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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่องคณะกรรมการและการ
ด าเนินการ และเพื่อศึกษาดชันีประสทิธิผลของคู่มือฝึกอบรม และเปรียบเทียบความรู้ จิตอาสาสิ่งแวดล้อม และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสติระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะ
สิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ได้มาจากการลงทะเบยีนรายวชิาหนึ่ง
หลกัสตูรหนึ่งชุมชน ; One Program One Community รหสัวชิา 0035001 ภาคเรยีน ที ่2/2560  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยัไดแ้ก่ คู่มอืฝึกอบรม แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจติอาสาสิง่แวดลอ้ม และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิาน Paired t-test 
ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 77.66/ 94.44 ส่วนดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 87.79 นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีบัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : การพฒันากจิกรรม ป่าชุมชนโคกหนิลาด คณะกรรมการและการด าเนินการ จติอาสาสิง่แวดลอ้ม    

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
 

 
 
 



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 1(6), 2561 : 39 - 50 
ISSN 2651-0782 
 

 
Coressponding Author: Nattida srihongtong; E-mail address: realsaki@hotmail.com 

40 

The Development of learning Activities of Khok Hin Lad Community Forest, 
Mueng, Maha Sarakham on title  : Board and Operations 

 
Nattida Srihongtong1, Prayoon Wongchantra2, Likhit Jankeaw3  

1,2,3Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University 
Kham Riang Sub-District, Kantharawichai District, Maha Sarakham province 44150 

 
Nattida Srihongtong, Prayoon Wongchantra, Likhit Jankeaw. (2018). The Development of learning Activities 
of Khok Hin Lad Community Forest , Mueng, Mahasarakham on title : Board and Operations. Thai Journal of 
Environmental Studies Vol. 1(6), 2018 : 39 – 50. 
 

Abstract  
 The purposes of this research were to development of learning activities of Khok Hin Lad Community 
Forest, Mueng, Mahasarakham on title: Khok Hin Lad Community Forest Board and Operations  and to study 
the effectiveness indexing of the training manual, and for compare knowledge, environmental volunteerism 
and environmental ethical. The sample were 30 undergraduate students that enrolled One Program One 
Community lecture (0035001) of 2/2017 semester, environmental education program, Faculty of Environment 
and Resource Studies, Mahasarakham University. The research tools were training manual, knowledge test, 
environmental volunteerism measures and environmental ethical measures. The statistics used for data 
analysis frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing Paired t-test. The results 
revealed that the training manual was efficiency of 77.66/94.44. The had grown in learning at 87.79 percent. 
The experimental group student had an average score of knowledge, environmental volunteerism and 
environmental ethical after the training more than before training, significantly level .05. 
 
Keyword: The Development Activity Khok Hin Lad Community Forest Board and Operations environmental 

volunteerism environmental ethical. 
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1. บทน า  
 ป่าชุมชน (Community Forest)  เป็นวถิปีฏบิตัิ
และเป็นการปรบัตวัของการจดัการทรพัยากรภายใน
ชุมชน ในการช่วยลดปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล ้าทางสงัคมของคนในชุมชน จากการถูกแย่งชงิ
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ และเป็นแนวทาง
หนึ่งในการรกัษาพื้นที่ป่าและความสมบูรณ์ของนิเวศ
ป่าไม้ เพื่อให้ระบบนิเวศคงความสมดุล เนื่องจากป่า
ชุมชนเป็นกลไกทีส่ าคญัทีเ่ป็นช่องทางใหชุ้มชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ จดัการ ฟ้ืนฟูให้ป่ามีความ
สมบรูณ์เพิม่ขึน้ และมกีารใชท้รพัยากรและผลผลติจาก
ป่าได้อย่างมปีระสทิธิภาพ เพื่อความมัน่คงแห่งชีวิต
ของคนในชุมชน ดงันัน้เมื่อคนในชุมชนมคีวามเป็นอยู่
ดีขึ้นจึงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน และที่ส าคญัยิ่งคือ
เพิม่ความสามารถให้กบัมนุษยชาติ ได้เรียนรู้การอยู่
อย่างสมดุลกับธรรมชาติและด ารงชีพอยู่ได้อย่างมี
ความสขุ (สมหญงิ สนุทรวงษ์ 2560 : เวบ็ไซต)์ 
 ป่า ที่ดิน ตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง 
บาง ล าน ้ า  ทะเลสาบ ที่ชายทะเล ป่าจะมีต้นไม้
หลากหลายชนิดขึน้อยู่อย่างหนาแน่น และกว้างใหญ่
พอที่ จ ะมีอิทธิพล ต่อสิ่ง แวดล้อม ในบริ เ วณนั ้น 
นอกจากนี้ป่าไม้ ยงัมคีุณประโยชน์ในทางวฒันธรรม 
และวิถีชีวิตของชุมชน ป่าไม้นอกจากจะเป็นแหล่ง
ปัจจัยสี่ของชุมชนแล้ว ยังเ ป็นแหล่งรายได้ของ
ชาวบ้าน ป่าไม้ยงัเป็นแหล่งที่พกัอาศยัของวิญญาณ
บรรพบุรุษ ทัง้นี้ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน ้าเพื่อการเกษตร 
และการอุตสาหกรรม ซึง่เป็นตวัชีว้ดัในการขบัเคลื่อน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และป่าไม้เป็นแหล่งดูดซับ
ก๊าซเรอืนกระจก ช่วยลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหา
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และปัญหาโลกรอ้น 
(ประยรู วงศจ์นัทรา, 2555 : 71) 
   ป่าชุมชนโคกหนิลาด อยู่ห่างจากตัวจงัหวดั
มหาสารคามไปทางทิศใต้มีพื้นที่ติดกับทางหลวง
แผ่นดนิ สายอ าเภอวาปีปทุม-มหาสารคาม กโิลเมตรที ่
14-16 ทัง้สองดา้นสภาพเป็นป่าเตง็รงั สว่นหนึ่งเป็นป่า
ต้นน ้าที่ไหลลงสู่อ่างเกบ็น ้าโคกก่อและล าห้วยคะคาง
ความยาวประมาณ 35 กโิลเมตร สภาพป่าในปัจจุบนั
ไม่ได้เป็นป่าผืนเดียวเช่นในอดีต แต่แบ่งออกเป็น 8 
แปลง เนื่ องจากมีการบุกรุกเป็นพื้นที่ท ากินของ

ชาวบา้นในอดตีและรฐับาลไดอ้อกเอกสารสทิธิ ์ส.ป.ก. 
ให้กบัชาวบ้านในระหว่างปี พ.ศ. 2538-2540 เหลือ
เป็นพืน้ทีเ่วนคนืจากชาวบา้นและมสีภาพป่าเป็นแปลง
แยกกนัดงักล่าว ป่าชุมชนเป็นอกีรูปแบบหนึ่งของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้อมที่
จ าเป็นต้องอาศยักระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชน ซึ่งทุกฝ่าย
ต้องให้การส่ง เสริมสนับสนุนอย่าง ต่อเนื่ องและ
เหมาะสม จึงจะท าให้การจัดการป่าชุมชนและ
ทรพัยากรธรรมชาตอิื่นๆ สามารถเกดิประโยชน์ต่อทัง้
ชุมชนท้องถิ่นและส่วนร่วมได้อย่างยงัยนืต่อไป ซึ่งที่
ผ่านมาการจัดการป่าภายใต้การควบคุมจากภาครัฐ 
กลบัท าใหพ้ืน้ทป่ีามแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกดิ
เป็นวิกฤติในปัจจุบัน ซึ่งการลดลงของพื้นทีป่าได้
สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ จากการส ารวจสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนโคกหินลาดพบว่า ปัญหาการตัดไม้การตัดไม้
ท าลายป่าเป็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้มรีะดบัความ
รุนแรงของปัญหาอยู่ในระดบัมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้มในชุมชน ปัญหาการตดัไมท้ าลายป่าท า
ให้สูญเสยีระบบนิเวศ และทรัพยากรเกิดปัญหาโลก
รอ้น พชื และสตัวม์จี านวน และชนิดลดน้อยลง (เฉลมิ
พร อนัทะรกึ, 2556 : 2) 
 โดยคณะกรรมการป่าชุมชนมบีทบาทหน้าทีใ่น
การร่างก าหนดขอบเขตพืน้ทีป่่าชุมชน เสนอประโยชน์
การใชส้อยป่าชุมชน ก าหนดกฎเกณฑก์ารใชส้อยของ
ป่าชุมชนและการลงโทษ จดัการป่า ปลูกป่า ป้องกนั   
ไฟป่า ฟ้ืนฟูสภาพป่า ตรวจสอบดูแลสภาพป่า ให้
การศึกษาแก่ชาวบ้านในพื้นที่ด้านการอนุรักษ์
ทรพัยากรป่าไม้และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
จะเหน็ไดว้่าบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการป่าชุมชน
ครอบคลุมหลายด้าน ตัง้แต่การจดัการและฟ้ืนฟูพื้นที่
ป่าชุมชนในด้านเทคนิคและวทิยาการด้านป่าไม้ การ
ตดิตามตรวจตอบและบงัคบัใชก้ฎระเบยีบป่าชุมชนกบั
สมาชกิในหมู่บา้น การใหค้วามรูแ้ละศกึษาแก่ชาวบา้น
และการศึกษาแก่ชาวบ้าน  และสุดท้ายก็คือการ
ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ
การก าหนดระเบยีบขอ้บงัคบัป่าชุมชน 
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 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดเ้หน็ความส าคญัในการศกึษา
คณะกรรมการและการด าเนินการเพื่อให้ทราบถึง
รูปแบบโครงสร้างการบริหารป่าชุมชนอันจะเป็น
ประโยชน์ในการเป็นต้นแบบของการบรหิารป่าชุมชน
ใหแ้ก่ชุมชนอื่นๆ ไดน้ าไปใชใ้นการจดัการกฎระเบยีบ
ของป่าชุมชนโคกหนิลาดได ้โดยชาวบ้านและนิสติชัน้
ปีที่2  สาขาสิง่แวดล้อมศึกษา จะได้รบัความรู้ข้อมูล
พื้นฐานจากคู่มอืถ่ายทอดความรู้ เรื่องคณะกรรมการ
แล ะก า รด า เ นิ นก า ร  ได้ ค ว ามรู้ ถึ ง ห น้ าที่ ข อ ง
คณะกรรมการและการด าเนินการ และสร้างเสริม
จรยิธรรมอนัดขีองชาวบา้น และนิสติ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศึกษาคณะกรรมการและการด าเนินของป่า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
2.2 เพื่อการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิ
ล า ดอ า เ ภอ เมื อ ง  จั ง ห วัด มห าส า ร ค าม  ใ ห้ มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80  
2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เกี่ยวกับ
คณะกรรมการและการด าเนินการก่อนและหลงัการจดั
กจิกรรม 
2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมต่อการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดก่อนและหลังการจัด
กจิกรรม 
2.5 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสาต่อการอนุรกัษ์
ป่าชุมชนโคกหินลาด ก่อนและหลัง เรื่องการจัด
กจิกรรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คือ นิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 2 สาขา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ า  ค ณ ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จ านวน 110 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 
สาขาวชิาสิง่แวดล้อม คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืสรา้งองคค์วามรู ้

   1) แบบสมัภาษณ์เกี่ยวกับคณะกรรมการ
และการด าเนินการ 
  2) แบบบนัทึกเกี่ยวกบัคณะกรรมการและ
การด าเนินการ 
   เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการพฒันา 
   1) คู่มือการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหินลาด เรื่อง คณะกรรมการและการ
ด าเนินการ 
 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1 )  แ บ บ ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
คณะกรรมการและการด าเนินการ    
  2) แบบวัดจิตอาสาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ
คณะกรรมการและการด าเนินการ 
   3) แบบทดสอบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัคณะกรรมการและการด าเนินการ  
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 ในการออกแบบเกบ็ขอ้มูลวจิยัในครัง้นี้  ผู้วจิยั
ได้กระท าการเก็บข้อมูลเพื่องานวิจัยอยู่ 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 การสร้างและการพัฒนาจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง คณะกรรมการและ
การด าเนินการ และระยะที ่2 การออกแบบและการจัด
กจิกรรมการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหนิ
ลาด เรื่อคณะกรรมการและการด าเนินการ  
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ค่า
รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1.1 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
  1.2 ค่าความอยากง่าย 
  1.3 ค่าความเชื่อมัน่ 
  1.4 ค่าความเทีย่งตรงของเน้ือหา IOC 
 3. สถิตใิชท้ดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired t-
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4. 1  ผลการศึ กษาคณะกรรมการและกา ร
ด าเนินการป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม 
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 จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการและการ
ด าเนินการป่าชุมชนโคกหินลาด บ้านศรีวิไล ต าบล
หนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ชุมชนได้
มกีารจดัตัง้คณะกรรมการกลุ่มอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหนิ
ลาดเพื่อดแูลและการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน การจดั
โครงสรา้งองคก์ร รปูแบบการท างาน ตัง้กฎระเบยีบป่า
ชุมชน ซึ่งผู้ใดมีการฝ่าฝืนกฎจะมีบทลงโทษตาม
กฎระเบยีบของป่าชุมชนทีไ่ดร้ะบุไว้ ซึง่การจดัการป่า
ชุมชนนัน้เกดิจากคณะกรรมการป่าชุมชนหน้าทีท่ างาน
ในการดแูลป่าชุมชน 
4.2 ผลการศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุ ม ชน โ คก หิ นล า ด  อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วัด
มหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 จากการศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่อง คณะกรรมการและการด าเนินการ ส าหรบันิสติ
สาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีผู่เ้ขา้ร่วมกจิกรรม
มปีระสทิธภิาพ E1/E2 = 77.66/94.44  ส าหรบักจิกรรม
การเรยีนรูป่้าโคกหนิลาด เรื่องคณะกรรมการและการ
ด าเนินการ โดยใช้คู่มือกิจกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนสอนของกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความรู ้
ความเข้าใจ ส่งผลให้นิสิตระดับปริญญาตรีสาขา
สิ่งแวดล้อมศึกษามีผลสัมฤทธิท์างการเรียนไปใน
ทศิทางทีด่ ี  
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบั
คณะกรรมการและการด าเนินการป่าชุมชนของ
นิสิตกลุม่ตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
คณะกรรมการและการด าเนินการป่าชุมชนโคกหนิลาด 
ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ของนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวัด
มหาสารคาม เรื่อง คณะกรรมการและการด าเนินการ
ป่าชุมชนโคกหนิลาด ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 14.43 คดิเป็น
รอ้ยละ 48.11 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 28.20 คดิเป็นร้อยละ 

94.00 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัสงูกว่า
ก่อนการจดักจิกรรม  
4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อกิจกรรมการเรียนรูป่้าชุมชน 
โคกหินลาด ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงั
การจดักิจกรรม 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด 
ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
พบว่าคะแนนจริยธรรมสิง่แวดล้อมของนิสติเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ ป่ าชุมชนโคกหินลาด เรื่ อง 
คณะกรรมการและการด าเนินการป่าชุมชนโคกหนิลาด
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 และหลังกิจกรรม
โดยรวมก ลุ่มตัวอย่ า งมีคะแนน เฉลี่ ย จิต อาสา
สิง่แวดลอ้ม อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม โดยมคีะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 3.20 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการเข้าร่วมกจิกรรม พบว่า
นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมเพิ่มขึน้
มากกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม 
4. 5  ผลการศึกษาและเป รียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคก
หินลาด ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการ
จดักิจกรรม 
 ผลการศึกษาและ เปรียบ เทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด 
ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
พบว่าคะแนนจิตอาสาสิ่งแวดล้อมของนิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ ป่ าชุมชนโคกหินลาด เรื่ อง 
คณะกรรมการและการด าเนินการป่าชุมชนโคกหนิลาด
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาติ
มิตรพวกพ้อง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และหลัง
กจิกรรมโดยรวมกลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจติอาสา
สิง่แวดลอ้ม อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม โดยมคีะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 4.45 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการเข้าร่วมกจิกรรม พบว่า
นิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจติอาสาสิง่แวดล้อมเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 
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5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการศึกษาคณะกรรมการละการด าเนินการ
ป่าชุมชน อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 คณะกรรมการและการด าเนินการป่าชุมชนโคก
หนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ชุมชนได้มี
การจดัตัง้คณะกรรมการกลุ่มอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหนิ
ลาดเพื่อดแูลและการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน การจดั
โครงสรา้งองคก์ร รปูแบบการท างาน ตัง้กฎระเบยีบป่า
ชุมชน ซึ่งผู้ใดมีการฝ่าฝืนกฎจะมีบทลงโทษตาม
กฎระเบยีบของป่าชุมชนทีไ่ดร้ะบุไว้ ซึง่การจดัการป่า
ชุมชนนัน้เกดิจากคณะกรรมการป่าชุมชนหน้าทีท่ างาน
ในการดูแลป่าชุมชน ตามแนวคิดของ  พรเทพ                            
ศรธีนาธร (2553 : 75 ) ป่าชุมชนซึง่เป็นแนวทางการ
ดูแลรักษาป่าที่ ให้ความส าคัญกับชุ มชน ( local 
community)  แ ละการมีส่ วนร่ วมของประชาคม
(participative approach) ไดร้บัความสนใจและปฏบิตัิ
อย่ างแพร่หลายในประเทศที่ก าลังพัฒนาและมี
ทรัพยากรป่าไม้เ ป็นฐานการผลิต อาทิ อินเดีย 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น ภายใต้แนวคิด
ดงักล่าว ชุมชนในฐานะเจา้ของทรพัยากรธรรมชาต ิมี
สว่นร่วมรบัผดิชอบในการรกัษา ดูแล ทรพัยากรป่าไม้
โดยรฐัเป็นผู้สนับสนุนและกระตุ้นใหเ้กดิความร่วมมอื
ของภาคสว่นต่างๆ ในสงัคม และยงัเป็นไปตามแนวคดิ
ของ  สมศกัดิ ์สุขวงศ์ (2540 : 6) ได้ให้ความหมาย
ของการจดัการป่าชุมชนว่า หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ตัง้แต่การปลูก บ ารุงป่า การป้องกนัรกัษาป่าและการ
ใช้ประโยชน์จากป่า ซึ่งการใช้ประโยช น์จากป่า 
หมายถึง การพัฒนารูปแบบและเทคนิคการเก็บหา
ผลผลติจากป่าอย่างยัง่ยนืและการแบ่งปันผลประโยชน์
นัน้และป่าชุมชน  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุตมิา 
สามารถ และเกต็ถวา บุญปราการ (2559 : 205) ได้
ศกึษาการจดัการดูแลป่าชุมชนอย่างมสี่วนร่วมของป่า
ชุมชนบา้นนิคมพฒันาที่ 1 ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตั
ภูม ิจงัหวดัสงขลา นัน้พบว่า ผูน้ าและสมาชกิในชุมชน
มีรูปแบบการจัดการป่าชุมชนโดย การเริ่มจากการ
สรา้งจติส านึกในการท าใหรู้ส้กึว่าป่าชุมชนเป็นของทุก
คนและมคีวามรูส้กึหวงแหนป่า มกีารจดัตัง้กลุ่มต่างๆที่
เกีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใินชุมชน 
เพื่อให้ทุกคนไดม้สี่วนร่วมในการจดัการดูแล มกีารตัง้

กฎระเบยีบในการเขา้ไปใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน มี
วธิกีารจดัการดแูลป่าผ่านทางการใชภู้มปัิญญาทอ้งถิน่ 
และประเพณีวฒันธรรมของชุมชน และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ กาญจนา คุ้มทรัพย์ (2558 : 31) ได้
ศึกษา ชุมชนบ้านดอนหมู มีกระบวนการจัดการป่า
ชุมชนที่ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิด
เศรษฐกจิพอเพยีง นาวฒันธรรมชุมชนอนัเป็นทุนทาง
สงัคมทีเ่ขม้แขง็ผสมผสานกบัการจดัการป่าชุมชนตาม
หลกัวนศาสตร์ การจดัการป่าชุมชนใช้กระบวนการมี
สว่นร่วมของประชาชน กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ป็นระบบ
ผ่านการท าวจิยั ชุมชนสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืจาก
ภายนอกอย่างสอดคล้องกบัความต้องการของชุมชน 
ชุมชนมกีระบวนการเชื่อมโยงกจิกรรมการจดัการป่า
ชุมชนเขา้กบัการพฒันาชุมชนทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม
และสิง่แวดลอ้ม น าไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
5.2 ผลการศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุ ม ชน โ คก หิ นล า ด  อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วัด
มหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 การศึกษาพัฒนาคู่มือกิจกรรมการเรียนป่า
ชุมชนโคกหินลาด เรื่ องคณะกรรมกาและการ
ด าเนินงานป่าชุมชน มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 77.66 / 
94.44 หมายความ ว่านิสิตให้คะแนนจากการท า
แบบทดสอบความรู้ระหว่างการท ากจิกรรมฝึกอบรม
คิดเป็นร้อยละ 77.66 และคะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบความรู้หลงัการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 
94.44 แสดงว่าคู่มอืกิจกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคก
หนิลาด ด ีซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สพุตัรา วงศษ์า 
(2542 : 77) และเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ม ีกิจกรรม
ส ารวจวิเคราะห์  กิจกรรมการก าหนดมาตรฐาน  
กจิกรรมการควบคุมเป็นงานการตดิตามตรวจสอบและ
ประเมนิผล กจิกรรมการสง่เสรมิคุณภาพชวีติ เป็นงาน
ควบคุมทางดา้นบวก และซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
เกษม  จนัทร์แก้ว (2547 : 32-33 ) การพฒันาคู่มือ
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน
ใหญ่ๆ  ซึง่แบ่งกจิกรรมออกไดด้งันี้ 1) กจิกรรมส ารวจ
วเิคราะห ์ 2) กจิกรรมตดัสนิโครงการพฒันาเป็นงานที่
กฎหมายได้ก าหนด 3) กจิกรรมการก าหนดมาตรฐาน 
4) กิจกรรมการควบคุม 5) กิจกรรมการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ทัง้ 5 งานที่กล่าวนี้ท าให้งานทางด้าน
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สิง่แวดล้อมก้าวไกลทัง้แนวนอนและแนวตัง้แต่ปกต ิ
แล้วนักวิชาการสิ่งแวดล้อมต้องปรับตัวให้สามารถ
ท างานได้ทุกกรณี ส่วนจะมีความถนัดด้านใดเป็น
พเิศษกแ็ลว้แต่ความถนดัของแต่ละคน การพฒันาคู่มอื
กิ จ ก ร ร มก า ร เ รี ย น รู้ ป่ า ชุ ม ช น โ คกหิน ล าด  มี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืกจิกรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์80/80 เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
กิจกรรมเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการจัด
กจิกรรม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั กรรณิกา สุขงาม 
(2558 : 105) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มวีตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรมที่มีประสทิธภิาพตามเกณฑ ์
80/80 และศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม มี
ประสิทธิภาพเท่ ากับ  95 .88 /89 .66  ส่วนดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากบั 0.772 นิสติใช้
คู่มือฝึกอบรม มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 77.20 
นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงั
การฝึกอบรมสงูกว่าก่อนฝึกอบรม  
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ต่อ
คณะกรรมการและการด าเนินการป่าชุมชนโคก
หินลาด ของกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหิน
ลาดก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
คณะกรรมการและการด าเนินการป่าชุมชนโคกหนิลาด 
ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ของนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม เรื่อง คณะกรรมการและการด าเนินการ
ป่าชุมชนโคกหนิลาด ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 14.43 คดิเป็น
รอ้ยละ 48.11 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 28.20 คดิเป็นร้อยละ 
94.00 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัสงูกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ         
แสงจนัทร ์โสภากาล (2550 : 14-15) ไดใ้หค้วามหมาย
ของความรู้ หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
เหตุการณ์ รายละเอียดต่างๆ ที่เกิดจากการสงัเกต
การศึกษา ประสบการณ์ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติและสงัคม ความรู้พื้นฐาน หรอืภูมหิลงัของ
แต่ละบุคคล ที่บุคคลได้จดจ าหรอืเกบ็รวบรวมไว้และ
สามารถแสดงออกมาในเชงิพฤตกิรรมทีส่งัเกตหรอืวดั
ได ้การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด 
มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้่อน
เข้าร่วมกิจกรรมและหลงัเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พัชทิชา กุลสุวรรณ์ (2558 : 126) ได้ศึกษาวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ทัศนคติต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากร ธรรมชาตแิละทกัษะทางการจดัการ
ทรพัยากร ธรรมชาตโิดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตร ์ส าหรบั
นิสติปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม การวจิยันี้
จงึมคีวามมุ่งหมายคอืเพื่อหาประสทิธภิาพการจดัการ
เรียนการสอนการจัดการทรัพยากรโดยใช้หลัก 
เศรษฐศาสตรม์ปีระสทิธภิาพการเกณฑ ์80/80 เพื่อหา
ค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนการ 
จัดการทรัพยากรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์และเพื่อ
เปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการจดัการทรพัยากรโดย
ใชห้ลกัเศรษฐศาสตรเ์จตคตต่ิอการอนุรกัษ ์สิง่แวดลอ้ม
แล ะทักษ ะก า ร จัดก า รท รัพย าก ร โ ดย ใ ช้ห ลัก 
เศรษฐศาสตรก์่อนเรยีนและหลงัเรยีน การจดัการเรยีน
ก า ร ส อ น ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก 
เศรษฐศาสตร์การวจิยัครัง้นี้ ผลการศกึษาพบว่า การ
จดัการเรยีนการสอนการจดัการทรพัยากรโดยใช้หลกั
เศรษฐศาสตร์มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.04/81.58 
ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนการ
จดัการทรัพยากรโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร์มีค่าดชันี
ประสทิธผิลเท่ากบั 0.594 แสดงว่าหลงัเรยีนดว้ยคู่มอื
นิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรอ้ยละ 59.40 นิสติที่
เ รียนด้วยการจัดการเรียนการสอนการจัดการ
ทรพัยากรโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร ์มคีวามรูเ้กีย่วกบั
การจดัการทรพัยากรโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร์เจตคติ
ต่อการอนรักษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะการจัดการ
ทรพัยากรโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตรห์ลงัเรียนมากกว่า
ก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสติที่ระดบั .05 และได้
ศกึษาการพฒันาคู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หินลาด มีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือกิจกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด ที่มีประสิทธิภาพตาม
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เกณฑ ์80/80 และหาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม 
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลงักิจกรรม ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิ
สาล ี(2559 : 176-188) และสุภารตัน์ อ่อนกอ้น (2558 
:  120)  ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และหาดัชนี
ประสิทธิผลของคู่ มือ ฝึกอบรม  เพื่ อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ และทัศนคติก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม เพื่อศกึษาทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม
ทีน่ิสติประเมนิตนเองและวทิยากรเป็นผูป้ระเมนิ หลงั
การฝึกอบรม และเพื่อเปรียบเทียบ ความรู้ ทศันคต ิ
และทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรมของนิสติกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการศึกษา พบว่า คู่มือ
ฝึกอบรม มีประสทิธิภาพเท่ากบั 92.43/84.33 ส่วน
ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 0.7329 
นิสติที่ใช้คู่มอืฝึกอบรม มคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้
รอ้ยละ 73.29 นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
และทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม 
และนิสติกลุ่มทดลองมคีวามรูแ้ละทศันคต ิโดยรวมและ
รายดา้นทัง้ 5 ด้าน สูงกว่ากลุ่มควบคุม และนิสติกลุ่ม
ทดลองมคีะแนนทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรมที่
นิสติประเมนิตนเองและวทิยากรเป็นผูป้ระเมนิหลงัการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และนิสติกลุ่มทดลอง
มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สูงกว่านิสิตกลุ่ม
ควบคุม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
5. 4  ผลการศึกษาและเป รียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคก
หินลาด ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด 
ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
พบว่าคะแนนจริยธรรมสิง่แวดล้อมของนิสติเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้ ป่ าชุมชนโคกหินลาด เรื่ อง 
คณะกรรมการและการด าเนินการป่าชุมชนโคกหนิลาด
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 และหลังกิจกรรม
โดยรวมก ลุ่มตัวอย่ า งมีคะแนน เฉลี่ ย จิต อาสา
สิง่แวดลอ้ม อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม โดยมคีะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 3.20 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการเข้าร่วมกจิกรรม พบว่า
นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมเพิม่ขึน้
มากกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ ณฐัณิชากร ศรบีรบิรูณ์ (2550 : 7) ใหค้วามหมาย
ของ จติอาสา หมายถึง ความส านึกของบุคคลที่มต่ีอ
สงัคม ส่วนรวม โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลอืผูท้ี่
มีจิตอาสาจะแสดงออก ซึ่งพฤติกรรมที่อาสาท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การเสยีสละเงิน สิง่ของ 
เวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลอืผู้อื่นและ
สงัคม โดยไม่หวงัผลตอบแทน และซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552 : 13) ให้
ความหมายของ จิตอาสา หมายถึง การรู้จกัเอาใจใส่
เ ป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่ องของส่วนรวมที่ เ ป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติมีความส านึกและยึดมัน่ใน
ระบบคุณธรรม และจรยิธรรมที่ดงีาม ละอายต่อสิง่ผดิ 
เน้นความเรยีบรอ้ย ประหยดัและมคีวามสมดุลระหว่าง
มนุษย์กบัธรรมชาติ และซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ 
วราภรณ์ ศริภิากรชยั (2554 : 10) ใหค้วามหมายของ 
จิตอาสา หมายถึงผู้มีจิตใจเป็นผู้ให้เสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนร่ วม ท าโดยไม่หวังผลตอบแทน 
กิ จ ก ร ร มก า ร เ รี ย น รู้ ป่ า ชุ ม ช น โ คกหิน ล าด  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบระดบัการมสี่วนร่วมของ
นิสติกลุ่มตวัอย่างในการอนุรกัษ์ป่าชุมชนบ้านศรวีไิล 
หมู่ 8 เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความรู้ความ
เข้าใจกบัการมีส่วนร่วมของนิสติกลุ่มตัวอย่างในการ
อนุรักษ์ป่าชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศรี
ประไพร คุม้ศตัรา (2558 : 8) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน: 
ศึกษากรณีต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี
จงัหวดักาญจนบุร ีมจีุดม่งหมายเพื่อศกึษาระดบัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนชุมชนในการอนุรกัษ์ป่าชุมชน 
เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
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การอนุรกัษ์ป่าชุมชน เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความรูค้วามเขา้ใจกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์ป่าชุมชน เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการอนุรกัษ์ป่าชุมชน พบว่า ความเขา้ใจใน
การอนุรกัษ์ป่าชุมชน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
มสี่วนร่วมในทางบวก แสดงให้เหน็ว่าถ้าประชาชนมี
ความเขา้ใจในดา้นการตดิตามประเมนิผล เพิม่ขึน้จะมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้การสนทนากลุ่ม พบว่า การประชาสมัพนัธ์
เรื่องต่างๆ ไม่ทัว่ถงึ ไม่มกีารแจ้งนโยบายการอนุรกัษ์
ป่า ขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วม ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วมิลพรรณ อาภาเวท (2556 
: 32) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ
ข่าวสารกับพฤติกรรมจิตอาสาของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การเปิดรับข่าวสารและ
ทศันคต ิจติอาสามคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรม
จติอาสาโดยเป็นความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง ขณะที่
ความรูจ้ติอาสามคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัพฤตกิรรมจติ
อาสาและเป็นความสมัพนัธร์ะดบัต ่า  
5.5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อคณะกรรมการและการด าเนินการ
ป่าชุมชนโคกหินลาดของกิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหินลาดก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 ผลการศึกษาและ เปรียบ เทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด 
ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
พบว่าคะแนนจิตอาสาสิ่งแวดล้อมของนิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ ป่ าชุมชนโคกหินลาด เรื่ อง 
คณะกรรมการและการด าเนินการป่าชุมชนโคกหนิลาด
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาติ
มิตรพวกพ้อง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และหลัง
กจิกรรมโดยรวมกลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจติอาสา
สิง่แวดลอ้ม อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม โดยมคีะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 4.45 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการเข้าร่วมกจิกรรม พบว่า
นิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจติอาสาสิง่แวดล้อมเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ ประยูร วงศจ์นัทรา (2555 : 171-172) จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มหมายถงึ หลกัการทีค่วรประพฤตอิย่างหนึ่ง

ต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่มผีลท าใหส้ิง่แวดลอ้มด ารงอยู่อย่าง
เป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ และเอือ้ประโยชน์ให้แก่
สรรพสิ่งที่อาศัยสิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่
สูญเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดล้อม 
ซึ่งจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกได้จาก
จริยธรรมชวีิต สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตัว
ของมนัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยง
ชวีติ ชุมชน และสงัคมสิง่แวดลอ้มให้ด ารงอยู่ไดอ้ย่าง
ยัง่ยนื ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิยข์จร ฉายาสกุล
วิวัฒน์ (2556 : 27) ได้ศึกษา การศึกษาจริยธรรม
สิง่แวดล้อมของพระนิสติมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมของพระนิสติ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวทิยาลยั ศูนย์การศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ที่มีอายุ 
ระดบัการศกึษา และต าแหน่งต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
จริยธรรมสิง่แวดล้อมของพระนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์
การศกึษาจงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยรวมมคี่าเฉลีย่คะแนนอยู่
ในระดับสูงมาก และพระนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ ใน
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาฯ ศนูยก์ารศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ที่มีอายุระดับการศึกษา และต าแหน่งงานต่างกัน มี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัชพงศ ์ 
ทองขนั (2552 : 25) และศรปีระไพร คุม้ศตัรา (2558 : 8) 
ได้ศึกษาวิจยั เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรกัษ์ป่าชุมชน : ศกึษากรณีต าบลช่องสะเดา อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศกึษาระดบัการมสีว่นร่วมของประชาชนในการอนุรกัษ์ป่า
ชุมชน เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัการมสีว่นร่วมของประชาชน
ในการอนุรกัษ์ป่าชุมชน เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความรูค้วามเขา้ใจกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรกัษ์ป่าชุมชน เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะและแนวทางใน
การอนุรกัษ์ป่าชุมชน พบว่า ความเขา้ใจในการอนุรกัษ์ป่า
ชุมชน มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ทางบวก แสดงใหเ้หน็ว่าถา้ประชาชนมคีวามเขา้ใจในดา้น
การติดตามประเมินผล เพิ่มขึ้นจะมีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจ ด้านการปฏบิตัิเพิ่มขึน้ นอกจากนี้การสนทนา
กลุ่ม พบว่า การประชาสมัพนัธเ์รื่องต่าง ๆ ไม่ทัว่ถงึ ไม่มี
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การแจง้นโยบายการอนุรกัษ์ป่า ขาดความรูค้วามเขา้ใจใน
การมสี่วนร่วม และซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประยูร 
วงศ์จันทรา (2552 : 102) ได้ศึกษาแนวคิดจริยธรรม 
สิง่แวดล้อม สิง่แวดล้อมศึกษากบัการปลูกฝังจริยธรรม
สิง่แวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างจติส านึก 
และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธศาสตร์ วิธี
การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารต่างๆ ที่มีอยู่ จาก
การศกึษาพบว่า แนวคดิทางจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเป็น
ความตระหนัก และจิตส านึกทางสิง่แวดล้อม เพื่อให้
เหน็คุณค่าของธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มในท่าทแีละปฏบิตัิ
อย่างเป็นมติร ในการปลูกฝังจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มกบั
กระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษาถอืเป็นแนวทางที่มี
ความสอดคลอ้งกนัเป็นอย่างยิง่ในการแกไ้ขปัญหาการ
สร้างจิตส านึกทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ต้องท าให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และพบว่าหลักค าสอนทางพระพุทธ 
ศาสนามคีวามสอดคล้องกบักบัการปลูกจติส านึกทาง
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม เพราะหลกัค าสอนเน้นใหเ้ขา้ใจ
ธรรมชาต ิดงันัน้ การปลกูฝังจรยิธรรม สิง่แวดลอ้มเป็น
แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็น
อย่างด ี
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. สามารถน าคู่มอืพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้า
ชุมชนโคกหินลาด เรื่อง คณะกรรมการและการ

ด าเนินงานป่าชุมชนอ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ไปประยุกต์ใช้กบัหลักสูตรที่มีการศึกษาเกี่ยวกับป่า
ชุมชน 
 2. ชุมชนใดที่อยู่ใกล้เคียงกบัพื้นที่หรือที่มีป่า
ชุมชนสามารถน าหลกัการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้า
ชุมชนโคกหินลาด เรื่อง คณะกรรมการและการ
ด าเนินงานป่าชุมชนอ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ไปใช้เป็นแนวทางในการอนุรกัษ์ ป้องกนั ฟ้ืนฟู และ
พฒันาป่าชุมชนได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีโครงการวจิยัและการพฒันากจิกรรม
การเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ความรูก้บัผูท้ีส่นใจในเรื่อง การพฒันาคู่มอืกจิกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชนและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจ 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การ
พัฒนาคู่มือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ป่ าชุมชน                
โคกหนิลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหผู้ท้ีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจต่อเนื่ องตรงกันอันน าไปสู่การ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืต่อไป 
 3. ควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การ
พัฒนาคู่มือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ป่ าชุมชน                
โคกหนิลาด อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหค้นในชุมชนได้เหน็
ความส าคญัของป่าชุมชน ในการที่จะช่วยกนัปกป้อง
ดแูล รกัษาป่าชุมชนต่อ ไวใ้หค้นรุ่นหลงัไดใ้ชป้ระโยชน์
ต่อไป 
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