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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยนี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัดกับการอนุร ักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง -แกด า จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง-แกด า จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง วดักบั
การอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาด ของนิสตินิสติกลุ่มตวัอย่างมปีระสทิธภิาตามเกณฑ ์80/80 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบ
ความรูเ้กีย่วกบั วดักบัการอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาด กอ่นและหลงัการฝึกอบรม เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมต่อวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด ก่อนและหลังการฝึกอบรม และเพื่อศกึษาและเปรียบเทียบ  
จิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการ
สรา้งองคค์วามรู ้คอื ปราชญ์ชาวบา้นจ านวน 10 คน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา คอื 
นิสิตระดบัปริญญาตรีช ัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จากการลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาหนึ่งหลกัสตูรหนึ่งชุมชน ; One Program One Community (รหสัวชิา 
0035001) ภาคเรยีนที่ 2/2560 จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ไดแ้ก ่
คูม่อืกจิกรรม และแผน่พบัการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง – แกด า จงัหวดัมหาสารคาม 
เรือ่ง วดักบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม และแบบวดัจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู คอื คา่เฉลีย่ ความถี่ รอ้ยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมติฐานคือ Paired t-test ผลการศึกษา พบว่า คู่มือฝึกอบรมมีประสทิธิภาพ เท่ากบั 87.88/86.44 ส่วนดชันี
ประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรม (E.I.) เท่ากบั 0.6926 นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู ้จิตอาสาสิง่แวดล้อม และจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้รว่มการฝึกอบรมสงูกวา่กอ่นการเขา้รว่มการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : คูม่อืจดักจิกรรม ป่าชุมชนโคกหนิลาด วดักบัการอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาด ความรู ้จติอาสา 
   สิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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Abstracts 
 The purposes of this research were to study the temple and the conservation of Khok Hin Lat 
community forest Mueang-Kae Dam district Mahasarakham province, To develop learning activities in Khok 
Hin Lat community forest Mueang-Kae Dam district Mahasarakham province, the temple and the 
conservation of Khok Hin Lat community forest of students in the sample group with the efficiency according 
to the criteria 80/80, To study and compare knowledge about Temple and Khok Hin Lat community forest 
conservation before and after training, To study and compare environmental ethics to the temple and Khok 
Hin Lat community forest conservation Before and after training And to study and compare the environmental 
volunteers towards the temple and the Khok Hin Lat community forest conservation before and after the 
event.The sample group used to create knowledge is 10 villagers from a specific selection. The sample group 
used in the study was the 2nd year undergraduate students in the field of environmental education. Faculty of 
Environment and Resource Studies Mahasarakrm university from enrolling in one course, one community 
program; One Program One Community (Code Norwich 0035001), Semester 2/2017, 30 students from 
voluntary participation in activities. The tools used in the research are activity guides. And leaflets for the 
development of learning activities in Khok Hin Lat Community Forest, Muang-Kae Dam District, Maha 
Sarakham Province. Knowledge test Environmental Volunteer Temple Pattern And environmental ethics 
measures. 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 87.88/86.44. The 
effectiveness of the activity manual index was equal to 0.6926. After the activity, the experimental group 
students had an average score of knowledge, environmental volunteer and environmental ethical more than 
before activity significantly level .05 
 
Keyword : Event Guide, Khok Hin Lat Community Forest, Temple and Khok Hin Lat Community  
  Forest Conservation, Knowledge, Environmental volunteers, Environmental Ethics 
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1. บทน า 
 ป่าไม ้หมายความวา่ เป็นทรพัยากรธรรมชาติ
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
มนุษย์หรอืสตัวอ์ื่นๆ เพราะ ป่าไมม้ปีระโยชน์ทัง้การ
เป็นแหล่งวตัถุดบิของปัจจัยสี ่คอื อาหาร เครื่องนุ่ม
ห่ม ทีอ่ยู่อาศยัและยารกัษาโรคส าหรบัมนุษย์ และยงั
มปีระโยชน์ในการรกัษาสมดุลของสิง่แวดล้อม ถ้าป่า
ไม้ถูกท าลายลงไปมากๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มที่เกีย่วขอ้งอื่นๆ เช่น สตัว์ป่า ดนิ น ้า 
อากาศ เมื่อป่าไม้ถูกท าลาย จะส่งผลไปถึงดินและ
แหล่งน ้ าด้วย เพราะเมื่อเผาหรือถางป่าไปแล้ว 
พื้นดนิจะโล่งขาดพืชปกคลุมเมอืฝนตกลงมากจ็ะชะ
ล้างหน้ าดินและความอุดมสมบูร ณ์ของดินไป 
นอกจากนัน้เมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน ้ าไว้น ้ าก็จะ
ไหลบา่ท่วมบา้นเรอืน และที่ล่มในฤดูน ้าหลากพอถึง
ฤดแูลง้กไ็มม่นี ้าซมึใตด้นิไวห้ล่อเลี้ยงต้นน ้าล าธารท า
ให้แม่น ้ ามีน ้ าน้อย ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบ
เศรษฐกิจและสงัคม เช่น การขาดแคลนน ้ าในการ
ชลประทาน (ประยูร วงศจ์นัทรา, 2557 : 377) ป่าไม ้
คือ ที่ดิน ตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บาง  
ล าน ้ า  ท ะ เ ล สาบ  ที่ ช ายทะ เ ล  ป่ าจ ะมีต้น ไ ม้
หลากหลายชนิดขึน้อยู่อย่างหนาแน่น และกวา้งใหญ่
พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั ้น 
นอกจากนี้ป่าไม ้ยงัมคีุณประโยชน์ในทางวฒันธรรม 
และวถิีชีวติของชุมชน ป่าไม้นอกจากจะเป็นแหล่ง
ปัจจัยสี่ของชุมชนแล้ว ยัง เ ป็นแหล่งรายได้ของ
ชาวบา้น ป่าไมย้งัเป็นแหล่งที่พกัอาศยัของวญิญาณ
บรรพบรุษุ ทัง้นี้ป่าไมเ้ป็นแหล่งตน้น ้าเพื่อการเกษตร 
และการอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตวัจกัรในการขบัเคลื่อน
การเติบโตทางเศรษฐกจิ และป่าไมเ้ป็นแหล่งดูดซบั
ก๊าซเรอืนกระจก ชว่ยลดคา่ใชจ้่ายและบรรเทาปัญหา
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและปัญหาโลกรอ้น
(มลัลกิา เหลีย่มไธสง, 2559 : 1) 
  พุทธศาสนากบัป่าไม ้พระพุทธเจา้ทรงประสูต ิ
ตร ัสรู้ และ ปรินิพาน ในป่า แม้แต่กิจกรรมการ
บ าเพ็ญเพียร และการเผยแพร่พุทธศาสนาของพระ
พุท ธองค์  ก็ม ัก เ กิดใน ป่ าแทบทั ้ง สิ้ น  ในอดี ต
พุทธศาสนิกชนรกัป่าเพราะป่าคือทุกสิ่งทุกอย่างที่
เกีย่วขอ้งกบัพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าและศษิย์ของ

พระองคอ์าศยัอยู่ในป่า เพราะป่าคอืที่สงบ ช่วยท าให้
รา่งกายผอ่นคลาย จิตใจสงบ ปราศจากเสยีงรบกวน
จากกจิกรรมต่างๆของมนุษย์ ป่าคอืที่ที่ใชฝึ้กตนเอง
ใหรู้แ้จง้เหน็จรงิเพื่อเอาชนะตณัหา  เมือ่พระอาศยัอยู่
ในป่าท่านจะชว่ยสอนคนใหเ้ขา้ใจ และรูค้ณุค่าของป่า
เพื่อเขาจะไดช้ว่ยดแูลรกัษาป่า ดงัมตีวัอย่างที่ปรากฏ
ให้เห็นอยู่ทัว่ไปในลักษณะของวดัป่า ป่าวฒันธรรม 
ป่าชนุชน และป่าสาธารณะเป็นต้น (กลุ่มเสขยิธรรม. 
กองเลขาฯ, 2535 : เวบ็ไซต์) 
 พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการกระท า ของ
พระสงฆ์ที่มีคุณค่าหกอย่าง และสองในหกอย่าง
เกี่ยวข้องกบั การปลูกดอกไม้ ผลไม้ และการปลูก
ตน้ไมใ้หญ่น้อยเพื่อเป็นรม่เงาและเป็นขอบเขตของที่
ใชป้ฏบิตัธิรรม ตลอดจนการดแูลรกัษาป่าในบรเิวณที่
อยู่อาศัย จะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องและส่งเสริมการ
อนุรกัษ์ป่าไมโ้ดยตรง  พระพุทธเจา้ทรงสรรเสรญิการ
ปฏบิตัธิรรมในทีอ่นัสงบ โดยเฉพาะในป่า เช่นบรเิวณ
โคนตน้ไม ้ ในขณะที่อยู่ในป่าพระสงฆ์จะต้องปฏบิตัิ
ตามค าสอนอย่างเคร่งครดั ไม่ตัดต้นไม้ ไม่ฆ่าสตัว์
และไม่เผาท าลายป่า โดยการปฏบิตัิเช่นนี้ป่าจะช่วย
สง่เสรมิการปฏบิตัธิรรมของพระสงฆ์ ในทางกลบักนั
พระสงฆก์จ็ะเป็นผูด้แูลรกัษาป่า ความสมัพนัธ์ใกล้ชดิ
ระหว่างพระสงฆ์กับธรรมชาติ จะช่วยให้คนเห็น
ความสมัพนัธ์ของการอาศยัอยู่อย่างผสมกลมกลืนกบั
ธรรมชาติ (กลุ่มเสขิยธรรม. กองเลขาฯ , 2535 : 
เวบ็ไซต์) 
  “ป่าโคกไม้งาม” หรือ “ป่าโคกหินลาด” เดิม
เป็นป่าสงวนแห่งชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์มพีื้นที่กว่า 5000 
ไร่ แต่ปัจจุบนัเหลือเพียง 2682 ไร่ คนอบคลุมพื้นที ่
16 หมูบ่า้น 5 ต าบล 2 อ าเภอ สภาพป่าโคกหินลาด 
เป็นป่าเตง็รงั มคีวามอุดมสมบูรณ์ทางทรพัยากรทาง
ชวีภาพ และยังผลิตน ้ าลงสู่อ่างเก็บน ้าโคกก่อ อ่าง
เกบ็น ้าหว้ยคะคาง วถิชีวีติของชาวบา้นจึงสมัพนัธ์กบั
ป่า เพราะนอกจากไดเ้ป็นแหล่งอาหารในชุมชนแล้ว
ยงัสามารถเป็นสิ้นคา้น าออกไปขาย หารายไดเ้ลี้ยง
ครอบครวั และกอ่นทีจ่ะเป็นป่าโคกหนิลาดในปัจจุบนั
นัน้  ป่าโคกหินลาดก็มีการบุกรุก ทัง้เพื่อการท า
โครงการศูนย์ เพาะช ากล้าไม้อีสานร่วมกับไจก้า 
(JICA) เข้ามาใช้พื้นที่บรเิวณป่าโคกหินลาดจดัท า 
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“โครงการปลูกป่าสาธิต” ในช่วงปลายปี 2540 โดย
การน าไม้ดัง้เดิมออกแล้วน าไม้โตเร็วมาปลูกแทน 
และยังมีการบุกรุก เพื่อท าเป็นพื้นที่ท ากินของ
ชาวบา้นรอบป่าชมุชน จนท าให้ป่าชุมชนโคกหินลาด
เสือ่มโทรมเป็นอย่างมาก (น ้าทพิย์ ค าแร,่ 2559 : 1)  
  จากการส ารวจสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนโคกหินลาดพบว่า ปัญหาการตดัไมท้ าลายป่า
เป็นปัญหาสิง่แวดล้อมที่เกดิขึ้น มรีะดบัความรุนแรง
ของปัญหาอยู่ในระดบัมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมในชุมชน ปัญหาการตดัไมท้ าลายป่าท า
ใหส้ญูเสยีระบบนิเวศ และทรพัยากร เกดิปัญหาโลก
ร้อน พืช และสัตว์มีจ านวน และชนิดลดน้อยลง 
(เฉลมิพร อนัทะรกึ, 2556 : 2)  
  จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงไดม้คีวามสนใจที่
จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
เรื่อง ว ัดกับการอนุร ักษ์  เพื่อประโยชน์ส าหร ับ
ประชาชนในชมุชน และนิสติทีเ่ขา้รว่มการอบรม เพื่อ
ได้รบัความรูใ้นการอนุรกัษ์ป่าในชุมชน มวีิธีในการ
ด าเนินการ คอืการน าสื่อมาเป็นเครื่องช่วยถ่ายทอด
ความรู ้เอกสารและคู่มอื ที่ใชเ้ป็นสื่อในการถ่ายทอด
ความรู้ เพื่อแสดงราบละเอียด หรือข ัน้ตอนในการ
ปฏบิตัิงาน เพื่อให้เขา้ใจง่ายและสามารถน าไปเป็น
แนวทางปฏบิตัไิด ้ 
  จากการอบรมผู้วิจ ัย คาดว่าการพัฒนา
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าไม้ชุมชนโคกหินลาด อ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง วดักบัการอนุรกัษ์  
สิง่ที่ชาวบ้าน และ นิสติช ัน้ปีที่ 2 สาขาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา จะได้ร ับความรู้ข ้อมูลพื้นฐานจากคู่มือ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง วดักับการอนุร ักษ์ ได้รู้ถึง
ความส าคัญของวัดในการเป็นแหล่งรวมความรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และค าสอนทางด้าน
พระพุทธศาสนา ที่มบีทบาทส าคญัต่อความสมัพนัธ์ 
ระหว่างชาวบา้นและการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร
ป่าไม้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใน
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าตามแนวพระพุทธศาสนา
ต่อไปและสรา้งเสรมิจรยิธรรมอนัดใีห้ชาวบา้น และ
นิสติ 
 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศกึษาวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคก
หนิลาด อ าเภอเมอืง-แกด า จงัหวดัมหาสารคาม 
 2.2 เพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนโคก
หนิลาด อ าเภอเมอืง-แกด า จงัหวดัมหาสารคาม เรือ่ง 
วดักบัการอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาด ของนิสตินิสติ
กลุ่มตวัอย่างมปีระสทิธภิาตามเกณฑ ์80/80 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั 
วดักบัการอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาด กอ่นและหลงั
การฝึกอบรม 
 2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาด 
กอ่นและหลงัการฝึกอบรม 
 2.5 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาด 
กอ่นและหลงัการฝึกอบรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 3.1.1 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการสรา้งองคค์วามรู ้คอื 
ชาวบา้นศรวีไิล หมูท่ี ่8 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 590 คน 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสริะดบั
ปรญิญาตรชี ัน้ปีที่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษาคณะ
สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 110 คน 
 3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการสรา้งองคค์วามรู ้
คอื ปราชญ์ชาวบา้นจ านวน 10 คน ไดจ้ากการเลอืก
แบบเจาะจง 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติ
ระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จากการลงทะเบยีนเรยีน
ในรายวชิาหนึ่งหลกัสตูรหนึ่งชมุชน ; One Program 
One Community (รหสัวชิา 0035001) ภาคเรยีนที ่
2/2560 จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้รว่ม
กจิกรรม 
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3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.2.1 เครือ่งมอืสรา้งองคค์วามรู ้ไดแ้ก ่แบบ
บนัทกึ และแบบสมัภาษณ์ 
 3.2.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก ่
  1) คูม่อืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหนิ
ลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรือ่ง วดักบัการ
อนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาด 
  2) แผน่พบั เรือ่งวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชมุชน
โคกหนิลาด 
 3.2.3 เครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผล 
  1) แบบทดสอบความรูก้จิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชมุชนโคกหนิลาด   
  2) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
  3) แบบวดัจติอาสาสิง่แวดลอ้ม  
3.3 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 3.3.1 ศกึษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ไดแ้ก่ คู่มอืกจิกรรม แผ่นพบั แบบทดสอบ
ความรู้ แบบวัดจิตอาสาสิ่งแวดล้อม และแบบวัด
จรยิธรรมสิ่งแวดล้อมเรื่องคู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้า
ชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม 
เรือ่งวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาด 
 3.3.2 น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอื ดงัต่อไปนี้ 
  (1) คูม่อืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหนิ
ลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องวดักบัการ
อนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด โดยมีเนื้อหาทัง้หมด  
3 หน่วยกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยกิจกรรมที่ 1 
ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด หน่วยกจิกรรมที่ 2 การศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัป่าชุน
ชนโคกหินลาด และหน่วยกจิกรรมที่ 3 การอนุรกัษ์ป่า
ชมุชนโคกหนิลาด 
  (2) แผ่นพับคู่มือกิจกรรมการเรียนรู ้
ป่าชมุชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่องวดักบัการอนุร ักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด โดยมี
เนื้อหาทัง้หมด 3 หน่วยกจิกรรม ประกอบดว้ย หน่วย
กจิกรรมที ่1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัวดักบัการอนุรกัษ์ป่า
ชมุชนโคกหนิลาด หน่วยกจิกรรมที ่2 การศกึษาเรยีนรู้
เกีย่วกบัป่าชุนชนโคกหินลาด และหน่วยกจิกรรมที่ 3 
การอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาด 

  (3) แบบทดสอบความรูโ้ดยมเีนื้อหาทัง้หมด 
3 หน่วยกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยกิจกรรมที่ 1 
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคก
หนิลาด หน่วยกจิกรรมที ่2 การศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัป่า
ชนุชนโคกหนิลาด และหน่วยกจิกรรมที่ 3 การอนุรกัษ์
ป่าชมุชนโคกหนิลาด เป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื 
ก ข ค และ ง ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 
คะแนน จ านวน 20 ขอ้  
  (4) แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อโดยมี
เนื้อหาทัง้หมด 3 หน่วยกจิกรรม ประกอบดว้ย หน่วย
กจิกรรมที ่1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัวดักบัการอนุรกัษ์ป่า
ชมุชนโคกหนิลาด หน่วยกจิกรรมที ่2 การศกึษาเรยีนรู้
เกีย่วกบัป่าชุนชนโคกหินลาด และหน่วยกจิกรรมที่ 3 
การอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาด เป็นแบบเลือกตอบ 5 
ตวัเลือก คือ ก ข ค ง และ จ โดยม ี5 ระดบั ไดแ้ก ่ 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
  (5) แบบวดัจรยิธรรมสิ่งแวดล้อมต่อโดยมี
เนื้อหาทัง้หมด 3 หน่วยกจิกรรม ประกอบดว้ย หน่วย
กจิกรรมที ่1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัวดักบัการอนุรกัษ์ป่า
ชมุชนโคกหนิลาด หน่วยกจิกรรมที ่2 การศกึษาเรยีนรู้
เกีย่วกบัป่าชุนชนโคกหินลาด และหน่วยกจิกรรมที่ 3 
การอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาด เป็นแบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก คอื ก ข ค และ ง โดยม ี4 ระดบั ไดแ้ก่ เพื่อ
ตนเอง เพื่อครอบครวั เพื่อสงัคม และเพื่อความถูกต้อง
ดงีาม 
 3.3.3 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ส่งอาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจสอบและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
 3.3.4 น าเครื่องมอืที่ผ่านอาจารย์ที่ปรกึษา ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ 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 ้แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม 
แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ไป Try out กบันิสติชัน้ปี
ที่ 2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคา ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาคา่ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบั
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และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ เครื่องมอืที่ใชใ้นการวดั
และประเมินผลฉบบันี้มีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที ่
0.878 และมคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.2 - 
0.8 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้ 
 3.3.6 ปรบัปรงุแกไ้ขเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชน
โคกหนิลาด  
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ระยะที ่1 ส ารวจและศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 
 ระยะที ่2 การสรา้งและหาคุณภาพเครือ่งมอื 
 ระยะที ่3 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา    
3.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 3.5.1 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบทดสอบ 
และแบบวดัผลทุกฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่าง
สมบรูณ์ 
 3.5.2 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มลูโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปู (SPSS) ตรวจสอบความสมบรูณ์
ของแบบทดสอบ และแบบวดัผล 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถติพิื้นฐาน ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ ความถี ่รอ้ย
ละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
   2.1 คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้โดยใช ้
Item-total Correlation 
   2.2 คา่ความยากงา่ย 
   2.3 คา่ความเชือ่ม ัน่ ใช ้Alpha 
Coefficiient 

   2.4 คา่ความเทีย่งตรงของเนื้อ IOC 
   2.5 การหาดชันีประสทิธผิล 
(Effectiveness Index : E.I) 
  3. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานคอื Paired t-
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05   
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรือ่ง
วดักบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด  
 จากการศกึษาประสทิธิภาพของกจิกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรือ่งวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด พบว่า ประสทิธิผลภาพของกระบวนการ (E1) 
คดิเป็นรอ้ยละ 87.88 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 
(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 86.44 ดงันัน้ การเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง
วัด กับ ก า ร อ นุ ร ัก ษ์ ป่ า ชุ ม ช น โ คกหิ น ล า ด  มี
ประสิทธิภาพของคู่มอืกิจกรรม 87.88/86.44 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน พบว่า ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของ
คูม่อืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องวดักบัการอนุรกัษ์ป่า
ชุมชนโคกหินลาด มคี่าเท่ากบั 0.6926 หมายความ
ว่า  นิ สิต มีคว ามรู้ เ พิ่ มขึ้ น แ ล ะส่ ง ผล ให้นิ สิต มี
ความกา้วหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้
คู่มือฝึกอบรมรอ้ยละ 69.26 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

  
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรือ่งวดั

กบัการอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาด (E1 / E2) 

หน่วยกิจกรรม คะแนนเต็ม  ̅ S.D. ร้อยละของคะแนน 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 30 26.36 1.37 87.88 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 30 25.93 1.31 86.44 

ประสิทธิภาพของคู่มือกิจกรรม เท่ากบั 87.88/86.44 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(1), 2020 : 42 - 58 

48 

ตารางที่ 2 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรือ่งวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาด 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
ก่อนการฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
หลงัการฝึกอบรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ของการ
ทดสอบฝึกอบรม 

ค่าดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

503 778 30 30 0.6926 

 
4.2 ผลการ ศึกษาและเปรียบเ ทียบความรู้  
จิตอาสาสิ่งแวดล้อม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เ กี ่ย วกับ เรื ่อ งวัดกับการอนุร ัก ษ์ ป่ าชุมชน 
โคกหินลาด 
 4.2. 1 ผลการศึกษาและเปรียบเ ทียบ
ความรู้เก่ียวกบัเรื่องวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชน
โคกหินลาด 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัเรื่องวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด
ของนิสติกลุ่มตวัอย่างกอ่นและหลงัการฝึกอบรม พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยความรูเ้กีย่วกบัวดักบัการ
อนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหินลาด ก่อนกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 16.76 และหลัง
กิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
25.93 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกีย่วกบั
แผนที่ป่าชุมชนโคกหินลาด ก่อนและหลังการจัด
กจิกรรม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงั
การจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาดโดยใช ้t-test 
(Dependent Samples) กอ่นและหลงัการฝึกอบรม 

ด้าน 
ก่อนการจดักิจกรรม หลงัการจดักิจกรรม 

df t P 
 ̅ S.D. 

ระดบั
ความรู้  ̅ S.D. 

ระดบั
ความรู้ 

ความรู ้ 
(N = 20) 

16.76 2.84 ปานกลาง 25.93 1.31 มาก 29 -16.211 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
 4.2. 2  ผลการ ศึกษาและเปรียบเ ทียบ 
จิตอาสาสิ่งแวดล้อมต่อการเรียนรู้ ป่าชุมชน 
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรือ่งวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดของ
นิสิตกลุ่มตวัอย่าง 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม เรื่องวัดกับการอนุร ักษ์ 
ป่าชุมชนโคกหินลาดของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและ
หลังการฝึกอบรม พบว่า ก่อนการจดักิจกรรมกลุ่ม

ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อม อยู่ใน
ระดบัเพื่อญาติมติร โดยมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 
และหลงักจิกรรมกลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดลอ้ม อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม โดยมคีะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 4.04 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อม หลงัการ
จัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 
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ตารางที ่4 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม เรือ่งวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาดของนิสติกลุ่มตวัอย่าง โดยใช ้t-test (Dependent 
Samples) กอ่นและหลงัฝึกอบรม (n= 30) 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
  
 4.2.3 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการเรียนรู้ป่าชุมชนโคก
หินลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรือ่ง
วดักบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดของนิสิต
กลุ่มตวัอย่าง 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกีย่วกบัวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคก
หินลาดของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม พบว่า คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ

นิสติทีเ่ขา้รว่มฝึกอบรมกอ่นการฝึกอบรม โดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อสงัคม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.56 และหลัง
การฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.19 เมือ่เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า นิสิต
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงั
การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (ดงั
ตารางที ่5) 

 
ตารางที ่5 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และระดบัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูป่้า
ชมุชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรือ่งวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาดของกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใช ้t-test (Dependent Samples) กอ่นและหลงัการฝึกอบรม (n = 30) 

*มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
5. อภิปรายผล  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรม
การเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม เรื่อง วดักบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคก
หนิลาด มปีระเดน็ทีน่ าอภปิรายผลการศกึษาไดด้งันี้ 

1) ผลการศึกษาวดักบัการอนุรกัษ์ป่า
ชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง-แกด า จงัหวัด
มหาสารคาม  

ด้าน 
ก่อนการจดักิจกรรม หลงัการจดักิจกรรม 

df t P 
 ̅ S.D. 

ระดบัจิต
อาสา  ̅ 

S.D
. 

ระดบัจิต
อาสา 

จติอาสา
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

3.75 0.68 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
4.04 

0.4
1 

เพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม 

29 -2.040 .000* 

ด้าน 
ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม 

df t P 
 ̅ S.D. 

ระดบั
จริยธรรม  ̅ S.D. ระดบัจริยธรรม 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.56 0.21 เพื่อสงัคม 3.19 0.23 เพื่อสงัคม 29 -10.428 .000* 
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 ผลการศกึษาพบว่า ป่าชุมชนโคกหินลาด
แต่เดมินัน้แบง่ออกเป็นโซนป่าทีช่าวบา้นเรยีกไปตาม
เรื่องราวที่พบเจอเช่น “ป่าโคกอิเนา” (ป่าบา้นน ้าจัน้
ในปัจจุบนั) เล่าว่าคนที่ชื่อ “เนา” เขา้ไปหาของป่า
และเสียชวีิตที่นัน่ “หนองตบอก” (หนองสาธารณะ
บา้นโคกก่อในปัจจุบนั) มีที่มาจากมปีลาและสตัว์น ้ า
ชนิดต่างๆ เยอะ ไมว่า่ใครไปจบัสตัวน์ ้าที่นัน่กไ็ดส้ตัว์
น ้าเป็นจ านวนมากจนตอ้งบอกตนเองดว้ยความภูมใิจ
และความดใีจเป็นตน้ ต่อมาในชว่ง 30 ปี ยอ้นหลงัป่า
ชุมชนโคกหินลาดที่อุดมสมบูรณ์ได้กลายมาเป็น
แหล่งเศรษฐกจิของนายทุน และเป็นแหล่งอาชพีของ
ประชาชนในชมุชนรอบป่า โดยการสมัปทานไมใ้นป่า
ชุมชนเพื่อท าฟืนโรงต้มของโรงเหล้าบริษทัสุราไทย
เรอืงจ ากดั โดยการจ้างคนชุมชนตดัไมท้ าฟืนเพื่อส่ง
เขา้โรงตม้เหลา้ชมุชนเกดิอาชพีเกดิรายไดแ้ละมอียู่มี
กนิมากยิง่ขึน้ จนกระทัง่หมดสิ้นสญัญาการสมัปทาน
ในชว่ง ประมาณปี พ.ศ. 2535 ปากฎว่าป่าที่เคยหนา
ทึบและอุดมสมบูรณ์กลายเป็นเพียงแค่ป่าละเมาะ
สามารถมองทะลุไดจ้นสุดสายตาจากทุกมุมของผืน
ป่า ไม้ใหญ่กว่าขนาดแขนขึ้นไปโดนตัดจนเกลี้ยง
เหลอืเพยีงตอและไมข้นาดเลก็ เสยีงนกเสยีงกา สตัว์
ป่า และหรดีหริง่เรไรเงยีบหายไปจากผนืป่าแห่งนี้ใน
ปีนัน้และชมุชนเริม่มคีวามรูส้กึใจหายกบัสิง่ที่เกดิขึ้น 
และเริม่รู้สกึถึงความแห้งแล้งและอดอยากที่กลบัมา
อกีคร ัง้หลงัจากทีผ่นืป่ามากกว่า 5000 ไร่ ไดห้มดไป
จากผนืดนิจากนัน้ในช่วงประมาณปี 2540 ป่าชุมชน
โคกหินลาดได้มีการสมัปทานเพื่อใช้ประโยชน์จาก
นายทุนอีกคร ัง้ และเป็นครัง้ที่ทุกคนจดจ าและเกิด
ความตระหนักร่วมกนั เมื่อบรษิทั ไจกา้ (JICA) ได้
สมัปทานป่าชุมชนโคกหินลาดเพื่อจดัท า “โครงการ
ปลูกป่าสาธิต” โดยการไถเกรดเอาไม้ทัง้หมดออก 
แล้วน าไม่เศรษฐกิจมาปลูกแทน เช่น ยูคาลิปตัส 
กระถนิ เทพา สตัตบรรณ เป็นต้น ซึ่งจากความหดหู่
ของชุมชนจากการตดัโค่นป่าในครัง้ก่อนหน้ายงัเป็น
เรื่องที่แทงใจขอคนในชุมชนโดยรอบที่รูส้กึคดิผดิที่
ยอมเสยีผนืป่าไป เมื่อโครงการเริม่ต้นกไ็ดขุ้ดไถเอา
ไมป่้าออกจากพื้นที่และปลูกไมเ้ศรษฐกจิ และเป็นที่
ไมพ่อใจแกค่นในชมุชนทีพ่บเหน็การด าเนินโครงการ
ดงักล่าว จงึไดร้วมตวักนัต่อตา้นการท าโครงการมพี่อ

ทองหล่อตนัเสดเีป็นผูน้ าในการต่อต้านโครงการโดย
การยื่นเรือ่งไปยงัส านกังานป่าไมจ้งัหวดัมหาสารคาม 
เพื่อขอให้หยุดการด าเนินโครงการ และขอรกัษาผนื
ป่าเอาไว้ให้เป็นของชุมชน (นายเสงี่ยม อุทัยมา , 
2560 : ส ัมภาษณ์) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Drazen and Adrinana (2007) กล่าวว่าปัจจุบนันี้สื่อ
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การ
น าเสนอแผนทีบ่นสือ่อนิเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่ทันสมัย แผนที่ เ ป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ
ถ่ายทอดความสมัพนัธ์ทางพื้นที่ ซึ่งอินเทอร์เน็ตเปิด
โอกาสให้แผนที่ท าหน้าที่เหล่านี้โดยไม่เคยมมีาก่อน
ในอดีต  ซึ่ งนี้ เ ป็น เหตุผลว่าท าไมแผนที่บนสื่อ
อินเทอร์เน็ตจึงมีความส าคัญเพิ่มขึ้นและมีอยู่เป็น
จ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเสถียร 
โกเศศ (2510 : 135) ได้กล่าวว่าประเทศไทยมี
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาต ิพระพุทธศาสนามี
อทิธพิลต่อโลกทศัน์ละวถิชีวีติขงิชาวไทยเป็นอนัมาก 
หากแบ่งองค์ประกอบของพระพุทธศาสนา สามารถ
แบง่ไดเ้ป็น 2 สว่น คอื หลกัธรรมค าสอน และสถาบนั 
อนัประกอบดว้ยวดัและพระสงฆซ์ึ่งเป็นตวัแทนที่เป็น
รปูธรรมวดัในพระพุทธศาสนาเป็นสถาบนัทางสงัคม
สถาบนัหนึ่งที่มคีวามส าคญัต่อสงัคมไทยมา ชา้นาน 
ในอดดีวดัเป็นแหล่งอบรมให้ความรู ้เป็นศูนย์รวมใน
การประกอบกจิกรรมต่างๆ ของคน ในชุมชน วดักบั
ชุมชนมคีวามสมัพันธ์ระหว่างกนัอย่างใกล้ชดิ “ชวีิต
ความเป็นอยู่ของชาวบา้นและ ชาววดัเมื่อก่อนนี้ เป็น
ชวีิตที่แยกกนัไม่ออก เพราะหวัพนัอยู่อย่างใกล้ชิด 
ชาวบ้านยอมฟังวดัและ วดัก็ต้องพึ่งชาวบ้าน อาจ
กล่าวไดว้่า ชวีติของชาวบ้านตัง้แต่เกดิมาจนกระทัง้
ตายเกีย่วขอ้งอยู่กบั วดั” และสอดคล้องกบัแนวคิด
ของทินพนัธุ์ นาคะตะ (2543 : 3) ไดก้ล่าวว่า วดัใน
พระพุทธศาสนา แบ่งเบาภาระในการบริหารของ
รฐับาลไปไดม้าก ทัง้ยัง ก่อให้เกิดรากฐานอนัมัง่คง 
และเสรมิสรา้งต่อบรกิาร ในดา้นสวสัดกิารของรฐัอีก
ด้วย นอกจากนั ้นวัดยัง เป็นรากฐานส าคัญของ
ศลิปวฒันธรรม ธรรยา และศลีธรรมของคนไทย และ
เป็นสื่อกลางชักน าให้ประชาชนทัง้หลายข้าถึง
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมวีดั เป็นสถาบนั
และสญัลักษณ์ วดัจึงมบีทบาทส าคญัในการด าเนิน
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ชวีิตของคนไทยอยู่มาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย
ของนันทชัย  ไตรร ัต น์วงศ์  ( 2561 :  149)  ได้
ท าการศึกษาพระสงฆ์กับกิจกรรมการอนุร ักษ์ภูมิ
ทศัน์ป่าไม:้ กรณีศกึษา พระราชวสิุทธิมุนี (หลวงพ่อ
เยื้อน ขนฺติพโล) พุทธอุทยานวดัเขาศาลา อ าเภอ
บวัเชด จงัหวดัสรุนิทร ์ผลของการศกึษาพบว่าวธิีการ
อนุรกัษ์ภูมิทัศน์ป่าไม้ในเขตพุทธอุทยานฯคือการ
เลือกฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ถูกแผ้วถางอย่างหนักเป็นอันดบั
แรกและใช้วธิีการป้องกนัพื้นที่ผ่านกจิกรรมอนุรกัษ์
ภมูทิศัน์ไดแ้กก่ารสรา้งแนวก าหนดขอบเขตของพื้นที่
ป่าการสร้างพื้นที่กกัเก็บน ้ า การป้องกนัไฟป้าการ
ป้องกนัการลกัลอบตดัต้นไมแ้ละการจ ากดัการขยาย
พื้นที่ท ากิน สอดคล้องกับงานวิจัยของอิสรภาพ  
มาเรอืน ภาณุ สทิธิวงศ์ และจรูญ ค าทิพย์ (2551 : 
80) ได้ท าการศึกษาภูมิปัญญาในการอ นุร ักษ์
ทรพัยากรป่าและน ้าต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา 
จงัหวดัน่าน ผลการวจิ ัยพบว่า ผลการศกึษา พบว่า 
พฒันาการของกระบวนการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าและ
น ้ าเริ่มจากการประสบปัญหาหรือวิกฤติที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพของทรพัยากรป่าและน ้าในพื้นที่
ซึง่ปัญหาเหล่านี้มผีลกระทบต่อวถิีชวีติของชุมชนใน
ดา้นต่างๆ ชมุชนจงึไดร้วมตวักนัหาทางแกไ้ขปัญหา
โดยไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐั ภาคเอกชนและ
องค์กรพัฒนาเอกชน จนน าไปสู่การพัฒนารูปแบบ
การอนุรกัษ์ป่าชุมชนและการอนุรกัษ์แม่น ้าผ่านพิธี
กรรมการบวชป่าชุมชนการสืบชะตาแม่น ้ าและการ
อนุรกัษ์พนัธ์สตัวน์ ้า (วงัปลา) ซึ่งเป็นกจิกรรมหลกัที่
มรีปูธรรมในทางปฏบิตัิที่ชดัเจนและสอดคลองกบัวถิี
ชุมชน และสอดคล้องกบังานวจิยัของสุรยุทธ หลิม
ตระกูล (2548 : 119) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุร ักษ์ทร ัพยากรป่าไม้ : ศึกษาเฉพาะกรณี ป่า
ชมุชนบา้นห้วยสะพาน ต าบลหนองโรง อ าเภอพนม
ทวน จังหวดักาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่าการมี
สว่นรว่มในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องประชาชน
ซึง่เป็นกลุ่มตวัอย่าง เพศชายมสี่วนร่วมมากกว่าเพศ
หญงิ ผูม้อีายุมากมสีว่นร่วมมากกว่าผูม้อีายุน้อย ผูม้ ี
การศกึษาสูงมสี่วนร่วมมากกว่าผูม้กีารศกึษาต ่า ผูท้ี่
อยู่อาศยัในชุมชนมานานมีส่วนร่วมมากกว่าผู้ที่อยู่

อาศยัมาไม่นาน ผูท้ี่ประกอบอาชพีภาคเกษตรกรรม
มีส่วนร่วมมากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพนอกภาค
เกษตรกรรม ผู้มีรายได้สูงมีส่วนร่วมมากกว่าผู้มี
รายไดต้ ่า ผูท้ีม่ทีีด่นิท ากนิมากมสี่วนร่วมมากว่าผูท้ี่มี
ที่ดินท ากินน้อย ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากป่ามีส่วนร่วม
มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากป่า ผู้ที่เคยเป็น
สมาชกิกลุ่มในชมุชนมากอ่นมสีว่นรว่มมากกว่าผูท้ี่ไม่
เคยเ ป็นสมาชิกกลุ่ มมาก่อน ผู้ที่ ได้ร ับข่าวสาร
เกี่ยวกบัป่าชุมชนมากมีส่วนร่วมมากกว่าผู้ที่ได้รบั
ขา่วสารเกีย่วกบัป่าชมุชนน้อย 

2) ผลการศึกษาการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง 
จ ังหวัดมหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 
 ผลการศกึษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้
เกีย่วกบัแผนที่ป่าชุมชนโคกหินลาด ระหว่างการจัด
กจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 26.36 คดิเป็นรอ้ยละ 
87.88 แสดงใหเ้หน็วา่ประสทิธิภาพของกระบวนการ 
(E1) เท่ากบั 87.88 คะแนนเฉลี่ยความรูเ้กีย่วกบัแผน
ทีป่่าชมุชนโคกหนิลาด หลงัการจดักจิกรรมมคีะแนน
เฉลี่ย เท่ากบั 25.93 คดิเป็นรอ้ยละ 86.44 แสดงให้
เห็นว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากบั 
86.44 ดงันัน้ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) คดิ
เป็นรอ้ยละ 87.88 และประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 
คดิเป็นร้อยละ 86.44 ดงันัน้ ประสทิธิภาพของคู่มือ
กจิกรรมป่าชมุชนโคกหินลาด จึงมปีระสทิธิภาพของ
คู่มือกจิกรรม เท่ากบั 87.88/86.44 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑท์ีต่ ัง้ไวก้จิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหินลาด
เป็นกิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ต้องการให้ผูเ้ร ียนได้มกีาร
ฝึกเสรมิทกัษะในการเรยีนรูใ้นแหล่งเรยีนรู ้ซึ่งในที่นี้
หมายถงึ การท ากจิกรรมการเรยีนรูใ้นแหล่งเรยีนรูท้ี่
ต้องการให้ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัิ เพื่อเสรมิให้เกดิความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เครือวัลย์ เผ่าผึ้ง (2548 : 39) คู่มือ 
(Manual) หมายถงึ หนงัสอืหรอืเอกสารที่จดัขึ้นอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตอบข้อ
สงสยั หรอืแนวทางในการปฏบิตักิจิกรรมเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยมี
รูป เล่มกะทัดร ัด เหมาะแก่การพกพา สวยงาม  
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มภีาพประกอบ อ่านเขา้ใจง่าย และสามารถน าไปใช้
อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง และสอดคล้องกบัแนวคิดของธนพรณัฏฐ์ 
เพียรกลวง (2555 : 23) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
กจิกรรมการเรยีนรู้ หมายถึง กิจกรรมที่ต้องการให้
ผูเ้รยีนไดม้ีการฝึกเสรมิทกัษะในการเรยีนรูใ้นแหล่ง
เรยีนรู ้ซึ่งในที่นี้หมายถึง การท ากจิกรรมการเรยีนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนฝึกปฏิบตัิ เพื่อ
เสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มขึ้น 
สว่นใหญ่กจิกรรม การเรยีนรูม้กัจะมอียู่ท้ายบทเรยีน 
ซึ่งในบางครัง้กิจกรรมการเรียนรู้จะมีลักษณะเป็น
แบบฝึกหดัให้ผูเ้รยีน ไดฝึ้กปฏบิตัิหรอืเป็นใบงานให้
ผูเ้ร ียนปฏิบตัิระหว่างเรียนรู้หรือหลังการเรียนรู้ใน
แหล่งเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของภูรีภทัร ์ 
ผุดผา สมบัติ อัปมระกา และสุภาร ัตน์ อ่อนก้อน 
(2560 : 56) ไดท้ าการศกึษาการพฒันาคู่มืออบรม
การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของผเีสื้อใน 
ชมุชนบา้นเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผล
การศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อ ทางชีวภาพ
ของผีเสื้อกลางวนัในชุมชนบ้านเกิ้ง พบว่า ผีเสื้อ
กลางวนัในชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวดัมหาสารคาม จ านวน 14 ชนิด แบ่งได้เป็น
ผีเสื้อหางติ่ง 4 ชนิด ผีเสื้อขาวเหลือง ชนิด ผีเสื้อ  
ขาหน้าฟู  5 ชนิด ผีเสื้อวงศ์น ้ าเงิน 1 ชนิด ผล
การศึกษา พบว่า คู่มือการอบรมการอนุรกัษ์ความ
หลากหลาย ทางชีวภาพของผเีสื้อ มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 81.53/93.37 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ทีต่ ัง้ไว ้และมดีชันี ประสทิธิผล (E.) เท่ากบั 0.6333 
และนักเรยีนที่เขา้รบัการอบรมมคีวามรูแ้ละทศันคติ
ต่อการอนุรกัษ์ความ หลากหลายทางชีวภาพของ
ผเีสื้อหลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการ
อบรมนี้สามารถท าให้ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูแ้ละ
ทัศนคติที่ดีต่อการอนุรกัษ์ความ หลากหลายทาง
ชวีภาพของผเีสื้อ สอดคล้องกบังานวจิยัของ กนิษฐา 
นามใหม่  และน ้ าทิพย์  ค าแร่  (2560 : 208) ได้
ท าการศึกษาการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการจัดการ
ทรพัยากรน ้าในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยั พบว่า 
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการจัดการทรพัยากรน ้ าใน

จงัหวดัมหาสารคาม มปีระสทิธิภาพของคู่มอื ฝึกอบรม 
91.33/83.77 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ต ัง้ไว ้มดีชันี
ประสทิธิผล (E.I) เท่ากบั 0.635 นิสติระดบัปริญญาตรี
ข ัน้ปีที่  3 มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เจตคติ ทักษะการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้ าเบื้องต้น หลังการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
การจัดการทรพัยากรน ้าในจังหวดัมหาสารคาม พบว่า 
นิสิตปริญญาตรีช ัน้ปีที่  3 มีความพึงพอใจต่อการ
ฝึกอบรมในระดบัมาก และซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัย
ของณิชกมล ดีวงษา ประยูร วงศ์จันทรา และลิขิต 
จนัทร์แก้ว (2561 : 12) ได้ท าการศกึษาการพัฒนา
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม เรื่องชุมชนกบัการจัดการป่า
ชมุชน มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการจดัการป่าชุมชน
โคกหินลาด เพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหินลาด เรื่องชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 และศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม เพื่ อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และจิต
อาสาสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการจดัการป่าชุมชนโคกหิน
ลาด ผลการศกึษาพบวา่ คูม่อืกจิกรรมมปีระสทิธิภาพ
เท่ากบั 80.10/90.33 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มือ
กจิกรรม เท่ากบั 0.8380 นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อม หลัง
การเขา้รว่มกจิกรรมสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3)  ผลการศึกษาและเปรียบเ ทียบ
ค ว า ม รู้ ต่ อ วัด กับ ก า ร อนุ ร ัก ษ์ ป่ า ชุ ม ช น 
โคกหินลาดของกิจกรรมการเรียนรู้ ป่าชุมชน 
โคกหินลาดก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
  ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกบัวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด ก่อนกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 16.76 และหลงักจิกรรมโดยรวมอยู่
ใ น ร ะ ดับ ม า ก มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กับ  25.93 เ มื่ อ
เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกีย่วกบัแผนที่ป่า
ชุมชนโคกหินลาด ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการจดั
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กจิกรรมสงูกว่าก่อนการจดักจิกรรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2544 : 26)  ไดก้ล่าวว่า ความรู ้
หมายถึง พฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู้เรียนรู้เพียงแต่เกิด
ความจ าได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการ
มองเห็น ไดย้ิน จ าได้ ความรู้ในชัน้นี้ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์ โครงสรา้งและวธิีแก้ไขปัญหา ส่วนความ
เข้าใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะด้าน “การ
แปล” ซึง่หมายถงึ ความสามารถในการเขยีนบรรยาย
เกีย่วกบัข่าวสารนัน้ๆ โดยใช้ค าพูดของตนเอง และ 
“การให้ความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความ
คิดเห็นและข้อสรุป รวมถึงความสามารถในการ 
“คาดคะเน” หรอืการคาดหมายวา่จะเกดิอะไรขึ้น และ
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ แสงจันทร์ โสภากาล 
(2550 :  14 -15)  ได้ให้ความหมายของความรู ้
หมายถึง การร ับรู้เกี่ยวกบัข้อเท็จจริง เหตุการณ์ 
รายละเอียดต่างๆ ที่เกิดจากการสงัเกตการศึกษา 
ประสบการณ์ทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาติและ
สงัคมความรูพ้ื้นฐาน หรอืภูมหิลงัของแต่ละบุคคล ที่
บคุคลไดจ้ดจ าหรอืเกบ็รวบรวมไวแ้ละสามารถแสดง
ออกมาในเชิงพฤติกรรมที่ส ังเกตหรือวัดได้ การ
พฒันากิจกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด มี
วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู้ก่อน
เขา้ร่วมกจิกรรมและหลงัเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างมนีัย
ทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของ 
เสาวลกัษณ์ แสงศลิา สภุารตัน์ อ่อนกอ้น และชฎาพร 
เสนาคุณ (2561 : 19) ได้ท าการศกึษาการส่งเสริม
การอนุร ักษ์ป่าบุ่งป่าทาม ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ผลการ
ส่งเสริมการอนุร ักษ์ป่าบุ่งป่าทามผู้วิจ ัยได้ท าการ
อบรมตามก าหนดการในการจดักจิกรรมระยะเวลาใน
การฝึกอบรมใชร้ะยะเวลา 2 วนั โดยมกี าหนดการจดั
กิ จ ก ร ร มก า ร อบ ร ม  ข ั ้น เ ข้ า สู่ กิ จ ก ร ร ม  ก า ร
เตรยีมพรอ้มผูเ้ขา้อบรมหรอืการสรา้งบรรยากาศให้
เอื้ออ านวยต่อการฝึกอบรมโดยการสรา้งความคุน้เคย
กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อลดความตรึงเครียดของ
รา่งกายและจติใจชว่ยใหส้มาธดิขี ึน้ ลดความกงัวลท า
การบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมกบัชาวบ้านที่เขา้รบั

การอบรม ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการ
อบ รม  (  ̅=1 4 . 2 3 )  ม ากกว่ า ก่ อ น กา ร อบ ร ม 
( ̅=13.43) กอ่นการเขา้รว่มอบรมชาวบา้นมทีศันคติ
อยู่ในระดับเห็นด้วย ( ̅=4.72) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการอบรมชาวบ้านมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคติที่ดขี ึ้น อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 
.05 สอดคล้องกับงานวิจัยอุกฤต ทีงาม ประยูร  
วงศ์จันทรา และมานิตย์ ซาชิโย (2557 : 97) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมค่ายเยาวชน
อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความรู้ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ก่อนจัด กิจกรรมค่าย
เยาวชนอนุร ักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ
สิ่ง แวดล้อมศึกษา เยาวชนที่ เข้าร่วมกิจกรรม  
มีคะแนนเฉลี่ย ในด้านความรู้อยู่ ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 72.00 และหลังจัดกิจกรรมค่าย 
เยาวชนอนุร ักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา เยาวชนที่ เข้าร่วมกิจกรรมมี
คะแนน เฉลี่ยในด้านความรู้อยู่ในระดบัมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 92.20 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
คา่เฉลีย่คะแนนกอ่นและหลงัการจดักจิกรรม เยาวชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้หลังการจัดกิจกรรม 
มากกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณีรนุช พัฒนกูล อดิศ ักดิ ์สิงห์สีโว และกรรณิกา  
สุขงาม (2561 : 66) ไดท้ าการศกึษาการส่งเสรมิกา
อนุรกัษ์ต้นตาล ส าหรบันักเรียนโรงเรียนเทศบาล
สามัคคีวิทยา ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม มวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์
ต้นตาล เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ และ
ทศันคต ิกอ่นและหลงัการส่งเสรมิ ผลการวจิยัพบว่า 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ หลังการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 4 )  ผลการศึกษาและเปรี ยบเทียบ 
จิตอาสาส่ิงแวดล้อมต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ป่า
ชุมชนโคกหินลาด ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
  ผลก าร ศึกษ าพบว่ า  นิ สิต ร ะ ดับ
ปริญญาตรี ช ัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
มจีติอาสาสิง่แวดลอ้มกอ่นการจดักจิกรรมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม (  ̅ = 3.75) และมสี่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.68 และหลังการจัด
กจิกรรม นิสติระดบัปรญิญาตร ีช ัน้ปีที่ 2 สาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศึกษา มีจิตอาสาสิง่แวดล้อมหลังการจัด
กิจ กร รมอยู่ ใ น ร ะดับ เพื่ อ ความถู กต้อ งดีง า ม  
(  ̅ = 4.04) และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.41 ซึ่ ง สอดคล้องกับแนวคิดของณัฐ ณิชากร  
ศรบีรบิูรณ์ (2550 : 7) ให้ความหมายของ จิตอาสา 
หมายถงึ ความส านึกของบคุคลทีม่ตี่อสงัคม ส่วนรวม 
โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือผูท้ี่มจีิตอาสาจะ
แสดงออก ซึ่งพฤติกรรมที่อาสาท าประโยชน์เพื่อ
สว่นรวม เชน่ การเสยีสละเงนิ สิง่ของ เวลา แรงกาย 
และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผูอ้ื่นและสงัคม โดยไม่
หวงัผลตอบแทน และซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
ชยัวฒัน์ สุทธิรตัน์ (2552 : 13) ให้ความหมายของ 
จิตอาสา หมายถึง การรูจ้ ักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้า
ร่วมในเ รื่อ งของส่วน รวมที่ เ ป็ นประ โยชน์ต่ อ
ประ เทศชาติมีความส านึกและยึดมัน่ ในระบบ
คณุธรรม และจรยิธรรมทีด่งีาม ละอายต่อสิง่ผดิ เน้น
ความเรียบรอ้ย ประหยัดและมคีวามสมดุลระหว่าง
มนุษย์กบัธรรมชาต ิและซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ 
วราภรณ์ ศริภิากรชยั (2554 : 10) ให้ความหมาย
ของ จติอาสา หมายถึงผูม้จีิตใจเป็นผูใ้ห้เสยีสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนร่วม ท าโดยไม่หวังผลตอบแทน 
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด มวีตัถุประสงค์
เพื่อเปรยีบเทียบระดบัการมสี่วนร่วมของนิสิตกลุ่ม
ตัวอย่างในการอนุรกัษ์ป่าชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ 8 
เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความรูค้วามเขา้ใจ
กบัการมีส่วนร่วมของของนิสิตกลุ่มตวัอย่างในการ
อนุรกัษ์ป่าชมุชน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัชษิณุพงศ ์
พนัธ์บุตร ประยูร วงศ์จันทรา และลิขิต จันทร์แก้ว 
(2561 : 49) ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้

ป่ า ชุม ชน โคกหิ น ล าด  อ า เภ อ เมือ ง  จั ง ห วัด
มหาสารคาม เรื่องสตัว์ป่าในชุมชน มีวตัถุประสงค ์
เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบจิตอาสาสิ่งแวดล้อมต่อ
สตัว์ป่าในป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า คะแนนจิต
อาสาสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรยีนรูป่้าชมุชนโคกหินลาด เรื่องสตัว์ป่าในป่าชุมชน
โคกหนิลาด กอ่นการเขา้ร่วมกจิกรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 และหลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.65 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จติอาสาสิง่แวดล้อมก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อมหลงั
การเขา้รว่มกจิกรรมเพิม่ขึ้นมากกว่าก่อนการเขา้ร่วม
กจิกรรมอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 สอดคล้องกบั
งานวิจัยของอารียา บุษราคมั ประยูร วงศ์จันทรา 
และลขิติ จนัทรแ์กว้ (2561 : 7) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด 
เรื่องเห็ดธรรมชาติในป่าชุมชน มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทียบจิตอาสาสิง่แวดล้อมเกีย่วกบั
เห็ดธรรมชาติในป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 
คะแนนจติอาสาสิง่แวดล้อมก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม 
โดยรวมอยู่ในเกณฑม์าก มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.05 และ
หลงัการเขา้รว่มกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.56 เมือ่เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จิตอาสาสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการเข้าร่วม
กจิกรรม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่า
กอ่นการเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ ์ 
แกว้งาม และประยูร วงศ์จนัทรา (2561 : 122) ได้
ท าการศกึษาเรื่องการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผูน้ า
จิตอาสาสิ่งแวดล้อม มีว ัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมผู้น าจิตอาสาสิ่ง แวดล้อมที่มี
ป ร ะสิท ธิภ าพตาม เกณฑ์  80/80 แ ล ะห าดัช นี
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่า 
ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 
93.78 และ ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็น
รอ้ยละ 86.01 ดงันัน้ หลกัสูตรฝึกอบรมผูน้ าจิตอาสา
สิง่แวดลอ้ม จงึมปีระสทิธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม 
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(E1/E2) เท่ากบั 93.78/86.01 คา่ดชันีประสทิธิผลของ
หลักสูตรฝึกอบรมผู้น าจิตอาสาสิ่งแวดล้อม มีค่า
เท่ากบั 0.6716 หมายความว่า นักเรยีนกลุ่มตวัอย่าง
มคีวามกา้วหน้าในการเรียนรูร้อ้ยละ 67.16 เป็นไป
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์การ
วจิยัทีต่ ัง้ไว ้
 5)  ผลการศึกษาและเปรียบเ ทียบ
จริยธรรมส่ิงแวดล้อมต่อกิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหินลาดก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
  ผลการศึกษาพบว่า  ก่อนการจัด
กิจกรรม กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม โดยมคีะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 2.56 และหลงัการจดักจิกรรม กลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดบัเพื่อ
ส ัง คม  โดยมีค ะ แนน เ ฉลี่ ย เ ท่ า กับ  3.19 เ มื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิ่งแวดล้อมต่อ
แผนที่ป่าชุมชนโคกหินลาดก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัด
กจิกรรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มหีลกัใน
การที่เน้นให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมคีวามประพฤติและ
ควรประพฤติอย่างหนึ่งต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งมผีลท าให้
สิ่งแวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบ
นิ เวศ และเอื้อประโยชน์ให้แก่สรรพสิ่งที่อาศัย
สิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่สูญเสียระบบ
สมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดล้อม ผลตอบแทน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประยูร วงศ์จันทรา 
(2555 : 171-172) จริยธรรมสิง่แวดล้อมหมายถึง 
หลกัการทีค่วรประพฤตอิย่างหนึ่งต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่มี
ผลท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทาง
ระบบนิเวศ และเอื้อประโยชน์ให้แก่สรรพสิง่ที่อาศยั
สิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่สูญเสียระบบ
สมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดล้อม ซึ่งจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มไมส่ามารถแยกออกไดจ้ากจรยิธรรมชวีติ 
สงัคม และชมุชน โดยศกัยภาพในตวัของมนัเองเป็น
ปัจจยัหลกัในการบรูณาการเชือ่มโยงชวีติ ชมุชน และ
สงัคมสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน และซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อรรถเดช สรสชุาต ิ(2558 : 
23) ใหค้วามหมายจรยิธรรมว่า จรยิธรรม  หมายถึง 

คณุสมบตัทิางความประพฤต ิทีส่งัคมมุ่งหวงัให้คนใน
สงัคมนัน้ประพฤติ มีความถูกต้องในความประพฤต ิ
มี เ ส รี ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ บ เ ข ต ข อ ง ม โ น ธ ร ร ม 
(Conscience) เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึง
ประพฤตปิฏบิตัติ่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อสงัคม ทัง้นี้
เพื่อกอ่ใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึ้นในสงัคมการที่จะ
ปฏบิตัิให้เป็นไปเช่นนัน้ได้ ผูป้ฏบิตัิจะต้องรู้ว่าสิง่ใด
ถูกสิ่งใดผิด ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ  พิศาล 
เครือสิต และชยัวฒัน์ สุทธิรตัน์ (2559 : 155) ได้
ท าการศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่าย
สิง่แวดล้อมที่มตี่อจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของนักเรยีน 
ชั ้น  มัธ ย มศึกษ า ปี ที่  1  มี ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ
เปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนเข้าร่วม
กจิกรรมและหลงัเขา้ รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรค่าย
สิง่แวดล้อมของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 และ
ศกึษาความพึงพอใจต่อ กจิกรรมเสริมหลกัสูตรค่าย
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชัน้ม ัธยมศึกษาปีที่  1 
ผลการวจิ ัย พบว่า นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 มี
ระดบัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม
เสริมหลักสูตรค่ายสิ่งแวดล้อมในระดับ 2 ร้อยละ 
16.67 และมรีะดบั 3 รอ้ยละ 83.33 และเมื่อหลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายสิ่งแวดล้อม
นกัเรยีนมรีะดบัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมในระดบั 3 รอ้ย
ละ 46.67 และม ีระดบั 4 รอ้ยละ 53.33 นักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่เขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร
คา่ยสิง่แวดลอ้ม มจีรยิธรรม สิง่แวดล้อมหลงัเขา้ร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจก รรม อย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 มคีวามพึงพอใจต่อกจิกรรมเสริม
หลักสูตรค่ายสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อวยชยั วะทา (2560 : 25) 
ไดท้ าการศกึษาเรื่องยุทธศาสตร์การพฒันาเครอืข่าย
องค์กรชาวบ้านในการอนุร ักษ์ป่าชุมชน จังหวัด 
ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์ส าคญัในการพัฒนา
เครอืข่ายองค์กรชาวบา้นในการอนุรกัษ์ป่าชุมชนคือ 
การฝึกอบรมผูน้ าเครอืข่ายองค์กรชาวบา้น หลกัสูตร
พฒันาผูน้ าเครือข่ายองค์กรชาวบ้านในการอนุรกัษ์
ป่าชมุชน เนื้อหาหลกัสตูรประกอบดว้ยสาระ 5 หน่วย
คือ (1) ความรู้และทักษะเกี่ยวกบัภาวะผู้น า (2) 
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ความรู้และทักษะเกี่ยวกับศิลปะการพูดเพื่อการ
สื่อสาร (3) ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนา
ทีมงานและเครอืข่าย (4) ความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบั
การพฒันาองคก์ร และ (5) ความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบั
การอนุรกัษ์ป่าชมุชน สว่นผลการวจิยัพบว่า หลงัการ
ฝึกอบรมผูน้ าเครือข่ายองค์กรชาวบา้นมคีวามรูแ้ละ
ทกัษะเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนอยู่ในระดบัมาก 
โดยมคีวามรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัภาวะผูน้ า เจตคติต่อ
การอนุรกัษ์ป่าชุมชน และพฤติกรรมการอนุรกัษ์ป่า
ชุมชนโดยรวมหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจากก่อน
ฝึกอบรม (p-value < 0.05) และไดม้กีารน าผลการ
ศกึษาวจิยัทีไ่ดไ้ปใชใ้นการพฒันาเครอืข่ายป่าชุมชน
ในจงัหวดัมหาสารคาม และพื้นที่อื่นๆ ในภาคอีสาน 
และซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ผมหอม เชดิโกทา 
สนุทร ีจนีธรรม และรววีรรณ สนัน่วรเกยีรติ (2559 : 
133) ได้ท าการศึกษาผลการใช้ศูนย์ เรียนรู้การ
อนุรกัษ์ป่าชุมชนบา้นโนนหินผึ้ง ต าบลดงบงั อ าเภอ
ประจันตคาม จังหวดัปราจีนบุรีมีวตัถุประสงค์ 1) 
เพื่อศกึษาบรบิทป่าชมุชนบา้นโนนหนิผึง้ ต าบลดงบงั 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความรู้ เจตคติและการปฏิบตัิ   ของ
เยาวชนหลงัการใช้ศูนย์เรยีนรู้การอนุรกัษ์ป่าชุมชน
บ้านโนนหินผึ้งกบัระดบัชัน้ที่เรียนของเยาวชน 3) 
เพื่อเปรยีบเทยีบความรู ้เจตคตแิละการปฏบิตัิในการ
อนุรกัษ์ป่าชุมชนของเยาวชน ก่อนและหลังการใช้
ศนูย์เรยีนรู ้ผลการวจิยัพบวา่ 1) ชุมชนบา้นโนนเป็น
ชุมชนเก่าแก่ประมาณปี พ.ศ. 2380 ตัง้ชุมชนอาศยั
อยู่บริเวณรอบป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้งต่อมาเกิด
ปัญหาการบกุรกุป่าจากบคุคลในและนอกพื้นที่  ดว้ย
พลงั ความสามคัคแีละพลงัเครอืข่ายชุมชนที่เขม้แขง็
ช่วยกนัหยุดยัง้การบุรุกป่าจึงท าให้ว ันนี้ ป่าที่เสื่อม
โทรมกลบัมาฟ้ืนฟูอุดมสมบรูณ์อกีคร ัง้ 2) เยาวชนที่มี

ระดบัการศกึษาทีต่่างกนัหลงัการเขา้ใชศู้นย์เรยีนรู ้มี
ความรูแ้ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 แต่
มเีจตคตแิละการปฏบิตัเิกีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชน 
ไม่แตกต่างกนั 3) เยาวชนมคีวามรู ้เจตคติและการ
ปฏบิตัหิลงัการใชศู้นย์สูงกว่าก่อนการใชศู้นย์อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 
6 ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มือพัฒนากจิกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง วดักบัการอนุรกัษ์
ป่ า ชุม ชน โคกหิ น ล าด  อ า เภ อ เมือ ง  จั ง ห วัด
มหาสารคาม ไปประยุกต์ใชก้บัหลกัสตูรทีม่กีารศกึษา
เกีย่วกบัป่าชมุชนไว ้
 2) ชุมชนใดที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ป่า
ชุมชนโคกหินลาด สามารถน าหลักการพัฒนา
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง วดักบั
การอนุรกัษ์ป่าชมุชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ไปใช้เ ป็นแนวทางในการอนุร ักษ์ 
ป้องกนั ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าชมุชนได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัที่มผีลต่อการ
จดักิจกรรมเรื่องวดักบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหิน
ลาดของชาวบา้นรอบป่าชมุชนบา้นศรวไิล 
 2) ควรมกีารสรา้งหรอืพฒันาสือ่นวตักรรม
ในการฝึกอบรมโดยใชคู้ม่อืพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง ว ัดกับการอนุร ักษ์ป่า
ชมุชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
โดยรูปแบบต่างๆ เช่น วดีีทัศน์ โปสเตอร์ แผ่นพับ 
ใบปลวิ เพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจการเขา้ร่วมกจิกรรม
เพิม่ขึน้ 
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