
ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 เพื่อหาค่าดชันีประสทิธผิล
การพฒันาคู่มอืการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยาและปฏบิตักิาร
ชีววิทยาสิ่ งแวดล้อมแบบบู รณาการ และเพื่ อ
เปรยีบเทยีบความรู ้และทกัษะเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรู้
ชวีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบบูรณา
การ ผลการวจิยัพบว่า นิสติมคีวามรู้เกี่ยวกบัชวีวทิยา
สิง่แวดล้อม ความตระหนักต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
และทกัษะปฏบิตักิารวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการ หลงัการ
เรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเจริญ    
บุญทศ (2552 : 34) ได้ท าวิจัย เรื่อง  ผลการเรียน
สิง่แวดล้อมศกึษาตามรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนทกัษะการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน และ
การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ก่อนและหลังเรียนของ
นกัเรยีน เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานและ
การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ก่อนและหลังเรียนของ
นกัเรยีน ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนสงู
มเีฉพาะทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน
หลงัเรยีนโดยรวมและรายด้านมากกว่านักเรียนที่มผีล
การเรยีนต ่า แต่ปฎสิมัพนัธส์มัพนัธร์ะหว่างผลการเรยีน
และรูปแบบการเรียนต่อการมีทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ข ัน้พื้นฐานหลงัเรียนและรายด้านอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อปัญหาการท้ิงขยะในป่าชุมชนบ้าน
ศรีวิไล หมู่ 8 ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงั
การจดักิจกรรม  
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน ของนิสติ
กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลงักิจกรรม พบว่า คะแนนจิต
อาสาสิง่แวดลอ้มของนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง ปัญหาการทิ้งขยะในป่า
ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ 8 ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยรวมอยู่ในมากมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.67 และหลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.40 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้มหลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วม
กจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้
เห็นว่ า กิจกรรมการเรียนรู้มีผลท าให้จิตอาสา
สิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ เนื่องจาก
มีกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการฝึกอบรม มี
กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยเครื่องมอื
ที่ใช้ในการฝึกอบรม คือ คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน 
และแผ่นพับในการบรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อหรือ
ตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละมจีติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อ
ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชนเพิม่มากขึน้ ซึง่เป็นไปตาม
แนวคดิของ ณฐัณิชากร ศรบีรบิรูณ์ (2550 : 7) ไดก้ล่าว
ไว้ว่า จิตอาสา หมายถึง ความส านึกของบุคคลที่มต่ีอ
สงัคม สว่นรวม โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลอืผูท้ีม่ ี
จติอาสาจะแสดงออกซึง่ พฤตกิรรมทีอ่าสาท าประโยชน์
เพื่อสว่นรวม เช่น การเสยีสละเงนิ สิง่ของ เวลา แรงกาย 
และสตปัิญญา เพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่นและสงัคม โดยไม่หวงั
ผลตอบแทน และเป็นไปตามแนวคดิของชยัวฒัน์ สุทธิ
รตัน์ (2552 : 13) ได้กล่าวไว้ว่าจติอาสา หมายถึง การ
รูจ้กัเอาใจใส่ เป็นธุระและเขา้ร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตมิคีวามส านึกและยดึมัน่ ใน
ระบบคุณธรรม และจรยิธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิง่ผิด
เน้นความเรยีบรอ้ย ประหยดัและมคีวาม สมดุลระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ และเป็นไปตามแนวคิดของ          

ดวงทิพย์  อนัประสทิธิ ์(2555 : 27) ได้กล่าวไว้ว่าจิต
อาสา หมายถึง ผู้ที่มีความ เอื้ออาทร มีความเมตตา
ให้กับผู้อื่น พร้อมกับการมีใจที่เป็นกลาง มีความ
รบัผดิชอบ เสยีสละเพื่อ ส่วนรวม และเอาใจใส่ผูอ้ื่นดว้ย
การกระท าดว้ยความสมคัรใจ เพื่อทีจ่ะไดช้่วยเหลอืผูอ้ื่น 
และสรา้งประโยชน์ใหก้บัคนทีอ่ยู่ในชุมชนสงัคมเดยีวกนั 
ท าให้เกิดการพัฒนาให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไป  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วมิลพรรณ อาภาเวท (2556 : 
32) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรบัข่าวสาร
กบัพฤตกิรรมจติอาสาของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
มวีตัถุประสงค ์เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมจติอาสาของ
วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า การ
เปิดรบัขา่วสารและทศันคต ิจติอาสามคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกกบัพฤตกิรรมจติอาสาโดยเป็นความสมัพนัธร์ะดบั
ปานกลางขณะที่ความรู้จติอาสามคีวามสมัพนัธ์เชงิลบ
กบัพฤติกรรมจิตอาสาและเป็นความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรวลัย ศรีแสงฉาย 
(2551 : 161) ไดศ้กึษาจติอาสาพฒันาชนบท กรณีศกึษา 
: กลุ่มอาสาพฒันามหาวทิยาลยัมหดิล มจีุดมุ่งหมายเพื่อ
ศกึษาความมคีุณธรรม จรยิธรรม ความเสยีสละต่อผู้ที่
ด้อย โอกาสกว่าตนเองในชนบท โดยไม่มีการหวัง
ผลตอบแทนใดๆ ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาสวนใหญ่
แล้วไดใ้ห้ความสนใจกบักจิกรรมของกลุ่มอาสา พฒันา
มหาวทิยาลยัมหดิลและได้มกีารออกค่ายอาสาร่วมกบั
กลุ่มอาสาพฒันา ซึง่เป็นสิง่ทีพ่วกเขาท าโดยเกดิจากจติ
ที่เป็นอาสาจริงๆ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือใน
สังคมชนบทมีความสุขมากขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสญัญาศรณ์ 
สวัสดิไ์ธสง (2561 : 20-21) ได้ศึกษาการพัฒนา
พฤตกิรรมจติอาสาของนกัศกึษาโดยใชก้ารเรยีนรูปแบบ 
โครงงานคุณธรรม มวีตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อศกึษา
ความแตกต่างของพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาที่
ได้รับการจัดการเรียนรูปแบบโครงงานคุณธรรมกับ
นักศึกษาที่ไม่ได้รบัการจดัการเรียนรูปแบบโครงงาน
คุณธรรม เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมจติ
อาสาของนกัศกึษา คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสกลนคร และเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมจติอาสาของนกัศกึษาและแนวโน้มทีจ่ะท างาน
ดา้นจติอาสาของนกัศกึษาในอนาคต ผลการศกึษาพบว่า 
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นักศึกษาที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรูปแบบ
โครงงานคุณธรรม มแีนวโน้มพฤตกิรรมจติอาสาสงูกว่า
นักศึกษาที่ไม่ได้รับการจดักระบวนการเรียนรูปแบบ
โครงงานคุณธรรมในทุกตัวแปรอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุษราคมั จ าปา (2551 : 164) ไดศ้กึษาจติอาสากบัการ
บริการช่วยเหลือคนพิการ กรณีศึกษา โครงการ
ช่ ว ย เหลื อนั กศึ กษาพิ ก า รวิ ทยาลั ย ร าชสุ ด า 
มหาวทิยาลยัมหดิล มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาจติอาสากบั
การบริการช่วยเหลือคนพิการ กรณีศึกษา โครงการ
ช่ ว ย เหลื อนั กศึ กษาพิ ก า รวิ ทยาลั ย ร าชสุ ด า 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษา 
สามารถสรุปได้ท างานบริการช่วยเหลือผู้บริการมี
ความส าคญัต่อผู้พกิารเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากเป็นสิง่ที่
ท าให้คนปกติทัว่ไปเข้าใจในความพิการมากยิ่งขึ้น 
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างถูกวิธีทัง้นี้การ
ช่วยเหลอืคน พกิารยงัเป็นการท าบุญอกีวธิหีนึ่งตามค า
สอนทางพระพุทธศาสนาอกีทัง้จรรโลงสงัคมไทยใหเ้กดิ
การพฒันาอย่างยัง่ยนืสบืไป และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพชร และวมิล เหมอืนคดิ (2553 : 
9) ไดศ้กึษาปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติอาสาของนักศกึษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มและจติอาสาของนักศกึษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับจิตอาสาของ
นกัศกึษา และเพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการท านายจติ
อาสาของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า จิตอาสาของ
นักศกึษาอยู่ในระดบัสูง แรงจูงใจในการท ากจิกรรมจติ
อาสาอยู่ในระดับสูง และการได้รับการสนับสนุนทาง
สงัคมอยู่ในระดบัสูงเช่นกนั ปัจจยัด้านบุคคลทุกตัวมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัจติอาสาของนกัศกึษาฯอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
5.5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อปัญหาการท้ิงขยะในป่าชุมชนบ้าน
ศรีวิไล หมู่ 8 ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงั
การจดักิจกรรม 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน บา้น

ศรีวิไล หมู่  8 ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง
กจิกรรม พบว่า คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติที่
เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง 
ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน ก่อนกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อสงัคม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.07 และหลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดี
งาม  มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.95 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเข้าร่วม
กจิกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่า
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า กจิกรรมการเรยีนรูม้ผีลท าให้
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ 
เนื่ องจากมีกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการ
ฝึกอบรม มกีระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา
โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม คอื คู่มอืกจิกรรมการ
เรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง ปัญหาการทิ้งขยะใน
ป่าชุมชน และแผ่นพบั ในการบรรยายใหค้วามรู ้เป็นสื่อ
หรือตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และมีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชนเพิม่มากขึน้ 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ อรรถเดช สรสุชาต ิ(2558 : 
23) ได้กล่าวไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง คุณสมบตัิทาง
ความประพฤติ ที่ส ังคมมุ่งหวังให้คนในสังคมนั ้น
ประพฤติ มคีวามถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพ
ภายในขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่
ทีส่มาชกิในสงัคมพงึประพฤตปิฏบิตัต่ิอตนเอง ต่อผูอ้ื่น 
และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ใน
สังคมการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปเช่นนัน้ได้ ผู้ปฏิบัติ
จะตอ้งรูว้่าสิง่ใดถูกสิง่ใดผดิ และเป็นไปตามแนวคดิของ 
ประยูร วงศ์จนัทรา (2555 : 171-172) ได้กล่าวไว้ว่า 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ หลกัการทีค่วรประพฤติ
อย่างหนึ่งต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่มผีลท าใหส้ิง่แวดลอ้มด ารง
อยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ และเอือ้ประโยชน์
ใหแ้ก่สรรพสิง่ทีอ่าศยัสิง่แวดลอ้มด ารงชพีอยู่ได ้โดยไม่
สญูเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกได้จาก
จรยิธรรมชวีติ สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวัของ
มนัเองเป็นปัจจยัหลักในการบูรณาการเชื่อมโยงชีวิต 
ชุมชน และสงัคมสิง่แวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน 
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และเป็นไปตามแนวคดิของ Lawrence Kohlberg (1981 : 
595–603) ไดก้ล่าวไวว้่า จรยิธรรมเป็นพืน้ฐานของความ
ยุตธิรรม ซึง่ยดึถอืเอาการกระจายสทิธแิละหน้าทีอ่ย่าง
เท่าเทียมกัน โดยมิได้หมายถึง กฎเกณฑ์ที่บังคับ
โดยทัว่ไป แต่เป็นกฎเกณฑ์ซึ่งมคีวามเป็นสากลที่คน
ส่วนใหญ่รบัไว้ในทุกสถานการณ์ไม่มีการขดัแย้งกัน 
เน้นอุดมคต ิดงันัน้ พนัธะทางจรยิธรรมจงึเป็นการเคารพ
ต่อสทิธแิละขอ้เรยีกรอ้งของบุคคลอย่างเสมอภาคกนั ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประยูร วงศจ์นัทรา (2550 : 
102) ไดศ้กึษาแนวคดิจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สิง่แวดลอ้ม
ศกึษากบัการปลูกฝังจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม แนวทางการ
แกไ้ขปัญหาการสรา้งจติส านึก และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ตามแนวพุทธศาสตร์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มตามแนวพุทธศาสตร ์
ผลการศกึษาพบว่า หลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนามี
ความสอดคล้องกับการปลูกจิตส านึกทางจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเพราะหลกัค าสอนเน้นให้เข้าใจธรรมชาต ิ
ดงันัน้ การปลกูฝัง่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พระครวูาปีพชัราภรณ์ (2554 
: 52) ไดศ้กึษาการศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระ
นิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ศูนย์
การศึกษาจังหวัดเพชรบู รณ์  การวิจัยครั ้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มของพระนิสติ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัยศูนย์การศึกษาจังหวัดเพชรบู รณ์ 
ผลการวจิยัพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของพระนิสติที่
ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วทิยาลยั ศูนย์การศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยรวมมี
ค่าเฉลีย่คะแนนอยู่ในระดบัสงูมาก และพระนิสติทีก่ าลงั
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ศูนย์การศึกษา
จงัหวดัเพชรบรูณ์ ทีม่อีายุระดบัการศกึษา และต าแหน่ง
งานต่างกนั มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไมแ่ตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ จิตรวลยั ศรีแสงฉาย (2551 : 161) ได้ศึกษาจิต
อาสาพัฒนาชนบท กรณีศึกษา : กลุ่มอาสาพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความมี
คุณธรรม จรยิธรรม ความเสยีสละต่อผูท้ีด่อ้ยโอกาสกว่า
ตนเองในชนบทโดยไม่มกีารหวงัผลตอบแทนใดๆ ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาได้ พบว่า 
นกัศกึษาสวนใหญ่แลว้ไดใ้หค้วามสนใจกบักจิกรรมของ
กลุ่มอาสา 37 พฒันามหาวิทยาลยัมหิดลและได้มกีาร
ออกค่ายอาสาร่วมกบักลุ่มอาสาพฒันาซึง่เป็นสิง่ที ่พวก
เขาท าโดยเกดิ จากจติทีเ่ป็นอาสาจรงิๆ เพื่อใหผู้ท้ีไ่ดร้บั
ความช่วยเหลือในสงัคมชนบทมีความสุขมากขึ้น และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศณิาภรณ์ หูเตม็ (2552 : 1) 
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ใน
ระดบัปรญิญาตรวีทิยาลยัราชพฤกษ มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศกึษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรมของนักศกึษา 
ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษา จังหวัด
นนทบุรแีละเพื่อเปรยีบเทยีบพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จรยิธรรมของนกัศกึษาวทิยาลยัราชพฤกษา ตามตวัแปร 
เพศ ระดบัชัน้ปี และอาชีพของผู้ปกครอง ผลการวิจยั
พบว่า นกัศกึษากลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศ
ชายและส่วนใหญ่ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 และปีที่ 4 มี
พฤตกิรรม ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม โดยส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ความมรีะเบยีบวนิัย ความรบัผดิชอบ 
ความอดทน และความซื่อสตัยส์ าหรบัความ เสยีสละอยู่
ในระดบัมาก นกัศกึษากลุ่มตวัอย่างทีม่ปัีจจยัสว่นบุคคล
ต่างกนัมพีฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมไม่แตกต่าง
กนั และสอดคล้องกับงานวิจยัของอรพินทร์ สนัติชัย
อนนัต ์(2549 : 1) การศกึษาคุณธรรมและจรยิธรรมของ
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า  ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มคีวามมุ่งหมาย เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบคุณธรรมและจรยิธรรมของนิสติ
นกัศกึษา ในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า  
นิสตินกัศกึษามคีุณธรรมและจรยิธรรมดา้นความมวีนิัย 
และรบัผดิชอบ ความซื่อสตัย์สุจรติ ความอดทนอดกลัน้ 
ความประหยดั และความกตญัํูกตเวทีอยู่ในระดบัสูง 
และมคีุณธรรมและจรยิธรรมดานความใฝ่รู้อยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
 1) สามารถน าคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้       
ป่ า ชุ ม ชนโ คกหิน ลาด  อ า เภอ เมือ ง  จั งห วัด
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มหาสารคาม     เรื่อง ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน 
ไปประยุกตใ์ชก้บัหลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มได ้
 2) สามารถน ารูปแบบกิจกรรมเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม     
เรื่อง ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน ไปต่อยอดใหก้บั
นิสิตและประชนชนทัว่ไป เนื่องจากมีผลท าให้เกิด
คว าม รู้  จิต อาสาสิ่ง แ วดล้อม  และจ ริย ธ ร รม
สิง่แวดลอ้มเพิม่มากขึน้ 
6.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

 1) ควรศกึษาปัจจยัอื่นๆ ทีม่ผีลต่อความรู ้จติ
อาสาสิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มในการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการทิ้งขยะในป่า
ชุมชน 
 2) ควรศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัของความรู ้
จิตอาสาสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างบุคคลในพื้นที่ป่าชุมชนโคกหินลาด และ
บุคคลนอกพืน้ทีป่่าชุมชนโคกหนิลาด  

 
7. เอกสารอ้างอิง 
กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม. (2546). พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต.ิ กรงุเทพมหานคร 

: กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม กระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการพลงังาน. 
กญัญาวรี ์หาไชย. (2558). การพฒันาคู่มอืการฝึกอบรมการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหนิลาด ส าหรบัชาวบา้นศรวีลิยั ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม. วทิยานพินธป์รญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติมหาสารคาม : 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

เกษม  จนัทรแ์กว้.  (2547). วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม. พมิพค์รัง้ที ่6. กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 
32-33. 

จติรวลยั ศรแีสงฉาย.  (2551). จติอาสาพฒันาชนบท กรณีศกึษา : กลุ่มอาสาพฒันามหาวทิยาลยัมหดิล. สารนิพนธ์
ศลิปะศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล. 

ชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิสาล.ี  (2559). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
สหพนัธรฐัมาเลเซยี. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท, 7(14), มกราคม-มถุินายน, 176-188. 

ชยัวฒัน์ สทุธริตัน์.  (2552). สอนเดก็ใหม้จีติสาธารณ. กรงุเทพมหานคร : ว ีพริน้ท.์ 
ณฐัณิชากร  ศรบีรบิรูณ์. (2550). การพฒันาโมเดลเชงิสาเหตุของจติอาสาของนกัเรยีนมธัยมศกึษา ตอนปลายในโรงเรยีน

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน. วทิยานพินธค์รศุาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวจิยัการศกึษา
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ดลญา สธุาบุณ.  (2556). การรณรงคเ์พือ่การจดัการขยะมลูฝอยในครวัเรอืนของชุมชนบา้นหนองปลงิ ต าบลหนองปลงิ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม. คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

ดวงทพิย ์ อนัประสทิธิ.์  (2555). รปูแบบการขดัเกลาทางสงัคมเพื่อเสรมิสรา้งจติอาสาในชมุชน : กรณีศกึษาชมุชนบาง
น ้าหวาน อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ. วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ (การบรหิารการพฒันา
สงัคม) คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

ธนพร ณฏัฐเ์พยีรกลวง.  (2555). ความหมายและความส าคญัของกจิกรรมการเรยีนรู.้ วทิยานพินธก์ารศกึษามหาบณัฑติ, 
สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.   

บุษราคมั จ าปา. (2551). จติอาสากบัการบรกิารช่วยเหลอืคนพกิารกรณีศกึษาโครงการช่วยเหลอืนกัศกึษา พกิาร
วทิยาลยัราชสดุา มหาวทิยาลยัมหดิล. สารนิพนธศ์ลิปศาตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล. 

ประภาพร แกว้สกุใส. (2549). การศกึษาเพือ่หาแนวทางในการจดัการขยะมลูฝอยของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ. ปรญิญานิพนธ ์วท.ม. (วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ. 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(3), 2561 : 69 - 86 
 

85 

ประภาเพญ็ สวุรรณ.  (2544). ทศันคตกิารวดัการเปลีย่นแปลงและพฤตกิรรมอนามยั. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันา. 
ประยรู วงศจ์นัทรา.  (2550). การพฒันากระบวนการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยการสอดแทรกจรยิธรรมส าหรบันิสติปรญิญา

ตร.ี วทิยานพินธ ์ปร.ด. มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
______________.  (2555). จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม. มหาสารคาม : ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพชร และวมิล เหมอืนคดิ (2553).  ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติอาสาของนกัศกึษา มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 
พงศ ์โสโน.  (2530). จติวทิยาสงัคม. กรุงเทพฯ : แพร่พทิยา อนิเตอรเ์นชัล่แนล. 
พรนิภา ตูมโฮม และประยรู วงศจ์นัทรา.  (2559). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 

สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท, 7(14), มกราคม-มถุินายน, 216-228. วทิยานพินธ ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

พระครวูาปีพชัราภรณ์. (2554). การศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระนิสติมหาวทิยาลยัมหาจฬุาฯ ศนูยก์ารศกึษาจงัหวดั
เพชรบรูณ์. วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ,์ 1(1). 

พระเจรญิ บญุทศ.  (2552). ผลการเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาตามรปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้5 ขัน้. 
พชัทชิา กุลสวุรรณ์ และคณะ. (2558). การพฒันาคู่มอืการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มแบบบรูณา

การ ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม. วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,   
9( 4), เดอืนธนัวาคม.  

พริยีุตน์ วรรณพฤกษ.์  (2553). การปรบัปรงุนโยบายการจดัการขยะมลูฝอยของประเทศไทย. วทิยานพินธห์ลกัสตูรปรชัญา
ดุษฎบีณัฑติ : มหาวทิยาลยัสงขลานครรนิทร.์ 

ไพลนิ เศวตศลิา. (2549). ระบบนิเวศ. โครงการครวุจิยั–วทิยาศาสตรท์างทะเล โรงเรยีนบา้นทา่วงัไทรสามคัค ีจงัหวดั
นครราชสมีา. 

ภาณุพงศ ์ชมุอภยั และน ้าทพิย ์ค าแร ่ (2559). การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
ราชอาณาจกัรไทย. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท, 7(14), มกราคม-มถุินายน, 203-215. วทิยานพินธ ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

ยุพด ีเสตพรรณ.  (2544). ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม. กรุงเทพฯ : พศิษิฐการพมิพ.์ 
ยุวฒัน์ วุฒเิมธ.ี  (2558 : 7). การจดัการปัญหาขยะมลูฝอยในชมุชนเทศบาลนครพระนครศรอียุธยา. ส านกัวชิา

สงัคมศาสตร ์: มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย. 
วรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ.  (2559). ประวตัป่ิาชุมชนโคกหนิลาด. มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
วชิยั เทยีนน้อย.  (2540). มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม. ฉะเชงิเฉรา : โรเนยีวเยบ็เล่ม. 
วนิยั วรีะวฒันานนท.์  (2537). สิง่แวดลอ้มศกึษา. กรงุเทพฯ : โอเดยีนสโตร.์ 
วมิลพรรณ  อาภาเวท และคณะ.  (2556). ความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดรบัขา่วสารกบัพฤตกิรรมจติอาสาของวยัรุ่น

ในเขตกรุงเทพมหานคร. [ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก : https://repository.rmutp.ac.th/ 
bitstream/handle/123456789/1247/MCT_56_03.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [สบืคน้เมื่อ 6 เมษายน 
2561]. 

วุฒศิกัดิ ์บญุแน่น และคณะ. (2558). การพฒันาคูม่อืการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบ
บรูณาการ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม : คณะ
สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

ศณิาภรณ์ หเูตม็. (2552). พฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรมของนกัศกึษา ในระดบัปรญิญาตรวีทิยาลยัราชพฤกษ. 
วทิยาลยัราชพฤกษา. 



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 1(3), 2018 : 69 - 86 
 

86 

สวล ีสเีขยีว. (2557). การสง่เสรมิการจดัการขยะดว้ยหลกัการ 5 R ในชมุชนบา้นดอนบม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม. คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์: มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

สญัญาศรณ์ สวสัดิไ์ธสง. (2561). การพฒันาพฤตกิรรมจติอาสาของนกัศกึษาโดยใชก้ารเรยีนรปูแบบโครงงาน
คุณธรรม.มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร.   

สพุตัรา วงศษ์า.  (2542). การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่1 ทีเ่รยีนแบบ
สบืเสาะหาความรู.้ วทิยานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑติ, สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.   

แสงจนัทร ์โสภากาล.  (2550). ความหมายของความรู.้  กรุงเทพฯ : แพรพ่ทิยา ศนูยห์นงัสอืมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
อมร รกัษาสตัย ์และคณะ.  (2520). การศกึษาสิง่แวดลอ้ม. ฉะเชงิเฉรา : โรเนียวเยบ็เล่ม. 
อรทยั ผวิขาว และบญัญตั ิสาล.ี (2559). การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท, 7(14), มกราคม-มถุินายน, 149-162. วทิยานพินธ ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

อรพนิทร ์สนัตชิยัอนนัต.์ (2549). การศกึษาคุณธรรมและจรยิธรรมของนิสตินกัศกึษา สถาบนัอุดมศกึษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การอุดมศกึษา). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

อรรถเดช สรสชุาต.ิ  (2558). จรยิธรรม. วารสารนิเทศศาสตร ์มสธ. ฉบบัที ่9 เดอืนเมษายน. 
อรอุมา สงชะวา, น ้าทพิย ์ค าแร่ และพรีะยศ แขง็ขนั.  (2559). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการแกไขปัญหาดนิขาดความอดุม

สมบรูณ์เพื่อปลกูมนัส าปะหลงัในจงัหวดัมหาสาคาม. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท, 7(14), มกราคม-มถุินายน, 
189-202.  

อาณตั ิต๊ะปินตา.  (2553). ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอย. กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

อุบล แควน้ไทยสงค ์และประยรู วงศจ์นัทรา.  (2559). การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน 
: ประเทศบรไูนดารุสซาลาม. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท, 7(14), มกราคม-มถุินายน, 123-135. วทิยานพินธ ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

เอนก นาคะบตุร.  (2536). ความรูค้วามเขา้ใจและความตระหนกัในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม. กรงุเทพฯ : ภาคนิพนธศ์ลิปะ 
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาพฒันาสงัคม คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

 
 


