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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชมุชนใหม้ปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และประสทิธิผล เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบความรู้ จริยธรรมสิง่แวดล้อม และจติอาสาสิง่แวดล้อม             
ต่อทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตร ี
ชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 48 คน     
ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอื
การสง่เสรมิการเรยีนรู ้แผ่นพบั แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และแบบวดัจติอาสาสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะห์ข้อมูลคอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired t-test 
ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 92.91/86.45 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอื เท่ากบั 0.7644 นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้ จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดล้อม หลงัการเขา้ร่วมการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ, การเรยีนรู,้ ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า, ความรู,้ จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม, จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract 
 The purpose of this research was to develop a manual of promote learning of forest and wildlife resources 
in the community to be efficient and effective according to criteria 80/80, to study and compare knowledge, 
environmental ethics and environmental volunteers to forest and wildlife resources in the community before and 
after learning. The sample was 48 the first year undergraduate students in environmental education program, 
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, enrolled in forest and wildlife resources 
courses which can be obtained from a specific selection. The tools used in the research were learning manual, 
brochure, knowledge tests, environmental ethics measure and environmental volunteer measure. The data were 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test hypothesis test. The training 
manual was as efficient as 92.91/86.45 while the effectiveness index of the training manual is 0.7644. The 
students have an average knowledge score, environmental ethics score environmental volunteer score after 
attending the training, higher than before with statistical significance at the level of .05 
 
Keywords : The promotion, learning, forest and wildlife resources, knowledge, environmental ethics,  
     Environmental volunteer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่2(1), 2562 : 1 -16 

3 

1. บทน า 
 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติให้ค าจ ากัด
ความเกีย่วกบัป่าไมไ้วว้่า “ป่า หมายความว่าทีด่นิ ตลอด
ถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บาง ล าน ้า ทะเลสาบ ที่
ชายทะเล ที่ไม่มบีุคคลหน่ึงบุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสทิธิ ์
ครอบครองโดยกฎหมายทีด่นิ” (พระราชบญัญตัป่ิาสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 , 2507 : 499) ป่าจะมตี้นไม้
หลากหลายชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่
พอที่จะมีอทิธพิลต่อสิง่แวดล้อมในบรเิวณนัน้เช่นความ
เปลีย่นแปลงของสภาพลมฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์
ของดนิและน ้า บรรดาสตัวป่์า และสิง่มชีวีติรวมทัง้ต้นไม้
ทีม่ขีนาดใหญ่และเลก็อาศยัอยู่ร่วมกนัใชน้ ้า อากาศ ธาตุ
อาหาร หมุนเวยีนเป็นวฏัจกัรเพื่อเอื้ออ านวยตอบสนอง
ต่อการเจรญิเตบิโต สิง่ต่าง ๆ เหล่านี้ มคีวามสมัพนัธซ์ึง่
กนัและกนั ก่อให้เกดิเป็นระบบนิเวศที่มปีระโยชน์และมี
ความส าคญัอย่างยิง่ต่อมนุษยร์วมไปถงึสิง่แวดลอ้ม สตัว์
ป่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคญัส่วนหนึ่งของระบบ
นิเวศของป่าสตัว์ป่าเป็นตวัช่วยเร่งใหเ้กดิการหมุนเวยีน
ของพลงังานในระบบนิเวศของป่า จงึมคีวามส าคญัอย่าง
ยิง่ต่อการรกัษาระบบความสมดุลทางธรรมชาตแิละท าให้
ระบบนิเวศมีความมัน่คง บางครัง้สตัว์ป่าจึงถูกใช้เป็น
ตัวชี้ว ัดคุณภาพของทรัพยากรป่าไม้ ในทางกลับกัน
สถานภาพทรพัยากรป่าไม้กส็่งผลโดยตรงต่อการคงอยู่
ของสตัว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นัน้ด้วยเช่นกัน เพราะ
ระบบนิเวศของป่าไม้และสตัว์ป่ามีการเกื้อกูลกนัจนไม่
สามารถแยกออกจากกนัได ้ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า
จงึเป็นสิง่ที่ต้องด าเนินการจดัการควบคู่กนัไป  (ส านัก
อนุรกัษ์สตัวป่์า,  2558 : เวบ็ไซต)์ นอกจากนี้ป่าไม ้ ยงัมี
คุณประโยชน์ในมติทิางวฒันธรรมและวถิชีวีติของชุมชน 
ป่าไมน้อกจากจะเป็นแหล่งปัจจยัสีข่องชุมชนแลว้ ยงัเป็น
แหล่งรายได้ของชาวบ้านที่เกบ็เกี่ยวผล เมลด็ ดอก ใบ 
ราก ล าต้น ฯลฯ ป่าไม้ยังเป็นแหล่งพ านักอาศัยของ
วญิญาณบรรพบุรุษ ป่าไมเ้ป็นทรพัยส์มบตัขิองชุมชนใน
ฐานะแหล่งรายได้และแหล่งต้นน ้ าล าธารที่ชุมชนใช้
ประโยชน์ ป่าไม้มคีุณค่าทางเศรษฐกิจ ระดบัมหาภาค 
เนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งไม้ส าหรบัค้าขายเชงิพาณิชย ์
(ทัง้ส าหรบัตลาดภายในประเทศและส่งออก) เช่น ไมส้กั 
ไม้ยาง ไม้มะค่า ฯลฯ ป่าไม้เ ป็นแหล่งต้นน ้ า เพื่ อ
การเกษตรและการอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวจักรในการ
ขบัเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกจิและป่าไม้เป็นแหล่ง

ดดูซบัก๊าซเรอืนกระจก (โดยเฉพาะคารบ์อนไดออกไซด)์ 
ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือประหยัดเงินในการ
บรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ปัญหาโลกรอ้น (นิรมล สธุรรมกจิ,  2552 : 2) 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ป่าไม้รวม
ทัง้หมด 27,555.54 ตารางกโิลเมตร (รอ้ยละ 16.32 ของ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม , 2561 : เว็บไซต์) พื้นที่ป่าไม้ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มป่ีาไม้เหลือน้อยที่สุด 
ส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้ประเภทป่าแดง ป่าโคก ป่าแพะ 
หรือป่าเต็งรงั ถัดมาเป็นป่าเบญจพรรณและป่าทุ่งเมื่อ
เทียบกับพื้นที่ภาค จังหวัดที่มี ป่าไม้มากที่สุดคือ 
อุบลราชธานี  และจังหวัดที่มี ป่ า ไม้ น้ อยที่ สุ ดคือ 
มหาสารคาม (มลูนิธสิบืนาคะเสถยีร,  2561 : เวบ็ไซต)์ 
 จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มพีืน้ทีท่ ัง้หมดประมาณ 5291.70 
ตารางกโิลเมตร หรอื 3307312 ไร่ ปัจจุบนัมีพื้นทีป่่าไม้
ทัง้หมด 221.80 ตารางกโิลเมตร หรอื 138625 ไร่ คิด
เป็นรอ้ยละ 4.20 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด (กรมป่าไม้,  2547 : 
2) โดยอัตราการลดของพื้นที่ป่าไม้ยังคงเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง จนเกิดวิกฤตรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาล จึงได้
พยายามเพิม่พื้นที่ป่าไมใ้ห้มากขึน้ โดยการก าหนดเขต
อุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า เขตหา้มล่าสตัว์
ป่า เขตพืน้ทีต่้นน ้า และด าเนินการปลูกป่าในพืน้ที่เสื่อม
โทรมขึน้มาทดแทน แต่กระนัน้กไ็ม่สามารถเพิม่พืน้ทีป่่า
ไม้ ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แต่อย่างใด แต่กลับมี
ปัญหาความขดัแย้งกบัราษฎรในพื้นที่เกี่ยวกบัที่ท ากิน
เพิม่มากขึน้ ทัง้นี้เกดิจากการทีเ่อกสทิธคิวามเป็นเจา้ของ
ทรัพยากรป่าไม้เป็นของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว ท าให้
ประชาชนขาดความรูส้กึเป็นเจา้ของและผลกัภาระความ
รบัผิดชอบให้กบัรฐัเป็นผู้แก้ไขปัญหาเพียงล าพงั ตาม
พื้นฐานความเชื่อที่ว่ารฐัต้องรับผิดชอบต่อปัญหาของ
ประชาชนในขณะที่ประชาชนกถ็ูกตีตราจากรัฐบาลเป็น
ผู้สร้างปัญหาเป็นผู้ท าลายทรัพยากรป่าไม้ไม่สามารถ
พึง่ตนเองได ้(เสน่ห ์จามรกึ,  2542 : 41-43) ปัญหาการ
บุกรุกท าลายป่าไมเ้พื่อใชท้ีด่นิเป็นทีท่ ากนิและทีอ่ยู่อาศยั
ของประชาชนในชุมชน ตลอดจนได้ใช้มาตรการทาง
กฎหมายในการป้องกนัผู้บุกรุกและไม่สามารถหยุดยัง้
การบุกรุกท าลายพื้นที่ป่าไม้จากประชาชนได้ กลบัเป็น
การเพิ่มความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
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ประชาชนอกีดว้ย (กอ้งเกยีรต ิเตม็ต านาน,   2549 : 2) 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 
(2530-2534) ได้มกีารก าหนดแนวทางในการปรบัปรุง 
การจัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อสนับสนุนใหอ้งคก์รในระดบัทอ้งถิน่ทีอ่ยู่
ใกลช้ดิกนัทรพัยากรธรรมชาต ิไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการ
บรหิารและจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้
มากขึน้ (ทองจนัทร ์หอมเนตร,  2536 : 2) แนวทางการ
พฒันาที่รฐัได้ก าหนดขึน้ คอื การสนับสนุนและส่งเสริม
ให้องค์กร ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลรกัษา 
การจดัการการอนุรกัษ์ และการใช้ประโยชน์จากป่า ใน
ขณะเดยีวกนัควรจะมกีารพฒันาคุณธรรมและจติส านึก
ร่วมกนัในการสงวนรกัษาดูแลทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมเพราะประชาชนและองค์กรประชาชน เป็น
รากฐานส าคัญ "ในการเกื้อหนุนและรักษาสมดุลการ
พฒันา (เฉลมิพร อนัทะรกึ,  2556 : 2) จากการส ารวจ
สภาพปัญหาสิง่แวดลอ้มในชุมชนโคกหนิลาด พบว่า การ
ที่ป่าไม้มีจ านวนน้อยลงสตัว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ ส่วนใหญ่
เกิดจากการตัดไม้ท าลายป่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้น การบุกรุกพื้นที่ป่า การลกัลอบล่าสตัว์ป่า อื่นๆ 
ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในชุมชน ปัญหาการตดั
ไ ม้ ท า ล า ย ป่ า ท า ใ ห้ สู ญ เ สี ย ร ะ บ บ นิ เ ว ศ แ ล ะ
ทรพัยากรธรรมชาตขิาดความสมดุล เกดิปัญหาโลกรอ้น 
พชืและสตัวม์จี านวนและชนิดลดน้อยลง  
 จากข้างต้นผู้วิจยัจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษา
และถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า
ในชุมชน เนื่องจากปัจจุบนัพืน้ทีป่่าไมม้จี านวนลดน้อยลง 
จึงท าให้ระบบนิเวศไม่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็น
อุปสรรคไม่เอือ้อ านวยในการเกษตร และยงัมปัีญหาการ
บุกรุกท าลายป่าไม้ ซึ่งในระยะที่ผ่านมา พบว่ามีการ
ลกัลอบตดัไมอ้ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะไมพ้ยุง ไมเ้ตง็ไม้
รงั หรอืไม้ใช้สอยเพื่อการก่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศยั 
ซึง่มมีูลค่าทางเศรษฐกจิสูง ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเหน็ว่าหากมี
การถ่ายความรู้อย่างมกีระบวนการ การจดัท าหลกัสูตร 
การสร้างเครื่องมือ การด าเนินกิจกรรม การวัดและ
ประเมนิผล เพื่อเพิม่ทกัษะแนวคดิ วเิคราะหแ์กไ้ขปัญหา
ต่างๆ อย่างถูกต้องตามหลกักระบวนการเรียนรู้ นิสิต
สิง่แวดล้อมศกึษาจงึจ าเป็นต้องมคีวามรู้เรื่องทรพัยากร
ป่าไม้และสตัว์ป่าเพื่อที่จะน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับ
ประชาชนทัว่ไปได้สามารถแก้ไขปัญหาทรพัยากรป่าไม้

และสตัว์ป่าได้ และสามารถบูรณาการให้เกดิประโยชน์
สงูสดุวธิใีนการด าเนินการ คอืการจดักจิกรรมการสง่เสรมิ
การเรยีนรู้เป็นเครื่องช่วยถ่ายทอดความรู้ เอกสารและ
คู่มอืถ่ายทอดความรูแ้สดงรายละเอยีด กระตุ้นใหน้ิสติมี
ความกระตือรือร้น เกิดการคิด วิเคราะห์ เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้นิสติมคีวามรู้ มีจริยธรรมสิง่แวดล้อมและจิต
อาสาสิง่แวดลอ้มน าไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการเรียนรู้
ทรพัยากรป่าไม้สตัว์ป่าในชุมชนให้มปีระสทิธิภาพและ
ประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80  
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้จรยิธรรม
สิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิสิต
ระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 72 คน 
  2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นิสติ
ระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 48 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิา
ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ซึ่งได้มาจากการเลอืกแบบ
เจาะจง  
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา   
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนรู้
ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์
ป่าในชุมชน 
  2.2) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากร
ป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน 
  2.3) จติอาสาสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากร
ป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน 
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3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอืการ
ส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าในชุมชน 
และแผ่นพบัเรื่องการส่งเสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไม้
และสตัวป่์าในชุมชน 
 2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล ไดแ้ก่ 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม และ
แบบวดัจติอาสาสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากรป่าไมแ้ละ
สตัวป่์าในชุมชน 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อ เป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ได้แก่ คู่มือ แผ่นพบั แบบวดัความรู้ แบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และ แบบวดัจติอาสาสิง่แวดล้อม
เรื่องการสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าใน
ชุมชน 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอืดงันี้ 
  2.1) คู่มอืการส่งเสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่า
ไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน โดยมเีน้ือหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 4 
หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 การเรียนรู้
ทรพัยากรป่าไม ้หน่วยที ่2 ทรพัยากรสตัวป่์า หน่วยที ่3 
สภาพปัญหาของทรพัยากรป่าไม้และสตัวป่์า และหน่วย
ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่าในชุมชน
อย่างยัง่ยนื 
  2.2) แผ่นพับเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้
ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน โดยจดัท าเป็นแบบ 
1 แผ่นต่อ 1 หน่วยการเรยีนรู ้ 
  2.3) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิ
การเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน เป็นแบบ
เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ข้อ 
ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผดิให้ 0 คะแนน จ านวน 20 
ขอ้ 
  2.4) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบั
การส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่าใน
ชุมชน เป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง 
จ านวน 20 ข้อ โดยมี 4 ระดับ ได้แก่ เพื่อตนเอง เพื่อ
ญาตมิติรพวกพอ้ง เพื่อสงัคม และเพื่อความถูกตอ้งดงีาม 
  2.5) แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อมเรื่องการ
ส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่าในชุมชน 

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าโครงร่างเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจและปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของ
อาจารยท์ีป่รกึษา ส่งผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหา
คุณภาพของเครื่องมอืและประเมนิความสอดคลอ้ง พรอ้ม
ทัง้พจิารณาความเหมาะสมของเครื่องมอื พบว่า ค่า IOC 
ของเครื่ องมือทัง้หมด มีค่ ามากกว่า  0.5 แสดงว่ า 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่าย ของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรูม้คี่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัอยู่ที ่ 0.842 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่า 0.2 
– 0.8และค่าความยากง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.8 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมมคี่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.888 ค่าอ านาจจ าแรกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.2 – 0.8 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
  5.3) แบบวดัจติอาสาสิง่แวดล้อมมคี่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.825 ค่าอ านาจจ าแรกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.2 0.8 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด
ไว ้
 6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืที่ใช้ในการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์
ป่าในชุมชน 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า
ในชุมชน ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้  
  ระยะที ่1 การสรา้งและพฒันาเครื่องมอื 
   1) ก าหนดเนื้อหาและวตัถุประสงค ์เรื่อง 
การส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่าใน
ชุมชน 
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   2) จัดท าคู่มือการส่งเสริมการเรียนรู้
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในชุมชน แล้วส่งตรวจที่
ปรกึษา น ามาแกไ้ขตามค าแนะน า 
   3) ส่งตรวจผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน และน ามา
แกไ้ขตามค าแนะน า 
   4) น าคู่มอืไป Try Out กบันิสติทีไ่ม่ใช่
กลุ่มตวัอย่าง 
   5) น าคู่มอืไปวเิคราะหผ์ล 
  ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดล้อม
ศกึษา 
   2.1 ขัน้เตรยีมการ  
    1) เนื้อหาการส่งเสริมการเรียนรู้
ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชมุชน มเีน้ือหาประกอบไป
ด้วย  4 หน่วยการ เรียนรู้  หน่วยที่  1 การเรียนรู้
ทรพัยากรป่าไม ้หน่วยที ่2 ทรพัยากรสตัวป่์า หน่วยที ่3 
สภาพปัญหาของทรพัยากรป่าไม้และสตัวป่์า และหน่วย
ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่าในชุมชน
อย่างยัง่ยนื โดยใชเ้ทคนิคการบรรยาย เทคนิคการถาม -
ตอบ และเทคนิคนนัทนาการ 
    2) สือ่ทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิ คอื คู่มอืการ
ส่งเสริมการส่งเสรมิการเรียนรู้ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์
ป่าในชุมชน และแผ่นพบั 
   2.2 ขัน้น าเขา้สูก่จิกรรม 
    ขัน้น า เข้าสู่การส่ง เสริม  เ ป็นการ
เตรยีมความพร้อมของผู้เขา้ร่วมการส่งเสริมการเรยีนรู้
หรอืการสรา้งบรรยากาศใหเ้อือ้อ านวยต่อการสง่เสรมิการ
เรียนรู้เพื่อสร้างความคุ้นเคยและลดความตรึงเครียด
ทางดา้นร่างการและจติใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม โดยใช้
กระบวนการนันทนาการ การเล่นเกมและการร้องเพลง 
เพื่อสร้างความพร้อมต่อการเรียนรู้ของนิสิตที่เข้าร่วม
กจิกรรม 
   2.3 ขัน้จดักจิกรรม 
    ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ ค รั ้ง นี้
ประกอบด้วย การบรรยายโดยมีคู่มือประกอบการ
บรรยาย เป็นการบูรณาการเทคนิคที่หลากหลายเพื่อ
สรา้งความสนใจ โดยก าหนดเป้าหมายของแต่ละกจิกรรม 
เน้นการเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างผูบ้รรยายและผูเ้ขา้ร่วมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมการ
เรียนรู้มีความสนใจต่อสิ่งที่ตนก าลงัได้รบัจากการร่วม

กิจกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ เพิ่มขึ้น เกิดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้ม ต่อทรพัยากรป่าไม้
และสตัวป่์าในชุมชน 
   2.4 ขัน้วดัผลการจดักจิกรรม 
    ในขัน้นี้ เ ป็นขัน้สุดท้ายซึ่ งจะ เ ป็น
ขัน้ตอนจุดมุ่งหมายของการวจิยัที่ตัง้ไว้ในตอนแรกโดย
ในการส่งเสรมิครัง้นี้วดัผลการประเมนิ 3 ด้าน คอื ด้าน
ความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้ม  
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1 ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
   2.2 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
   2.3 ค่าอ านาจจ าแนก 
   2.4 ค่าความยากง่าย 
  3) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื Paired t-
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั  
 การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า
ในชุมชน ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลสรุป ดงันี้  
  4.1) ผลการหาประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ตามเกณฑ์ 80/80 ของคู่มือการส่งเสริมการเรียนรู้
ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่าในชุมชน สามารถสรุปได้ว่า 
การหาประสิทธิภาพของคู่มือในการสร้างผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมเกิดการ
เรียนรู้ตามวัต ถุประสงค์ถึง ระดับ เกณฑ์ที่คาดไว ้
ประสทิธภิาพทีว่ดัออกมาพจิารณาไดจ้ากรอ้ยละของการ
ท าแบบวดัผลหรอืกระบวนการปฏสิมัพนัธก์บัรอ้ยละการ
ท าแบบวดัผลหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ประสทิธภิาพของ
กระบวนการ  (E1 )  คิด เ ป็นร้อ ยละ  9 2 . 9 1  แล ะ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 86.46 
ดงันัน้ คู่มอืฝึกการสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละ
สัตว์ป่าในชุมชน จึงมีประสิทธิภาพของคู่มืออบรม 
92.91/86.46 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน (     ) 
 

หน่วยฝึกอบรม คะแนนเตม็  ̅ S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 892 18.58 0.67 92.91 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 830 17.29 0.85 86.45 

ประสิทธิภาพของคู่มือ เท่ากบั 92.91/86.46 

 
  4.2) ค่าดชันีประสทิธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 48 คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอื
การส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่าใน
ชุมชน มคี่าเท่ากบั 0.7644 หมายความว่า นิสติมคีวามรู้

เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสติมีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืรอ้ยละ 76.44 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2)  

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ

ส่งเสริม 

จ านวนผูเ้ข้ารบั
การส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของการ
ทดสอบการส่งเสริม 

ค่าดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

408 830 48 960 0.7644 
 
  4.3) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในชุมชน พบว่า 
นิสติที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง 
การส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่าใน
ชุมชน มคีะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่
ในระดบัน้อย (X   = 8.50) และหลงัการส่งเสรมินิสติมี

คะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก   (X   = 
17.29)  เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบั
การส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่าใน
ชุมชน ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน ของนิสติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ โดยใช ้
Paired t-test (n=48) 
 

รายการ 
   ก่อนการอบรม 

ระดบั 
   หลงัการอบรม 

ระดบั t df P 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ความรู ้(N=20) 8.50 3.45 น้อย 17.29 1.14 มาก -16.25 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
  4.4) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน 
พบว่า นิสติที่ได้เข้าร่วมการส่งเสริม เรื่อง การส่งเสริม
การเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน มคีะแนน

เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนการสง่เสรมิโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม (X   = 2.98) และหลงัการส่งเสรมินิสติมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับ
เพื่อความถูกต้องดงีาม (X   = 3.26) เมื่อเปรยีบเทยีบ
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คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัทรพัยากรป่า
ไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิ

สงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 
.05 (ดงัตารางที ่4) 

  
ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน ของนิสติก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=48) 
 

รายการ 
  ก่อนการอบรม 

ระดบั 
  หลงัการอบรม 

ระดบั t df P 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.98 0.29 เพื่อสงัคม 3.26 0.24 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-6.425 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

  4.5) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสา
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน 
พบว่า นิสติที่ได้เข้าร่วมการส่งเสริม เรื่อง การส่งเสริม
การเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน มคีะแนน
เฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้มก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (X   = 3.07) และหลงัการส่งเสรมินิสติมี

คะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(X   = 3.55) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจติอาสา
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน 
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสิตมคีะแนนเฉลี่ยจติ
อาสาสิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่5) 

  
ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบจติอาสาสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัทรพัยากรป่าไม้และสตัวป่์าในชุมชน ของนิสติก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=48) 
 

รายการ 
  ก่อนการอบรม 

ระดบั 
  หลงัการอบรม 

ระดบั t df P 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
(N=5) 

3.07 0.38 ปานกลาง 3.55 0.34 มาก -9.378 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
 การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า
ในชุมชน ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงันี้ 
  1) ผลการศกึษาประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ตามเกณฑ์ 80/80 ของคู่มือการส่งเสริมการเรียนรู้
ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน  
   จากผลการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอื มี
ประสทิธิภาพ E1/E2= 92.91/86.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 80/80 ส าหรบัการส่งเสริม เรื่อง การ
ส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าในชุมชน 
โดยใช้คู่มือที่สร้างขึ้นปรับปรุงตามค าแนะน าของที่

ปรกึษา และผ่านผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่านแลว้น าไปทดลองใช้
กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง น าค่ามาวดัและประเมนิผล
เพื่อหาดชันีประสทิธิผลของคู่มอื ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์
80/80 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้
ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องทรพัยากรป่าไม้
และสตัวป่์าในชุมชน ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ โดยกระบวนการมสี่วน
ร่วมในกจิกรรมการสง่เสรมิการเรยีนรู ้เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม เกิดกระบวนการคิด ทักษะการเรียนรู้ มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนที่ดขี ึน้ แสดงให้เห็นว่าการ
ส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าในชุมชน 
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โดยใช้คู่มือประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่าน
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ท าให้นิสิตที่เข้าร่วมมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้ เป็นไปตามตามแนวคดิ
ของธนพร ณัฏฐเ์พยีรกลวง (2555 : 23) ไดก้ล่าวไวว้่า 
กิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้มีการฝึกเสริมทกัษะใน
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ซึ่งในที่นี้หมายถึง การท า
กจิกรรมการเรยีนรูใ้นแหล่งเรยีนรูท้ีต่้องการใหผู้เ้รยีนฝึก
ปฏิบตัิ เพื่อเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทกัษะ
เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ กิจกรรมการเรียนรู้มักจะมีอยู่ท้าย
บทเรียน ซึ่งในบางครัง้กจิกรรมการเรยีนรู้จะมลีกัษณะ
เป็นแบบฝึกหดัใหผู้เ้รยีน ไดฝึ้กปฏบิตัหิรอืเป็นใบงานให้
ผูเ้รยีนปฏบิตัิระหว่างเรยีนรู้หรอืหลงัการเรยีนรูใ้นแหล่ง
เรยีนรู ้และเป็นไปตามแนวคดิของสพุตัรา วงศษ์า (2532 
: 77) ได้กล่าวไว้ว่า การพฒันากิจกรรมการเรียนรู ้
หมายถึง แบบแผนการด าเนินการจดัการเรยีนรู้ที่ได้รบั
การจดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธ์และสอดคล้องกบัทฤษฎี
หลกัการการเรยีนการสอนที่รูปแบบนัน้ยดึถือ โดยผ่าน
กระบวนการวิจัยและได้รับพิสูจน์และทดสอบว่ามี
ประสทิธภิาพ ซึง่รูปการสอนจะแสดงขัน้ตอนทีผู่เ้รยีนจะ
ไดเ้รยีนรูแ้ละผูส้อนตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนในรปูแบบ
ดงักล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบนัน้ๆ และเป็นไปตามแนวคิดของ เกษม 
จนัทรแ์กว้ (2547 : 32-33 ) ไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันา
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน
ใหญ่ๆ ซึ่งแบ่งกิจกรรมได้ดังนี้ 1) กิจกรรมส ารวจ
วิเคราะห์ เป็นงานส าคัญจ าเป็นส าหรับนักวิชาการ
สิง่แวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งกบัการส ารวจ และการวเิคราะห์
สิ่งแวดล้อมและระบบสิ่งแวดล้อม ได้แก่งานส ารวจ
วิเคราะห์ประเมินสถานภาพสิ่งแวดล้อมการ วางแผน
ป้องกนัการแกไ้ข การก าหนดมาตรการนโยบาย และการ
สรา้งแผนการจดัการ 2) กจิกรรมตดัสนิโครงการพฒันา 
เป็นงานที่กฎหมายได้ก าหนดลักษณะและขนาดของ
โครงการหรือพื้นที่ ก่ อสร้างที่ ระบุ ไว้ชัด เจน ต้อง
ท าการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมเพื่อเป็นเครื่องมอืใน
การตดัสนิใจโครงการ กล่าวอกีในหนึ่งกค็อื นักวิชาการ 
สิ่งแวดล้อมนอกจากมีความสามารถในการประเมิน
สถานภาพทัง้โครงสร้างและการท างานของสิง่แวดล้อม 
ต้องมี ความสามารถในการตัดสินใจโครงการโดยยึด
หลกัการที่ว่าเมื่อด าเนินการหรอืสรา้งโครงการใดๆ แล้ว
ธรรมชาตสิามารถช่วยธรรมชาตไิดก้ค็วรจะต้องตดัสนิใจ

ให้ด าเนินการได้หรือถ้าธรรมชาติไม่สามารถช่วย
ธรรมชาติได้ ถ้าใชเ้ทคโนโลยชี่วยแลว้กส็ามารถทีจ่ะท า
ให้สภาวะแวดล้อมคืนสภาพได้ก็น่าจะต้องตัดสินใจ
ด าเนินการไดแ้ละถา้เทคโนโลยกีไ็ม่สามารถทีจ่ะช่วยไดก้็
สมควรระงบัการด าเนินการต่อกิจกรรมนัน้นัน้ได้ งาน
กลุ่มนี้ได้แก่การส ารวจ และวิเคราะห์การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม การท า งานประชาพิจารณ์ 3) 
กจิกรรมการก าหนดมาตรฐาน เป็นงานทีส่ร้างมาตรการ
และการก าหนดค่ามาตรฐานสิง่แวดล้อมในการอนุรกัษ์
และคุ้มครองสิง่แวดล้อมงานกลุ่มนี้ ไดแ้ก่ งานวจิยั การ
ออกกฎระเบียบ การสร้างแผนงานและเครือข่ายการ
ควบคุม 4) กจิกรรมการควบคุม เป็นงาน การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล การควบคุมและการตัง้
เครอืข่ายการควบคุม การป้องกนั การก าจดั การบ าบดั 
ทัง้นี้เพื่อใหท้รพัยากรเอือ้ประโยชน์ต่อมนุษยอ์ย่างยัง่ยนื
ตลอดไป และ 5) กจิกรรมการส่งเสรมิคุณภาพชวีติ เป็น
งานควบคุมทางด้านบวก คอื เป็นงานใหก้ารศกึษาทาง
สิ่งแวดล้อม ควบคุมมาตรฐานสร้าง พัฒนา ประดิษฐ์
เครื่องมอืทางสิง่แวดลอ้ม การอนามยัและการสาธารณสขุ
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรนิภา ตูมโฮม และประยูร 
วงศจ์นัทรา (2559 : 189-202) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อาเซยีน : 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพ
ของคู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 84.53/85.33 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิ
สาลี (2559 : 176-188) ได้ศึกษาการพฒันาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีน : 
สหพนัธรฐัมาเลเซยี ทีม่ปีระสทิธภิาพตาม เกณฑ ์80/80 
และหาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม ผลการศกึษา
พบว่า คู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 92.33/93.22  
   จากผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
คู่มอื มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) = 0.764 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและนิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้คู่มอื
รอ้ยละ 76.44 จากการทีผู่เ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ มสี่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ จากการได้ยิน การสมัผัส การ
จดจ าจากการบรรยายของวทิยากร ท าใหป้ระสทิธผิลของ
คู่มอืการสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าใน
ชุมชนมปีระสทิธผิลตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของพรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงศจ์นัทรา 
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(2559 : 189-202) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
ทรัพยากรธ ร รมชาติแ ละสิ่ ง แ วดล้อมอา เซียน  : 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เพื่อหาดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
ฝึกอบรม ผลการศกึษา พบว่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
การฝึกอบรม เท่ากบั 0.6343 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิสาล ี(2559 : 176-188) 
ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมอาเซียน : สหพนัธรฐัมาเลเซีย เพื่อหา
ดชันีประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่า 
คู่มือฝึกอบรมมีดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม 
เท่ากบั 0.8685 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาณุพงศ ์
ชุมอภยั และน ้าทพิย ์ค าแร่ (2559 : 203-215) ไดศ้กึษา
การพัฒนาคู่มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซยีน ราชอาณาจกัรไทย เพื่อศกึษาดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือ ผลการศึกษา พบว่า นิสิตมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 63.38 และนิสติ
กลุ่มทดลองมคีวามรูใ้นการเป็นวทิยากรสงูกว่านิสติกลุ่ม
ควบคุมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  2) ผลของการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจติอาสาสิง่แวดล้อมเรื่องการ
สง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน 
   2.1) ผลการเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ เรื่องการสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่า
ไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน พบว่า นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้
ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัอยู่ที่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่า
การจดักิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทรพัยากรป่าไม้
และสตัวป่์าในชุมชนท าใหน้ิสติมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้ จาก
กระบวนการมีส่วนร่วม เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห ์
จากการไดย้นิ การสมัผสัผนืป่าจรงิทีใ่ชใ้นการเรยีนรู ้การ
จดจ า ท าให้ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมเกดิความรู้เพิม่มากขึ้น สุ
รางค ์ โคว้ตระกุล  (2550  : 186) ไดใ้หค้วามหมายของ
การเรยีนรูว้่า หมายถงึการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมซึง่เป็น
ผลมาจากประสบการณ์ ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับ
สิง่แวดล้อมหรอืจากการฝึกหดั รวมทัง้การเปลีย่นแปลง
ความรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ประภา
เพ็ญ สุวรรณ (2544 : 26) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู ้
หมายถงึ พฤตกิรรมขัน้ตน้ทีผู่เ้รยีนรูเ้พยีงแต่เกดิความจ า

ได ้โดยอาจจะเป็นการนึกไดห้รอืโดยการมองเหน็ ไดย้นิ 
จ าได้ ความรู้ในชัน้นี้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัด
ความ ความหมาย ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์โครงสรา้งและ
วธิแีกไ้ขปัญหา ส่วนความ เขา้ใจอาจแสดงออกมาในรูป
ของทกัษะดา้น “การแปล” ซึง่หมายถงึ ความสามารถใน
การเขยีนบรรยายเกี่ยวกบั ข่าวสารนัน้ๆ โดยใช้ค าพูด
ของตนเอง และ “ การใหค้วามหมาย ” ทีแ่สดงออกมาใน
รปูของความคดิเหน็และขอ้สรุป รวมถงึความสามารถใน
การ “ คาดคะเน ” หรอืการคาดหมายว่าจะเกดิอะไรขึน้ 
กรีต ิยศยิง่ยง (2549 : 52) กล่าวว่า ความรูแ้ละความ
เขา้ใจเป็นกระบวนการเกดิความรูน้ าไปสู่ความเขา้ใจและ
น าไปใช้ โดยผ่านการวิเคราะห์และสงัเคราะห์เป็นไป
ตามล าดบัขัน้ตอนอย่างชดัเจน โดยชี้ให้เห็นว่าความรู ้
เป็นขัน้ตอนแรกในการทีส่มองรบัเอาขอ้มูลเขา้มาเกบ็ไว้
ในระบบความจ า จากนัน้ขัน้ตอนที่สองจงึเป็นเรื่องราว
ของความเขา้ใจในความหมายของขอ้มลูจากความรูน้ัน้ๆ 
จนถงึขัน้ถ่ายทอดหรอืสือ่ความหมาย ออกมาใหผู้อ้ื่นรบัรู้
ต่อไปได ้แลว้จงึมาถงึขัน้น าความรูไ้ปใชจ้ากความเขา้ใจ
ด้วยการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมนิผลต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของคมสันต์ ชุ่มอภัย และคณะ 
(2558 : 48 - 49) ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมฝึกอบรม
ผู้น าสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนมธัยมศกึษา อ าเภอน ้าพอง 
จงัหวดัขอนแก่น ผลการศกึษาพบว่า ผู้น าสิง่แวดลอ้มที่
เข้ารบัการฝึกอบรมมคีวามรู้ก่อนการฝึกอบรม เท่ากบั 
20.28 คะแนน ซึง่มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง คดิเป็น
รอ้ยละ 57.94 และหลงัการฝึกอบรมมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้ 
เท่ากับ 30.82 คะแนน ซึ่งมีระดับความรู้อยู่ในระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 88.06 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรมนักเรียนมีความรู้
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และเป็นไปตามแนวคิดของ พรธิดา วิเชียร
ปัญญา (2557 : 21) ไดก้ล่าวว่า ความรูค้อืกระบวนการ
ของการขัดเกลา เลือกใช้ และบูรณาการ การใช้
สารสนเทศเหล่านั ้น จนเกิดเป็นความรู้ใหม่  (new 
knowledge) ความรู้ใหม่จงึเกดิขึน้จากการผสมผสาน
ความรูแ้ละประสบการณ์เดมิผนวกกบัความรูใ้หม่ทีไ่ดร้บั 
ซึง่ความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายในบุคคล เป็นความรูท้ี่
ไม่ชดัแจ้ง ซึ่งหากได้รบัการถ่ายทอดออกมากอยู่ในรูป
ลายลักษณ์อักษร ก็จะกลายเป็นความรู้ที่ชดัแจ้ง และ
ความรูจ้ะเกดิคุณค่าไดห้ากมกีารน าไปใชใ้นการตดัสนิใจ 
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ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ รุ่งทพิย์ ร่มจ าปา (2549 : 
107-108) ไดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบผลการเรยีน แบบวฏั
จกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ และการเรยีนสบืเสาะแบบ สสวท.ที่
มต่ีอแนวความคิดเลือกเกี่ยวกบัมโนมติ ชวีวิทยา จาก
การศกึษาพบว่า นกัเรยีนโดยสว่นรวมทีเ่รยีนแบบวฏัจกัร
การเรยีนรู้ 7 ขัน้ มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ข ัน้พื้นฐานหลงัเรยีน และเป็นรายด้าน 8 ด้าน มากกว่า
นักเรยีนทีเ่รยีน แบบ สสวท.อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุบล แควน้ไทย 
และประยรู วงศจ์นัทรา (2559 : 123-135) ไดศ้กึษา การ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
อาเซียน : ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้  ก่อนและหลังการฝึกอบรม เพื่อ
ศกึษาทกัษะในการเป็น วทิยากรฝึกอบรมหลงัฝึกอบรม 
และเพื่อเปรียบเทียบความรู้ และทักษะในการเ ป็น
วทิยากรฝึกอบรม ผลการศกึษาพบว่า นิสติกลุ่มทดลองมี
ความรูต่้อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
ประเทศบรูไนดารุสซาลามโดยรวม สูงกว่ากลุ่มควบคุม
และนิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนทกัษะในการเป็นวทิยากร
ฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมสูงมากกว่ าก่อนรับการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ สุเมธ กาหวน , และคณะ 
(2561 : 1-17) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การพฒันากจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ต้นไม้เด่นในป่าชุมชน ผลการศกึษา
และเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัต้นไม้เด่นในป่าชุมชน
โคกหินลาด ของนิสติกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลงัการจดั
กจิกรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ของนิสติที่เขา้ร่วม
กจิกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง : ต้นไม้
เด่นในป่าชุมชนก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั18.86 และหลงัการเขา้
ร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
27.60 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู ้ก่อนและหลงั
การเข้าร่วมกิจกรรม พบว่านิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนการเข้าร่วมกจิกรรมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณศักดิ ์
พจิติร บุญเสรมิ และคณะ (2558 : 214-216) ไดศ้กึษา
การพฒันากจิกรรมสิง่แวดล้อมโดยใชก้ระบวนกวสีเีขยีว 
(Green Poem) ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีสาขาสิง่แวดลอ้ม 

ผลการศึกษา พบว่า ผลการศึกษาและเปรียบเทียบ
ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการ
จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว 
พบว่า ก่อนการจดักจิกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมคีะแนน
เฉลี่ยในด้านความรู้ก่อนกิจกรรมอยู่ในระดบัปานกลาง 
และหลงักจิกรรมมคีวามรูเ้พิม่มาก อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลงักจิกรรม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้หลงักิจกรรมสูงกว่าก่อนจดั
กจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   2.2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในชุมชน พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการสง่เสรมิสงูกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้ารับการส่งเสริมการเรียนรู้
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในชุมชนมีจริยธรรม
สิง่แวดล้อมมากขึ้น โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ มีการระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหา
สถานการณ์ป่าไม้ในปัจจุบนั มกีารปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมเกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในการอนุรักษ์
ทรพัยากรป่าไม้และสตัวป่์าในชุมชน ใช้อย่างคุ้มค่าและ
ยัง่ยนื ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ วินัย วีระวฒันานนท ์
(2536 :12) ไดก้ล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเป็นสาขา
หนึ่ งของปรัชญา เป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดความคิด 
ทั ศ น ค ติ แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต่ อ สิ่ ง ใ ด สิ่ ง ห นึ่ ง ซึ่ ง
นอกเหนือไปจากการศึกษา หรือมีความรู้เกี่ยวกับ
ขอ้เทจ็จรงิหรอืปรากฏการณ์ในเรื่องต่างๆ แลว้จรยิธรรม
เป็นหลกัการปฏิบตัิเกี่ยวกบัศลีธรรมหรือคุณธรรมของ
มนุษย์ในเรื่องของความดีงาม ความถูกต้องและความ
เมตตาเอื้ออาทรต่อกนัและกนั จรยิธรรมสิง่แวดล้อม จงึ
เป็นหลกัการปฏบิตัเิกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบัมนุษย์ที่
ยดึเอาความดงีาม ความถูกต้องตามหลกัคุณธรรมและ
ความเมตตาทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะมผีลต่อชวีติ
และต่อมนุษย์ด้วยกัน และแนวคิดของ ประยูร วงศ์
จนัทรา (2551 : 64) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มจากเนื้อหา
สิง่แวดลอ้ม 4 เรื่อง ไดแ้ก่ ป่าไม ้แหล่งน ้า ขยะ และโลก
รอ้น โดยวดัจรยิธรรม 7 ตวั ได้แก่ ความกตญัญูกตเวที
ต่อสิ่งแวดล้อม การไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ความ
ละอายและเกรงกลัว ต่อสิ่ง ไม่ดี  การ เ ป็ นมิตร ต่อ
สิ่งแวดล้อม ความเมตตากรุณาสิ่งแวดล้อม ความ
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รบัผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการไม่เห็นแก่ตัว แบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก โดยอิงการแบ่งระดบัจริยธรรม
ตามลกัษณะโครงสร้าง พฒันาการจริยธรรมของโคห์ล
เบร์ก ระดบัที่ 3 ขัน้ที่ 5 และขัน้ที่ 6 และการแบ่งระดบั
จรยิธรรมของ คณะกรรมการจรยิธรรมไทย ซึง่ไดก้ าหนด
ระดบัสงูต ่าของระดบัจรยิธรรมไว ้4 ระดบั คอื ระดบัที ่1 
จริยธรรมที่ยึดหลกัการกระท าหรือไม่กระท าสิง่ใดเพื่อ
ประโยชน์บางประการของตนเอง (ท าเพื่อตนเอง) ระดบั
ที่ 2 จริยธรรมที่ยดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใด
เพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่นในสงัคม เช่น เพื่อญาตพิีน้่อง เพื่อ
เพื่อนตวัเอง (ท าเพื่อพวกพอ้ง) ระดบัที ่3 จรยิธรรมทีย่ดึ
หลกัการกระท าหรือไม่กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์ของ
สงัคม สว่นใหญ่ เช่น ชุมชน ประเทศชาตหิรอืมนุษยชาต ิ
(ท าเพื่อสงัคม) ระดบัที ่4 จรยิธรรมทีย่ดึหลกัการกระท า
หรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อความถูกตอ้งดงีามอนัเป็นอุดมคติ
สากล (ท าเพื่อความถูกต้องดงีาม) การวดัและประเมิน
จรยิธรรม จงึมวีธิกีารวดัเดยีวกนักบัการวดัดา้นเจตพสิยั 
ซึ่งมธีรรมชาติของการวดัและประเมนิ และเป็นไปตาม
แนวคิดของ อรรถเดช สรสุชาติ (2558 : 23) ให้
ความหมายจรยิธรรมว่า จรยิธรรม หมายถึง คุณสมบตัิ
ทางความประพฤติ ที่ส ังคมมุ่งหวังให้คนในสังคมนัน้ 
ประพฤติ มีความถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพ
ภายในขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าที่ที่สมาชิกใน 
สงัคมพงึประพฤตปิฏบิตัต่ิอตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อสงัคม 
ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคม การที่
จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่ใดถูก
สิ่งใดผิดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เพ็ญแข ประ
จนปัจจนึก (2550 : 291)  ไดใ้หค้วามหมายในจรยิธรรม
ว่าเป็นค าทีม่คีวามหมายกวา้งครอบคลุมถงึระเบยีบสงัคม 
กฎ  ศีลธรรมตามศาสนา  และค่านิยมของคนในกลุ่ม
สงัคมเดียวกนัและค าว่าจริยธรรมยังอธิบายถึงการอยู่
ร่วมกนัของมนุษยใ์นสงัคมโดยมสีิง่ทีเ่กีย่วขอ้ง 3 ประการ 
1) ตวัเราเอง 2) ผูอ้ื่น 3) ความสมัพนัธร์ะหว่างตนเอง
และผูอ้ื่น ความสุขและความทุกขท์ัง้มวลมนุษยต์ัง้แต่แต่
เกิดจนตายเป็นสิง่ที่ได้รับจากลกัษณะความสมัพันธ์ที่
บุคคลนัน้มแีละไดร้บัจากผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ประยูร วงศจ์นัทรา (2552 : 102) ไดศ้กึษาแนวคดิ
สิง่แวดล้อมศึกษากบัการปลูกฝังจริยธรรมสิง่แวดล้อม 
แนวทางการแกไ้ขปัญหาการสรา้งจติส านึกและจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธศาสตร์ วิธีการศึกษาและ

วิเคราะห์เอกสารต่างๆ ที่มีอยู่จากการศึกษาพบว่า 
แนวคดิทางจรยิธรรม สิง่แวดลอ้มเป็นความตระหนักและ
จติส านึกทางสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหเ้หน็คุณค่าของธรรมชาติ
สิง่แวดลอ้มในทางปฏบิตัอิย่างเป็นมติร และซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ พระครูวาปีพชัราภรณ์ (2554 : 52) ได้
ศกึษาเกีย่วกบั การศึกษาจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของพระ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการวจิยั พบว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
พระนิ สิตที่ ก า ลัง ศึกษาอยู่ ใ นมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยรวมมคี่าเฉลีย่คะแนนอยู่ในระดบัสูงมาก 
และพระนิสติทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยัที่มีอายุระดบัการศึกษาและต าแหน่ง
งานต่างกนั มจีริยธรรมสิง่แวดล้อมไม่แตกต่างกนัมาก 
ดังนัน้แสดงให้เห็นว่าหลังการเข้าอบรมกิจกรรมการ
ส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าในชุมชน 
โดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา นิสิตมีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มมากขึน้ 
   2.3) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิต
อาสาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในชุมชน พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิสงูกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้ารับการส่งเสริมมีจิตอาสา
สิง่แวดล้อมเพิม่ขึ้น โดยกระบวนการมีส่วนในกจิกรรม
การส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่าใน
ชุมชน ท าใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมฝึกอบรมกจิกรรมการส่งเสรมิ
การเรยีนรูเ้กดิความตระหนกั เกดิจติอาสา ในการช่วยกนั
ป้องกนัและรกัษาทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าให้คงอยู่
ต่อไป คนทีม่จีติใจอาสาช่วยเหลอืผูอ้ื่นใหม้คีวามสุขคนที่
มาร่วมกจิกรรมจติอาสากค็อื “อาสาสมคัร” คอื บุคคลที่
อาสาเขา้มาช่วยเหลอืสงัคมด้วยความสมคัรใจ เสยีสละ
เพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่น ป้องกนัแกไ้ขพฒันาสงัคม โดยไม่หวงั
สิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ  บุญชม ศรี
สะอาด (2546 : 153-156) ไดศ้กึษาเรยีนการพฒันาการ
สอน หรอืวธิสีอน ซึง่มคีวามจ า เป็นทีจ่ะต้องการทดลอง
ใชก้่อนหาประสทิธภิาพและน าไปพฒันาเพื่อใหเ้กดิความ
ถูกต้อง มัน่ใจก่อนน าไปใช้ ซึ่งส่งผลให้หลักสูตรการ
พฒันาผู้น าจติอาสาสิง่แวดลอ้มมปีระสทิธภิาตามเกณฑ์
ทีต่ัง้ไว้ การจดัการเรยีนรู้ โดยใชเ้ทคนิคหลากหลาย ให้
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กลุ่มตวัอย่างเรยีนรูด้้วยตวัเอง จากการเรยีนรู ้ครูผู้สอน
คอยใหค้ าแนะน าอย่างใกลช้ดิและเป็นไปตามแนวคดิของ 
ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์ (2552 : 13) ไดก้ล่าวไวว้่า จติอาสา 
หมายถึง การรู้จกัเอาใจใส่ เป็นธุระและเขา้ร่วมในเรื่อง
ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมีความ
ส านึกและยดึมัน่ ในระบบคุณธรรม และจรยิธรรมทีด่งีาม 
ละอายต่อสิง่ผดิ เน้นความเรยีบรอ้ย ประหยดัและมคีวาม
สมดุลระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิและแนวคดิของณัฐณิ
ชากร ศรบีรบิูรณ์ (2555 : 7) ไดก้ล่าวไว ้ว่า จิตอาสา 
หมายถึง ความส านึกของบุคคลที่มีต่อสงัคม ส่วนรวม 
โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือผู้ที่มีจิตอาสาจะ
แสดงออกซึง่พฤตกิรรมทีอ่าสาท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
เช่น การเสียสละเงิน สิ่งของ เวลา แรงกาย และ 
สติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน และเป็นไปตามแนวคดิของ ดวงทพิย์ อนั
ประสทิธิ ์(2555 : 27) ไดก้ล่าวไวว้่าจติอาสา หมายถงึ ผู้
ทีม่คีวาม เอือ้อาทร มคีวามเมตตาให้กบัผูอ้ื่น พร้อมกบั 
การมีใจที่เป็นกลาง มีความรับผิดชอบ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม และเอาใจใส่ผู้อื่นด้วยการกระท าด้วยความ
สมคัรใจ เพื่อที่จะได้ช่วยเหลอืผู้อื่น และสร้างประโยชน์
ให้กับคนที่อยู่ในชุมชนสังคมเดียวกัน ท าให้เกิดการ
พฒันาให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไป สอดคล้องกบังานวิจัย 
จติรวลยั ศรแีสงฉาย (2551 : 161) ไดศ้กึษาจติอาสา
พัฒน าชนบท  ก ร ณีศึ กษ า  :  ก ลุ่ ม อ าส าพัฒน า 
มหาวทิยาลยัมหดิล ผลการวจิยัพบว่า นกัศกึษาสวนใหญ่
แล้วได้ให้ความสนใจกับ กิจกรรมของกลุ่มอาสา 37 
พฒันามหาวิทยาลัยมหิดลและได้มีการออกค่ายอาสา
ร่วมกบักลุ่มอาสาพฒันา ซึง่เป็นสิง่ทีพ่วกเขาท าโดยเกดิ
จากจติทีเ่ป็นอาสาจรงิๆ เพื่อใหผู้ท้ีไ่ดร้บัความช่วยเหลอื
ในสังคมชนบทมีความสุขมากขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ สญัญาศรณ์ สวสัดิไ์ธสง (2561 : 20-21) ได้
ศกึษา การพฒันาพฤตกิรรมจติอาสาของนกัศกึษาโดยใช้
การเรยีนรูแ้บบโครงงานคุณธรรม มวีตัถุประสงคข์องการ
วิจัย ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม มีแนวโน้ม
พฤติกรรมจิตอาสาสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการจัด
กระบวนการเรยีนรูแ้บบโครงงานคุณธรรมในทุกตวัแปร
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ บุษราคมั จ าปา (2551 : 164) ไดศ้กึษาจติ
อาสากับการบริการช่วยเหลือคนพิการ กรณีศึกษา 

โครงการช่วยเหลือนักศึกษาพิการวิทยาลัยราชสุดา 
มหาวทิยาลยัมหดิล มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาจติอาสากบั
การบริการช่วยเหลือคนพิการ กรณีศึกษา โครงการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ นั ก ศึ ก ษ า พิ ก า ร วิ ท ย า ลั ย ร า ช สุ ด า 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษา 
สามารถไดท้ างานบรกิารช่วยเหลอืผูบ้รกิารมคีวามส าคญั 
ต่อผูพ้กิารเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากเป็นสิง่ทีท่ าให้คนปกติ
ทัว่ไปเขา้ใจในความพกิารมากยิง่ขึน้ พรอ้มทีจ่ะใหค้วาม
ช่วยเหลอือย่างถูกวธิทีัง้นี้การช่วยเหลอืคนพกิารยังเป็น
การท าบุญอกีวธิหีนึ่งตามค าสอนทางพระพุทธศาสนาอกี 
ทัง้จรรโลงสงัคมไทยใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืสบืไป 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพชร 
และวิมล เหมอืนคิด (2553 : 9) ได้ศกึษาปัจจยัที่
เกี่ยวข้องกับจิตอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคล ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม
และจติอาสาของ นักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวจิยัพบว่า จติอาสาของ
นักศกึษาอยู่ในระดบัสูง แรงจูงใจในการท ากจิกรรมจิต
อาสาอยู่ในระดับสูง และการได้รับการ สนับสนุนทาง
สงัคมอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ปัจจัยด้านบุคคลทุกตัวมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัจติอาสาของ นักศกึษาอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ ระดับ .05 ดงันัน้การส่งเสริมการ
เรียนรู้ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในชุมชน โดย
กระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา ผ่านการบรรยาย มเีล่ม
คู่มอื และแผ่นพบั ช่วยกระตุ้นใหน้ิสติมคีวามสนใจ เกดิ
ความกระตือรือล้นมากขึ้น มีการบูรณาการ โดยใช้
เทคนิคทีห่ลากหลาย เพื่อไม่ใหเ้กดิความเบื่อหน่ายโดยมี
การละลายพฤติกรรม การผ่อนคลาย ก่อนเข้าสู่
กระบวนการสง่เสรมิ ท าใหเ้กดิกระบวนการคดิ วเิคราะห ์
ส่งผลให้หลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดล้อมสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี ่ระดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) งานวิจัยนี้ เหมาะส าหรับกลุ่มตัวอย่างใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาขึน้ไป 
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 2) สามารถน าคู่มือฝึกอบรมการส่งเสริมการ
เรยีนรู้ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่าในชุมชน ไปเผยแพร่
ใหก้บัเยาวชนในชุมชน นกัเรยีนนกัศกึษาได ้
 3) กระบวนการในการจดัการส่งเสรมิการเรยีนรู ้
สามารถใช้ได้กับพื้นที่ป่าชุมชนได้ทุกชุมชน แต่ควรมี
การศึกษาข้อมูลป่าชุมชนและกระบวนการเพิ่มเติม
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของพืน้ทีน่ัน้ๆ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารพฒันา สือ่ นวตักรรม ในการสง่เสรมิ
โดยใชคู้่มอืฝึกการสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละ

สตัว์ป่าในชุมชน ด้วยรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความสนใจ
มากขึน้ 
 2) ควรมกีารศกึษาและจดัท าระบบฐานขอ้มลูพนัธุ์
ไม้ในชุมชน เพื่อให้ง่ายต่อการอนุรักษ์และการสืบค้น
ขอ้มลูเพื่อใชใ้นการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าไมใ้นชุมชนต่อไป 
 3) ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัอื่นๆ เช่น ระดบั
การศึกษา อาชีพ อายุ  เพศ ที่อาจมีผลต่อความรู ้
จริยธรรมสิง่แวดล้อม และจติอาสาสิง่แวดล้อม เพื่อหา
แนวทางในการพฒันากระบวนการส่งเสรมิการเรยีนรูต่้อ
ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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