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บทคดัยอ่ 
 งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสตัว์ป่าในป่าชุมชนโคกหนิลาด เพื่อพฒันากิจกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชน  
โคกหนิลาด เรื่อง สตัวป่์าในป่าชุมชน ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม 
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ใช้ในการศึกษา คือ นิสติปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาหนึ่งหลกัสตูรหนึ่งชุมชน ภาคเรยีนที ่2/2560 จํานวน 30 คน 
ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง 
สตัวป่์าในป่าชุมชน  แบบทดสอบวดัความรู ้แบบวดัจติอาสาสิง่แวดลอ้ม และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าเฉลีย่ ความถี่ รอ้ยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิาน Paired t-test 
ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 80.44/89.78 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม เท่ากบั 
79.04 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการจดักจิกรรมสงูกว่าก่อนการจดั
กจิกรรม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract  
 The purposes of this research were to study community forest wildlife, to the development of learning 
activities of Khok Hin lad community forests, Mueng District, Maha Sarakham province with efficiency of 
80/80, to study and compare the knowledge, environmental volunteer and environmental ethics about 
community forest wildlife. The sample used in the study were 30 undergraduate students in year 2, 
environmental education program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University 
derived from enrolling in the course One Community in semester 2/2017. Tools used in research included 
learning manual of Khok Hin Lad community forest wildlife, knowledge test, environmental volunteer test and 
environmental ethical test. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and hypothesis testing t-test. The results revealed that the manual was efficiency of 80.44/89.78. 
The effectiveness of the activity manual index was equal to 79.04. 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 : Activity Manual, Community Forest Wildlife, Knowledge, Environmental Volunteer, Environmental 

Ethic. 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(3), 2561 : 44 - 60 
 

46 

1. บทน า  
 ปัจจุบนัน้ีรฐับาลไดด้ําเนินการจดัการป่าไมโ้ดย
มุ่งหวงัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิในรปูแบบของเน้ือไม ้
และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ แต่เนื่องจากการเพิ่ม
ของประชากรประเทศไทยในอดีตมอีตัราค่อนข้างสูง 
ประกอบกบัการจดัการป่าไม้ไม่เหมาะสม ทําให้เกิด
การตดัไมแ้บบผดิกฎหมาย และไม่เป็นไปตามหลกัการ
อนุรกัษ์ ความเสยีหายที่ตดิตามมา คอื การลดลงของ
พื้ นที่ ป่ า ไ ม้ที่ อุ ด ม สม บู ร ณ์  มีก า รบุ ก เ บิก เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปเป็นพื้นที่เกษตร และปลูกพืช
พาณิชย ์เพื่อรองรบัการขยายตวัของพืน้ที่ชุมชน เพื่อ
สรา้งสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ โรงแรม วดั และสถานที่
ราชการ (วศนิ องิคพฒันากุล, 2548: 171) แต่ในสภาพ
จาํนวนพลเมอืงของโลกเพิม่ขึน้ จงึทําใหจ้ําเป็นต้องนํา
ไมม้าใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆมากขึน้อย่างไม่ไดส้ดัส่วน
กบัการพฒันาของป่าไม ้ยิง่ไปกว่านัน้ป่าไมเ้ป็นจาํนวน
มากถูกถากถางเพื่อนําไปเพื่อนําพื้นที่มาใช้เพื่อการ
เพาะปลูกหรือสร้างที่อยู่อาศัย และประโยชน์ เป็น
วธิกีารทําลายป่าไมท้ี่สมบูรณ์แบบ และยากทีจ่ะทําให้
บริเวณนัน้ หากปล่อยให้อตัราการทําลายป่าไม้ของ
มนุษย์ดําเนินเช่นนี้ต่อไปความเสยีหายต่างๆ จะเพิ่ม
มากขึ้น ไม่เพียงแต่จะขาดแคลนไม้เพื่อนํามาใช้
ก่อสร้างหรอืวตัถุดบิป้อนโรงงานอุตสาหกรรมเท่านัน้ 
(วชิยั เทยีนน้อย, 2548: 105)  ป่าไม้ หมายความว่า 
เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
สิง่มชีวีติ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรอืสตัว์อื่นๆ เพราะ ป่า
ไมม้ปีระโยชน์ทัง้การเป็นแหล่งวตัถุดบิของปัจจยัสี ่คอื 
อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค
สําหรบัมนุษย์ และยงัมีประโยชน์ในการรกัษาสมดุล
ของสิง่แวดล้อม ถ้าป่าไม้ถูกทําลายลงไปมากๆ ย่อม
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น 
สตัว์ป่า ดนิ น้ํา อากาศ เมื่อป่าไม้ถูกทําลาย จะส่งผล
ไปถึงดนิ และแหล่งน้ําด้วย เพราะเมื่อเผาหรอืถางป่า
ไปแลว้ พืน้ดนิจะโล่งขาดพชืปกคลุมเมื่อฝนตกลงมาก็
จะชะล้างหน้าดิน และความอุดมสมบูรณ์ของดินไป 
นอกจากนัน้เมื่อขาดต้นไมค้อยดูดซบัน้ําไวน้ํ้ากจ็ะไหล
บ่าท่วมบา้นเรอืน และทีล่่มในฤดน้ํูาหลากพอถงึฤดแูลง้
กไ็ม่มน้ํีาซมึใตด้นิไวห้ล่อเลีย้งต้นน้ําลําธารทําใหแ้ม่น้ํา
มน้ํีาน้อย ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกจิ และ

สังคม เช่น การขาดแคลนน้ําในการชลประทาน 
(ประยูร  วงศ์จนัทรา, 2557: 377) ป่าไม้ คือ ที่ดิน 
ตลอดถึง  ภู เขา  ห้วย  หนอง คลอง บาง  ลํ า น้ํ า 
ทะเลสาบ ที่ชายทะเล ป่าจะมีต้นไม้หลากหลายชนิด
ขึน้อยู่อย่างหนาแน่น และกว้างใหญ่พอที่จะมอีทิธพิล
ต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนัน้ นอกจากนี้ ป่าไม้ ยังมี
คุณประโยชน์ในทางวฒันธรรม และวถิชีวีติของชุมชน 
ป่าไม้นอกจากจะเป็นแหล่งปัจจยัสีข่องชุมชนแล้ว ยงั
เป็นแหล่งรายไดข้องชาวบา้น ป่าไมย้งัเป็นแหล่งทีพ่กั
อาศยัของวญิญาณบรรพบุรุษ ทัง้นี้ป่าไมเ้ป็นแหล่งต้น
น้ําเพื่อการเกษตร และการอุตสาหกรรมซึง่เป็นตัวจกัร
ในการขบัเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกจิ และป่าไม้
เป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
และบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และปัญหาโลกรอ้น (มลัลกิา เหลีย่มไธสง, 2559: 1)  
 ป่าชุมชนโคกหินลาดแต่เดิมนัน้แบ่งออกเป็น
โซนป่าที่ชาวบ้านเรียกไปตามเรื่องราวที่พบเจอเช่น 
“ป่าโคกอเินา” (ป่าบา้นน้ําจัน้ในปัจจุบนั) เล่าว่าคนทีช่ื่อ 
“เนา” เข้าไปหาของป่า และเสียชีวิตที่นัน่ “หนอง     
ตบอก” (หนองสาธารณะบา้นโคกก่อในปัจจุบนั) มทีีม่า
จากมปีลา และสตัวน้ํ์าชนิดต่างๆ เยอะ ไม่ว่าใครไปจบั
สตัวน้ํ์าทีน่ัน่กไ็ดส้ตัวน้ํ์าเป็นจํานวนมาก จนต้องตบอก
ตนเองด้วยความภูมิใจและความดีใจเป็นต้น ต่อมา
ในช่วง 30 ปีย้อนหลัง ป่าชุมชนโคกหินลาดที่อุดม
สมบูรณ์ได้กลายมาเป็นแหล่งเศรษฐกิจของนายทุน 
และเป็นแหล่งอาชีพของประชาชนในชุมชนรอบป่า 
โดยการสมัปทานไม้ในป่าชุมชนเพื่อทําฟืนโรงต้มของ
โรงเหล้าบริษัท สุราไทยเรืองจํากัด โดยการจ้างคน
ชุมชนตัดไม้ทําฟืนเพื่อส่งเข้าโรงต้มเหล้าชุมชนเกิด
อาชพีเกิดรายได้ และมอียู่มกีินมากยิง่ขึน้ จนกระทัง่
หมดสิ้นสญัญาการสมัปทานในช่วง ประมาณปี พ.ศ. 
2535 ปรากฏว่าป่าที่เคยหนาทึบ และอุดมสมบูรณ์
กลายเป็นเพยีงแค่ป่าละเมาะสามารถมองทะลุไดจ้นสุด
สายตาจากทุกมุมของผนืป่า ไมใ้หญ่กว่าขนาดแขนขึน้
ไปโดนตัดจนเกลี้ยงเหลือเพียงตอและไม้ขนาดเล็ก 
เสยีงนกเสยีงกา สตัวป่์า และหรดีหริง่เรไรเงยีบหายไป
จากผืนป่าแห่งนี้ในปีนัน้และชุมชนเริ่มมีความรู้สกึใจ
หายกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ และเริม่รู้สกึถึงความแห้งแล้งและ
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อดอยากที่กลับมาอีกครัง้หลังจากที่ผืนป่ามากกว่า 
5000 ไร่ ไดห้มดไปจากผนืดนิจากนัน้ในช่วงประมาณ
ปี 2540 ป่าชุมชนโคกหนิลาดไดม้กีารสมัปทานเพื่อใช้
ประโยชน์จากนายทุนอีกครัง้ และเป็นครัง้ที่ทุกคน
จดจําและเกิดความตระหนักร่วมกนั เมื่อบรษิัทไจก้า 
(JICA) ได้สมัปทานป่าชุมชนโคกหนิลาดเพื่อจดัทํา 
“โครงการปลกูป่าสาธติ” โดยการไถเกรดเอาไมท้ัง้หมด
ออก แลว้นําไม่เศรษฐกจิมาปลูกแทน เช่น ยูคาลปิตสั 
กระถิน เทพา สตัตบรรณ เป็นต้น ซึ่งจากความหดหู่
ของชุมชนจากการตัดโค่นป่าในครัง้ก่อนหน้ายงัเป็น
เรื่องที่แทงใจขอคนในชุมชนโดยรอบที่รู้สึกคิดผิดที่
ยอมเสยีผนืป่าไปเมื่อโครงการเริม่ต้นกไ็ดขุ้ดไถเอาไม้
ป่าออกจากพื้นที่ และปลูกไม้เศรษฐกจิ และเป็นที่ไม่
พอใจแก่คนในชุมชนที่พบเห็นการดําเนินโครงการ
ดงักล่าว จงึไดร้วมตวักนัต่อต้านการทําโครงการมพี่อ
ทองหล่อ ตนัเสด ีเป็นผูนํ้าในการต่อต้านโครงการ โดย
การยื่นเรื่องไปยงัสํานักงานป่าไม้จงัหวดัมหาสารคาม 
เพื่อขอใหห้ยุดการดาํเนินโครงการ และขอรกัษาผนืป่า
เอาไว้ให้เป็นของชุมชน (วรรณศกัดิพ์ิจติร บุญเสรมิ, 
2559: 3)  
  จากการอบรมผูว้จิยัคาดว่าการพฒันากจิกรรม
การเรยีนรูป่้าไมชุ้มชนโคกหนิลาด อาํเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม เรื่อง สตัว์ป่าในป่าชุมชน  สิ่งทีช่าวบา้น 
และ นิสติชัน้ปีที่ 2 สาขาสิง่แวดล้อมศึกษา จะได้รับ
ความรู้ข้อมูลพื้นฐานจากคู่มือถ่ายทอดความรู้ เรื่อง 
สตัว์ป่าในป่าชุมชน ได้รู้ถึงความเป็นอยู่ของสตัว์ป่า 
และชนิดสายพันธุ์ของสตัว์ในป่าชุมชน และสํารวจ
ร่องรอยของสตัว์ป่า และสร้างเสริมจริยธรรมอนัดีให้
ชาวบา้น และนิสติ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศกึษาสตัวป่์าในป่าชุมชนโคกหนิลาด อําเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม  
2.2 เพื่อพฒันากจิรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด 
อําเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง สตัว์ป่าในป่า
ชุ ม ช น โ ค ก หิน ล า ด  ข อ ง นิ สิต ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  

2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั สตัวป่์า
ในป่าชุมชนโคกหนิลาด ของนิสติก่อนและหลงัการจดั
กจิกรรม 
2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อ 
สตัวป่์าในป่าชุมชนโคกหนิลาด ของนิสติก่อนและหลงั
การจดักจิกรรม  
2.5 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
ต่อสตัว์ป่าในป่าชุมชนโคกหนิลาด ของนิสติก่อนและ
หลงัการจดักจิกรรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้  คือ 
ชาวบ้านบ้านศรีวิไล ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน  590 คน 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จาํนวน 110 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ คือ 
ปราชญ์ชาวบา้นจํานวน 10 คน ได้จากการเลอืกแบบ
เจาะจง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คอื นิสติระดบั
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จากการลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาหนึ่ง
หลกัสตูรหนึ่งชุมชน; One Program One Community 
(รหสัวิชา 0035001) ภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน      
30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืสรา้งองคค์วามรู ้  
   1.1 แบบสมัภาษณ์เกี่ยวกับสตัว์ป่าในป่า
ชุมชนโคกหนิลาด  
  1.2 แบบบนัทกึเกีย่วกบัสตัวป่์าในป่าชุมชน
โคกหนิลาด  
   2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการพฒันา  
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   2.1) คู่มอืการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่า
ชุมชนโคกหินลาด เรื่อง สตัว์ป่าในป่าชุมชนโคกหิน
ลาด 
   2.2) แผ่นพับ เรื่อง สัตว์ป่าในป่าชุมชน
  
  2.3) ป้ายไวนิลคําขวญัการอนุรกัษ์สตัว์ป่า
ในป่าชุมชน  
   2.4) แผ่นกระดาษชาร์ท การวาดแผนที่
รอยเทา้สตัวป่์า    
 3) เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์  
   3.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัสตัวป่์าใน
ป่าชุมชนโคกหนิลาด   
   3.2) แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบั
สตัวป่์าในป่าชุมชนโคกหนิลาด  
   3.3) แบบทดสอบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัสตัวป่์าในป่าชุมชนโคกหนิลาด 
3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 

1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ความถี่ รอ้ยละ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1.1 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อโดยใช้ Item-
total Correlation 
  1.2 ค่าความยากง่าย 
  1.3 ค่าความเชื่อมัน่ ใช ้Alpha Coefficiient 
  1.4 ค่าความเทีย่งตรงของเน้ือ IOC 
  1.5 การหาดชันีประสทิธผิล (Effectiveness 
Index : E.I) 
 3) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานคอื Paired t-test 
ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05   
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 การศึกษาสัตว์ป่าในป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมือง-แกด า จงัหวดัมหาสารคาม 
 จากการศกึษาสตัว์ป่าในป่าชุมชนโคกหินลาด
บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 8 ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ป่าชุมชนโคกหนิลาดบา้น
ศรวีไิล หมู่ที่ 8 ตําบลหนองปลงิ อําเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม เป็นพืน้ทีป่่าอกี 1 แปลง ที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของป่าชุมชนโคกหนิลาด ตําบลหนองปลงิ อาํเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ซึ่งป่าชุมชนโคกหินลาดมีพื้นที่
ทัง้หมด 2,709 ไร่ แบ่งเป็นป่าชุมชนโคกหนิลาดบ้าน
ศรีวิไล 174 ไร่ จากพื้นที่ป่าทัง้หมด แบ่งออกเป็น 3 
ผนืป่าย่อย ไดม้กีารเขา้ไปใชป้ระโยชน์ ในการหาของ
ป่า ล่าสตัว์ป่า เพื่อนําออกเป็นอาหาร และเป็นรายได้
เสริมของชาวบ้าน จงึได้พบเหน็สตัว์ป่าที่อาศยัอยู่ใน
ป่ าชุ มชนโคกหินลาด  โดยจากการสัมภาษณ์
นักปราชญ์ชาวบ้านที่พบเหน็สตัว์ป่าในป่าชุมชนโคก
หนิลาด สตัวบ์างชนิดนัน้ยงัมชีวีติอยู่ บางชนิดนัน้กไ็ม่
มชีวีติอยู่ในป่าชุมชน มทีัง้หมด 48 ชนิด แบ่งออกได ้4 
ประเภท 1) สตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม 2) สตัว์ปีก 3) สตัว์
เลื่อยคลาน 4) แมลง-แมง 5) สตัวค์รึง่บกครึง่น้ํา การที่
สตัว์บางชนิดนัน้ไม่มีอยู่ในป่าชุมชนโคกหินลาดแล้ว 
เน่ืองจากการทีช่าวบา้น และบุคคลภายนอก เขา้มาใน
เขตพืน้ที่ป่าชุมชนโคกหนิลาด เพื่อมาล่าสตัว์ และจบั
สัตว์บางชนิดไปเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครวั โดยมกีารล่าสตัว์ชนิดนัน้บ่อยเกนิไปจงึทํา
ให ้สตัวช์นิดนัน้ไม่สามารถขยายพนัธุท์นัต่อการล่าของ
ชาวบา้นและบุคคลภายนอก ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเหน็ว่าการ
รกัษาและอนุรกัษ์สตัวป่์า เป็นเรื่องทีส่าํคญัทีเ่ราทุกคน
สามารถร่วมกนัทาํได ้ผูว้จิยัจงึไดจ้ดัทาํคู่มอืการพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด อําเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง สตัวป่์าในป่าชุมชน สาํหรบั
นิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
4.2 การศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง-แกด า จังหวัด
มหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 จากการศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้า
ชุมชนโคกหินลาด อํา เภอเมือง -แกดํา  จังหวัด
มหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
พบว่า คะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบักจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง  สัตว์ ป่าในป่าชุมชน 
ระหว่างการจดักจิกรรมคะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 24.13 คดิ
เป็นร้อยละ 80.44 แสดงให้เห็นว่าประสทิธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.44 และคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกบักิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด เรื่อง สตัว์ป่าในป่าชุมชน หลงัการจดักจิกรรมมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 26.93 คิดเป็นร้อยละ 89.78 
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แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) 
เท่ากับ 89.78 จึงสรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหินลาด อํา เภอเมือง -แกดํา  จังหวัด
มหาสารคาม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เกณฑ ์80/80  
4.3 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกับ
สัตว์ป่าในป่าชุมชนโคกหินลาด ของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรม  
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
สตัวป่์าในป่าชุมชนโคกหนิลาด ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง

ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความรูข้องนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชน
โคกหนิลาด เรื่อง สตัวป่์าในป่าชุมชน ก่อนการเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 15.37 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 26.93 เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม 
พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้
ร่วมกจิกรรม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
ตารางที ่1 การศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัสตัวป่์าในป่าชุมชนโคกหนิลาดของนิสติกลุ่มตวัอย่าง

รายการ 
ก่อนจดักิจกรรม หลงัจดักิจกรรม 

df t P 
 ̅ S.D  ̅ S.D 

ความรู ้
(N = 30) 

15.37 2.58 26.93 0.98 29 -12.544 .000* 

 
4 . 4 ก า ร ศึ กษ าแล ะ เป รี ยบ เ ที ย บ จิ ตอ าส า
สิง่แวดล้อมต่อสัตว์ป่าในป่าชุมชนโคกหินลาด 
ของนิ สิตกลุ่มตัวอย่ างก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิ่งแวดล้อมต่อสตัว์ป่าในป่าชุมชนโคกหินลาด ของ
นิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า 
คะแนนจติอาสาสิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง สตัว์ป่าในป่า

ชุมชนโคกหนิลาด ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม โดยรวม
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 และหลงั
การเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.65 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติ
อาสาสิง่แวดลอ้ม  
ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
มีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
ตารางที ่2 การศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อสตัวป่์าในป่าชุมชนโคกหนิลาดของนิสติกลุ่มตวัอย่าง  

รายการ 
ก่อนจดักิจกรรม หลงัจดักิจกรรม 

df t P 
 ̅ S.D ระดบั  ̅ S.D ระดบั 

จติอาสา
สิง่แวดลอ้ม 

4.30 0.33 มากทีสุ่ด 4.65 0.24 มากทีสุ่ด 29 -5.226 .000* 

 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการศึกษาสตัวป่์าในป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 จากการศกึษาสตัว์ป่าในป่าชุมชนโคกหินลาด 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ป่าชุมชนโคก
หินลาดบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 8 ตําบลหนองปลิง อําเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เป็นพืน้ที่ป่าอกี 1 แปลง ที่

เป็นส่วนหนึ่งของป่าชุมชนโคกหินลาด ตําบลหนอง
ปลงิ อาํเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ซึง่ป่าชุมชนโคก
หนิลาดมพีืน้ทีท่ ัง้หมด 2,709 ไร่ แบ่งเป็นป่าชุมชนโคก
หนิลาดบ้านศรวีไิล 174 ไร่ จากพื้นที่ป่าทัง้หมด แบ่ง
ออกเป็น 3 ผนืป่าย่อย ไดม้กีารเขา้ไปใชป้ระโยชน์ ใน
การหาของป่า ล่าสตัวป่์า เพื่อนําออกเป็นอาหาร และ
เป็นรายได้เสริมของชาวบ้าน จึงได้พบเห็นสตัว์ป่าที่
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อาศัยอยู่ ในป่าชุมชนโคกหินลาด โด ยจากการ
สมัภาษณ์นักปราชญ์ชาวบ้านที่พบเหน็สตัว์ป่าในป่า
ชุมชนโคกหินลาด สตัว์บ้างชนิดนัน้ยงัมชีีวติอยู่ บาง
ชนิดนัน้กไ็ม่มชีวีิตอยู่ในป่าชุมชน มทีัง้หมด 48 ชนิด 
แบ่งออกได ้4 ประเภท 1) สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม 2) สตัว์
ปีก 3) สตัวเ์ลื่อยคลาน 4) แมลง-แมง 5) สตัวค์รึง่บก
ครึง่น้ํา การทีส่ตัวบ์างชนิดนัน้ไม่มอียู่ในป่าชุมชนโคก
หิน ล า ด แ ล้ ว  เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ที่ ช า ว บ้ า น  แ ล ะ
บุคคลภายนอก เข้ามาในเขตพื้นที่ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด เพื่อมาล่าสตัว์ และจบัสตัวบ์างชนิดไปเป็นสนิค้า
เพื่อสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวั โดยมกีารล่าสตัวช์นิด
นั ้นบ่อยเกินไปจึงทําให้ สัตว์ชนิดนั ้นไม่สามารถ
ข ย า ย พั น ธุ์ ทั น ต่ อ ก า ร ล่ า ข อ ง ช า ว บ้ า น แ ล ะ
บุคคลภายนอก ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเห็นว่าการรักษาและ
อนุรกัษ์สตัว์ป่า เป็นเรื่องที่สําคญัที่เราทุกคนสามารถ
ร่วมกนัทาํได ้ผูว้จิยัจงึไดจ้ดัทาํคู่มอืการพฒันากจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อําเภอเมือง จังหวดั
มหาสารคาม เรื่อง สตัว์ป่าในป่าชุมชน สําหรบันิสิต
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
ประยูร วงศจ์นัทรา (2557: 379-380) ใหค้วามหมาย
สตัวป่์า คอื สตัวท์ุกชนิดไม่ว่า สตัวบ์ก สตัวน้ํ์า สตัวปี์ก 
แมลง หรอืแมง ซึง่ธรรมชาตยิ่อมเกดิ และดาํรงชวีติอยู่
ในป่าหรอืในน้ํา และให้หมายความรวมถงึไข่ของสตัว์
ป่าเหลา้นัน้ทุกชนิดดว้ย แต่ไม่หมายความรวมถงึสตัว์
พาหนะที่ได้จดทะเบยีนทําตัว๋รูปพรรณตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยสตัว์พาหนะแล้วและสตัว์พาหนะ สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(2555: 
เว็บไซต์ )  ได้ก ล่าวว่ าสัตว์ ป่ าอํ านวย ประโยชน์
นานาประการให้แก่มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นๆ มากมาย อย่างไรกต็ามประโยชน์สว่นใหญ่เป็นไป
ในทางอ้อมมากกว่าทางตรงจงึทําให้มองไม่ค่อยเห็น
คุ ณ ค่ า ข อ ง สัต ว์ ป่ า เ ท่ า ที่ ค ว ร  เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ
ทรพัยากรธรรมชาติอื่นๆ เช่น ป่าไม้ น้ํา และแร่ธาตุ 
เป็นต้น ตวัอย่างคุณค่าของสตัว์ป่า และสอดคล้องกบั
แนวคดิของสาํนักอนุรกัษ์สตัวป่์า (2560: เวบ็ไซต์) ได้
กล่าวไว้ว่าในอดีตที่ผ่านมาทรพัยากรธรรมชาติของ
ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์พื้นที่ป่า ยังคงปกคลุมทัว่ 
สัตว์ป่ามีอยู่อย่างชุกชุมมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ฟุ่มเฟือยไม่รู้คุณค่า โดยเฉพาะสตัว์ป่า มกีารล่าเป็น

อาหารล่าเพื่อเป็นกฬีาและ ล่าเพื่อการคา้ทัง้ในประเทศ 
และ ส่งออกต่างประเทศ โดยปราศจากกฎหมายใดๆ
คุม้ครอง ต่อมาเมื่อประชากรเพิม่ขึน้ การบุกรุกป่าเพื่อ
ทํากินมีมากขึ้นสตัว์ป่าถูกคุกคามและ ลดจํานวนลง
อย่างรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา ในรอบหลายสบิปีจน
บางชนิด ได้สูญพันธุ์ไปจากเมืองไทยสูญพนัธุ์ไป ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของสุพร พลพนัธ์ (2552: 31) 
จากการศกึษาผลกระทบจาก การใชป้ระโยชน์พืน้ทีป่่า
ของชุมชนท้องถิ่นต่อการใช้พื้นที่อาศยัของสตัว์ป่า : 
กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน พบว่า 
ราษฎรสว่นใหญ่ 69.5 96 เกบ็หาของป่า 50.5 96 เกบ็
เห็ดมากที่สุด 50% ระยะห่างจากหมู่บ้านเฉลี่ย 2.23 
กโิลเมตร เดือนตุลาคมเกบ็หามากที่สุด ราษฎรส่วน
ใหญ่เขา้ใจ ผลกระทบการใชพ้ื้นทีป่่าต่อสตัวป่์าแต่คดิ
ว่าการเก็บหาของป่ายังมีความจําเป็นต่อการยังชีพ 
สว่นการใช ้พืน้ทีข่องสตัวป่์าทีใ่ชป้ระโยชน์เขม็ขนัหรอื
บางเบาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติและ
กจิกรรมการ ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าของทอ้งถิน่มผีลต่อ
การใช้พื้นที่ของสัตว์ป่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ
มลัลกิา เหลีย่มไธสง (2559: 148) ไดศ้กึษา การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมอนุรักษ์ป่าไม้และสตัว์ป่า โคกหินลาด 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม งานวจิยัหรอืความมุ่ง
หมายเพื่อ พฒันาคู่มอืฝึกอบรม อนุรกัษ์ป่าไมแ้ละสตัว์
ป่าบ้าโคกเหน็สาด อําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
พบว่านิสติทีเ่ขา้ ฝึกอบรมอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละสตัวป่์าป่า
โคกหนิลาด มสี่วนร่วมหลงัการฝึกอบรมโดยอบรมอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ แสดงว่าการฝึกอบรมนี้สามารถสรา้ง
ความรูท้ศันคตแิละการมสี่วนร่วมทีด่ต่ีอการอนุรกัษ์ป่า
ไม้และสัตว์ป่า ป่าโคกหินลาดอํา เภอเมืองจังหวัด
มหาสารคามได้ในปัจจุบนัและอนาคต และสอดคล้อง
กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  ค ณ ะ ว น ศ า ส ต ร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(2557: 47) ไดศ้กึษาการ
วางแผนการอนุรักษ์อย่างมีระบบในพื้นที่วิกฤตทาง
ความหลากหลายทางชวีภาพเขตอนิโด – พม่า พบว่า
จากการประกาศพื้นที่การประกาศเพิ่มพื้นที่สําคัญ
เพียงบางพื้นที่เข้ารวมกบัพื้นที่อนุรกัษ์ในปัจจุบนัจะ
ช่วยเพิ่ม ระดบัความคุ้มครองให้กบัประเภทถิ่นที่อยู่
อาศัยและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้อย่างมาก 
ระดบัความคุม้ครอง ของพืน้ทีอ่นุรกัษ์ในพืน้ทีว่กิฤตอนิ
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โด-พม่านัน้สามารถเพิม่ขึน้ไดอ้ย่างมากดว้ยการมุง่เน้น
ไปทีก่ารคงสภาพและ ฟ้ืนฟูพืน้ทีร่อยต่อระหว่างหย่อม
ป่าเลก็ๆ เพื่อสรา้งและคงสภาพพืน้ทีอ่นุรกัษ์ทีม่ขีนาด
ใหญ่ และเพื่อให้สิง่เหล่านี้ ดําเนินไปได้ด้วยดี ความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศในพื้นที่วกิฤตอนิโด-พม่าเป็น
สิง่สําคัญเป็นอย่างมาก การ วางแผนการจัดการใน
อนาคตควรจะตอ้งคาํนึงถงึความแตกต่างของระดบัการ
ป้องกันในแต่ละพื้นที่อนุรักษ์ด้วย เพราะในปัจจุบัน
ระดบัการป้องกนัในแต่ละพื้นที่ยงัไม่เท่ากนั การรวม
ความแตกต่างของระดบัการป้องกนัเขา้ เป็นส่วนหนึ่ง
ในการวเิคราะห ์อาจส่งผลใหผ้ลลพัธจ์ากการประเมนิ
ประสทิธภิาพของพืน้ทีอ่นุรกัษ์เปลีย่นแปลง ไปได ้
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 
 จากการศึกษาประสทิธภิาพของคู่มือกิจกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อําเภอเมืองจงัหวัด
มหาสารคาม เรื่อง สตัว์ป่าในป่าชุมชนโคกหินลาด 
สําหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทีผู่เ้ขา้ร่วมกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ E1/E2 
= 80.44/89.78 ซึง่อยู่ในเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้80/80 สาํหรบั
กจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาดเรื่อง สตัว์ป่า
ในป่าชุมชน โดยใช้คู่มือกิจกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู ้
ความเข้าใจ ในเรื่องของระเบียบป่าชุมชน สามารถ
พฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผล
ใหน้ิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางที่ดขี ึน้ แสดงให้
เหน็ว่า กจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง 
สตัว์ป่าในป่าชุมชน โดยใช้คู่มอืกจิกรรมประกอบการ
สอน ทาํใหน้ิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศึกษามีผลสัมฤทธิท์ างการ เรียนสูงขึ้นจริง  ซึ่ ง
สอดคล้องตามแนวคิดของ สอดคล้องกบัแนวคดิของ
เครอืวลัย ์เผ่าผึง้ (2548: 39) คู่มอื (Manual) หมายถงึ 
หนังสอืหรอืเอกสารทีจ่ดัขึน้อย่างเป็นระบบเพื่อใหเ้กดิ
ความรูค้วามเขา้ใจ ตอบขอ้สงสยั หรอืแนวทางในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช ้โดยมรีูปเล่มกะทดัรดั เหมาะแก่การ

พกพา สวยงาม มีภาพประกอบ อ่านเข้าใจง่าย และ
สามารถนําไปใช้อย่ างมประสิทธิภาพเพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และสอดคล้องกับ
แนวคดิของจุมพจน์ วนิชกุล (2554: 2-3) หนังสอืคู่มอื
เป็นหนงัสอือา้งองิประเภทหนึ่งทีจ่ดัทําขึน้เพื่อรวบรวม
เรื่องราวและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์
แนวโน้มเฉพาะดา้นหรอืเรื่องราวทีน่่าสนใจเฉพาะดา้น
หรอืเรื่องในสาขาวชิาใดวิชาหนึ่ง โดยให้รายละเอยีด
ของเรื่องราวนัน้อย่างสัน้ๆ หรอือาจใชเ้ป็นคู่มอืในการ
ปฏบิตัิงานและใช้ เป็นแหล่งอ้างองิหาขอ้เทจ็จรงิที่จะ
ตอบคําถาม  ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของพจนานุกรม 
ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน (2546: 256) ได้นิยาม
ความหมาย "คู่มอื" ว่า หมายถึงสมุดหรอืหนังสอืที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อ ใช้
ประกอบตํารา เพื่ออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อ
แนะนําวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคู่มือ จดัเป็น
หนั งสืออ้ า ง อิงปร ะ เภทหนึ่ ง  ที่ ร วบรวมข้อมู ล 
ขอ้เทจ็จรงิ เฉพาะเรื่อง เพื่อใชเ้ป็นคู่มอืตอบคําถามใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อใช้เป็นคู่มอื
ในการศึกษาและปฏิบตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้คู่มือมกัจะมี
การเรยีบเรยีงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของจนัทรจ์ริา รตันไพรบูลย ์(2555: 5) การพฒันาชุด
กจิกรรมค่ายอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม สําหรบัสร้างและหา
คุณภาพชุดกิจกรรมให้มี นักเรียนช่วงชัน้ที่ 4 ผล
การศกึษาพบว่า ชุดกจิกรรมค่ายอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มที่
พั ฒ น า ขึ้ น มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  84.14/83.00 ซึ่ ง ม ี
ประสทิธภิาพไปตามเกณฑ ์80/80 ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนความตระหนักต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ของ 
นักเรียนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมและ
พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนหลังการ
ฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.83 อยู่ ในระดับดีมาก 
สอดคล้องกบังานวจิยัของพัชทชิา กุลสุวรรณ์ (2558: 
229) ได้ศึกษาวิจยัการศึกษาเปรียบเทียบความรู้
เ กี่ ย ว กับ ก า ร จั ด ก า ร  ท รัพ ย า ก ร โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ทั ศ น ค ติ ต่ อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและทักษะทางการจัดการ 
ทรพัยากรธรรมชาติโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร ์สาํหรบั
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นิ สิ ต ป ริญ ญ า ต รี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม                  
ผลการศกึษาพบว่า การจดัการเรียนการสอนการตัด
การทรพัยากรโดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตรม์ปีระสทิธภิาพ 
เท่ากบั 89.04/81.58 ดชันีประสทิธผิลของการจดัการ
เรียนการสอนการจัดการทรัพยากรโดยใช้หลัก 
เศรษฐศาสตรม์คี่าดชันีประสทิธผิลเท่ากบั 0.594 แสดง
ว่าหลงัเรยีนดว้ยคู่มอืนิสติมคีวามกา้วหน้าในการ เรยีน
ร้อยละ 59.40 นิสิตที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการ
สอนการจดัการทรพัยากรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร ์    
มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรโดยใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์เจตคติต่อการอนรกัษ์สิง่แวดล้อม และ
ทกัษะ การจดัการทรพัยากรโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร์
หลงัเรยีนมากกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสาํคญัทางสติที ่
ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของฉลอง นุ้ยฉิม 
(2552: 35) เรื่องการสรา้งคู่มอืสือ่ความหมายธรรมชาติ
และประวตัิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชงินิเวศอุทยาน
แห่งชาติภูหนิร่องกล้ามี 3 ขัน้ตอน คือ 1) การผลิต
คู่มือสื่อความหมายธรรมชาติและประวัติศาสตร์ซึ่ง
ประกอบด้วย เตรียมการสร้างเนื้อหาคู่มือโดยการ
สอบถามนักท่องเที่ยวเพื่อกําหนดแหล่งนันทนาการ 
และสมัภาษณ์นักท่องเทีย่วเพื่อประเมนิความคาดหวงั
ทีม่ต่ีอเคา้โครงเรื่องและเน้ือหาทีต่อ้งการ นํามากาํหนด
จุดมุ่งหมายและเนื้อหาของคู่มือ สร้างเนื้อหาหนังสอื
คู่มือ และการผลิตคู่มือ เป็นการกําหนดรูปแบบ
ลกัษณะและองค์ประกอบของคู่มือ 2) การพฒันา
คุ ณ ภ า พ คู่ มื อ สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ประวตัศิาสตร ์การสรา้งเครื่องมอืเพื่อประเมนิคุณภาพ
ของคู่มือ การพัฒนาคุณภาพคู่มือโดยการทดลอง
เบื้องต้นครัง้ที่ 1 เป็นการทดลองแบบ 1 ต่อ 1 นํามา
แก้ไขปรบัปรุง การทดลองเบื้องต้นครัง้ที่ 2 เป็นการ
ทดลองกลุ่มย่อย นํามาแกไ้ขปรบัปรุง ประเมนิคุณภาพ
โดยผูท้รงคุณวุฒปิรบัปรุงแกไ้ขและผลติคู่มอื 3) การ
ทดลอง ใช้คู่ มือ สื่ อ คว ามหมายธรรมชาติ  และ
ประวตัศิาสตรก์บักลุ่มทดลองซึ่งเป็นนักท่องเทีย่วชาว
ไทยที่มีอายุไม่ตํ่ ากว่า 18 ปี  และมีความรู้ตัง้แ ต่
มธัยมศกึษาตอนต้นเป็นต้นไปจํานวน 45 คน โดยทํา
แบบทดสอบก่ อน  แล้ ว ให้ก ลุ่ มทดลอง ใช้คู่ มือ
ประกอบการท่องเที่ยว จากนัน้นําแบบทดสอบชุดเดมิ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบถามความคิด

เห็นต่อคู่มือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับ
งานวจิยัของจาํเนียร จนิตนา (2552: 75) ไดศ้กึษาการ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรูเ้รื่อง ชวีติกบัสิง่แวดลอ้มตาม
แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ผลการศกึษาพบว่า 
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 81.67/82.92 ซึ่งสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้คือ 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของชลทิศ 
พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิสาล ี(2559: 176-188) ไดศ้กึษา
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สหพนัธรฐัมาเลเซยี การวจิยันี้มี
ค ว า ม มุ่ ง ห ม า ย เ พื่ อ พั ฒ น า  คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อา เซียน 
สหพันธรัฐมาเลเซีย ที่มีประสิทธิภาพดาน เกณฑ ์
80/80 และหาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืเท่ากบั 0.8685 
นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อมอา เซียน  :  สหพันธรัฐมา เล เซีย  มี
ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ ร้อยละ 86.85 นิสติกลุ่ม
ทดลองมคีวามรู ้ทศันคต ิจะทกัษะในการเป็นวทิยากร
ฝึกอบรม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน 
: สหพันธรัฐมาเลเซีย กว่านิสิตกลุ่มควบคุม อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
สัตว์ป่าในป่าชุมชนโคกหินลาด ของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 ความรูเ้กีย่วกบัสตัวป่์าในป่าชุมชน พบว่า นิสติ
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืและกะบวนการ
ฝึกอบรมสตัว์ป่าในป่าชุมชน มีความเหมาะสมและมี
เทคนิควธิกีารฝึกอบรมทีม่คีวามหลากหลาย ผูเ้ขา้ร่วม
การฝึกอบรมมสี่วนร่วมในกจิกรรมทุกหน่วยฝึกอบรม 
ซึง่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่เขา้ร่วมรบัการฝึกอบรมมคีวามรู้
เพิม่มากขึน้กว่าก่อนเขา้ร่วมฝึกอบรม ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของแสงจนัทร ์โสภากาล (2550: 14-15) ไดใ้ห้
ความหมายของความรู้ หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับ
ขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์ รายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กดิจากการ
สงัเกตการศึกษา ประสบการณ์ทัง้ในด้านสิง่แวดล้อม
ทางธรรมชาติและสงัคมความรู้พื้นฐาน หรือภูมิหลัง
ของแต่ละบุคคล ที่บุคคลได้จดจําหรอืเกบ็รวบรวมไว้
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และสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤตกิรรมทีส่งัเกตหรอื
วัดได้ สอดคล้องกับแนวคิดของชวาล แพรรัตกุล 
(2552: 201-225) ได้กล่าวว่า การวดัความรู้ความ
จาํเป็นการวดัสมรรถภาพสมองดา้นการระลกึออกของ
ความจํานัน่เอง เป็นการวัดเกี่ยวกบัเรื่องราวที่เคยมี
ประสบการณ์หรอืเคยรู้เคยเหน็และทํามาก่อนแล้วทัว่
ทัง้สิน้ ซึง่การวดัความรู ้ความจํา สามารถสรา้งคําถาม
วดัสมรรถภาพดา้นน้ีไดห้ลายลกัษณะดว้ยกนั ลกัษณะ
ของคําถามจะแตกต่างกนัออกไปตามชนิดของความรู้
ความจํา แต่ก็จะมีลักษณะร่วมกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ 
เป็นคําถามทีใ่หร้ะลกึถงึประสบการณ์ที่ผ่านมาที่จําได้
ก่อนแลว้ไม่ว่าจะอยู่ในรปูคาํศพัท ์นิยาม ระเบยีบ แบบ
แผน หรือหลักการทฤษฎีใดๆ และสอดคล้องกับ
แนวคดิของสาํนักงานวฒันธรรมจงัหวดัระนอง (2554: 
98) การถ่ายทอดความรูอ้นัเป็นส่วนประกอบของการ
จดัการองค์วามรู้ ถูกประพฤติปฏิบัติกันมานานแล้ว
ตวัอย่างรูแ้บบการถ่ายทอดความรู ้เช่น การอภปิราย
ของเพื่อนร่วมงานในระหว่างการปฏบิตังิาน การอบรม
พนักงานใหม่อย่างเป็นทางการห้องสมุดขององค์กร
โปรแกรมการฝึกสอนทางอาชพีและการเป็นพีเ่ลีย้ง ซึง่
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ มกีารพฒันารูปแบบโดย
อาศัย เทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ที่ กร ะจายอย่ า ง
กว้างขวางในศตวรรษที่ 20 ก่อให้เกิดเทคโนโลยี
ฐานความรูร้ะบบผูเ้ชีย่วชาญและคลงัความรู้ ซึ่งทําให้
กระบวนการถ่ายทอดความรูง้่ายมาก ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของประเสรฐิ พลอยบุตร (2554: 58) ไดศ้กึษา
การพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรู้เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมในโรงเรียนบาน
หนองจอกวงักําแพง อําเภอศรเีทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ผลการศกึษาพบว่าชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้เกีย่วกบัการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.2/91.13 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตัง้ไว้นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และ
สิง่แวดล้อม มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลงัเรียน สูง
กว่าก่อนเรยีนอย่างม ีนยัสาํคญั ที ่0.05 และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของกลัยา จนัทร์กอง (2552 : 44) ได้
ศึกษาวิจยัเรื่อง การพฒันาแผนการสอน การเรียนรู ้
แบบร่วมมือ เรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกหิน อํา เภอ      
ศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันา
แผนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพื่อ
เปรียบเทียบเพศ และผลสมัฤทธิ ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกหิน อํา เภอ      
ศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จํานวน 19 คน ได้มาจาก
การเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ 
แ ผ น กา ร จัด กิ จ ก ร รม กา ร เ รี ย น รู้ แ บ บ ร่ ว ม มื อ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน สถิติที่ใช้ใน
การ วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่า 
แผนการเรยีนการสอนแบบร่วมมอืเรื่องสิง่แวดลอ้มทาง
ธรรมชาติมปีระสทิธภิาพ 80.00/81.22 และนักเรยีนที่
เรียนด้วยแผนการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้กว่าก่อนเรยีน อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และนักเรียนชายและ
หญงิ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน แตกต่างกนั 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรรณพร บุญทศ (2559 
: 82) ไดศ้กึษาเรื่องการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้เรื่อง 
ระบบนิเวศ สาํหรบันกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โดย
ใช้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ มีวัตถุประสงค ์      
1) เพื่อพฒันาและศกึษาดชันีประสทิธผิลของแผนการ
จัดการเรียนรู้  ระบบนิ เวศ สําหรับนัก เรียนชั ้น
มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยใช้เทคนิคการสร้างแรงบนัดาล
ใจ 2) เพื่อศกึษาและเรยีบเทยีบความรู ้ความตระหนัก 
และพฤติกรรมอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนของนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนต่างกนัและเรยีนดว้ย
รปูแบบการเรยีนต่างกนั 3) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมหลังเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียน
ต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ ต่ างกัน 
ผลการวจิยัพบว่า แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช ้เทคนิค
การสร้างแรงบนัดาลใจมีประสทิธิผลโดยรวมเท่ากับ 
0.7379 แสดงว่านกัเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีน
เพิม่ขึน้ 0.7379 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 73.79 นักเรยีนทีม่ี
ผลการเรียนสูงและนักเรียนที่มีผลการ เรยีนตํ่าเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนโดยใช้เทคนิคการสร้างแรง
บนัดาลใจมคีวามรู ้ความตระหนัก และพฤตกิรรมการ
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อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลัง เรียนสูงกว่ าก่อนเรียน 
(p<001*) นักเรยีนที่มผีลการเรยีนต่างกนั และเรยีน
ด้วยรูปแบบการเรยีนต่างกนัมคีวามรู้ ความตระหนัก
และพฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม แตกต่างกนัโดย
นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน โดยใช้เทคนิค
การสร้างแรงบนัดาลใจมคีวามรู้ ความตระหนัก และ
พฤติกรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมมากกว่านักเรยีนที่
เรยีนตามรปูแบบการเรยีนตามคู่มอืคร ู(p< .001*) และ
ไม่มีปฏิสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนกับผลการ
เรียนต่อความตระหนักและพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อมแต่มปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการเรยีน
กบัผลการเรยีนต่อความรู้อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของ อาภาวดี คําภู
แกว้ (2558: 51) ไดท้ําการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าเตง็
รัง สําหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  มีความมุ่ งหมาย เพื่ อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าเตง็รงั ก่อน
และหลังการสงเสริม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ทศันคติต่อการอนุรกัษ์ป่าเต็งรงั ก่อนและหลงัการสง
เสรมิ ผลการวจิยัพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงั
การสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัสาํคญัที่
ระดบั .05 วุฒศิกัดิ ์บุญแน่น และคณะ (2558: 174-
190) ได้ศึกษาวจิยัเรื่อง การพฒันาคู่มือการจัดการ
เรยีนรูช้วีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบ
บูรณาการ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีความมุ่งหมาย เพื่อหาประสิทธิภาพ
การตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่ อหาค่าดัชนี
ประสทิธผิลการพฒันาคู่มอืการจดัการเรยีนรู้ชวีวทิยา
และปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบบรูณาการ และ
เพื่อเปรยีบเทยีบความรู ้และทกัษะเกีย่วกบัการจดัการ
เรยีนรูช้วีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบ
บูรณาการ ผลการวิจยัพบว่า คู่มือการจดัการเรียนรู้
ชวีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบบรูณา
การ สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา แต่ละหน่วยการเรียนรู้มีประสทิธิภาพเท่ากับ 
80.55/81.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ตัง้ไว้ที่ 80/80 มี
ดชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 0.751 และนิสติมคีวามรู้

เกี่ยวกบัชีววิทยาสิง่แวดล้อม ความตระหนักต่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และทกัษะปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์
ข ัน้บูรณาการ หลงัการเรยีนมากกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อสัตว์ป่าในป่าชุมชนโคกหินลาด 
ของนิ สิตกลุ่มตัวอย่ างก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม 
 จติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อสตัวป่์าในป่าชุมชนโคก
หนิลาด พบว่า นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่หลงัการ
ฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอื
และกระบวนการฝึกอบรมสตัว์ป่าในป่าชุมชนมคีวาม
เหมาะสมและมีเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่มีความ
หลากหลาย ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมทุกหน่วยฝึกอบรม ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่เข้า
ร่วมรบัการฝึกอบรมมจีติอาสาสิง่แวดล้อมเพิม่มากขึน้
กว่าก่อนเขา้ร่วมฝึกอบรม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
สุจติต์ วงษ์เทศ (2550: 3) จติอาสา หมายถึง การ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่การเสียสละเวลา สิ่งของ เงินทอง 
แรงกายสตปัิญญา เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นจติใจทีม่ี
ความสขุเมื่อไดท้าํความดกีารช่วยเหลอืผูอ้ื่น และสงัคม
เพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยความสมคัรใจ และไม่หวงั
ผลตอบแทน เขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์
สา นึกของบุคคลทีม่ต่ีอสว่นรวม เอาใจใส่ป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาสงัคมนอกจากนี้ “จติอาสา” ในวาระแห่งชาตคิอื
“ทานและการอาสาสมคัร” แต่มบีางคนบญัญตัคิําขึน้มา
ใหม่ว่า “จติอาสา” บา้ง “จติสาธารณะ” บา้งฯลฯ ลว้นมี
ความหมายตรงกนั คือเริ่มจากไม่เบียดเบียนตนเอง
และคนอื่น แลว้เผื่อแผ่แบ่งปันเอือ้เฟ้ือเกือ้กูลผูค้น และ
ชุมชม สอดคล้องกับแนวคิดนันทรัตน์ ปริวัติธรรม 
(2553: 20) แนวคดิจติอาสาเริม่เกดิขึน้อย่างจรงิจงัใน
ประเทศไทยภายหลงัการเกดิธรณีพบิตั ิสนึามเิมื่อวนัที่
26 ธนัวาคม 2547 ในครัง้นัน้อาสาสมคัรจํานวนมาก
หลัง่ไหลจากทัว่ประเทศ และทัว่โลกเกดิการร่วมมอืกนั
ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สงัคมต่าง ๆ เพื่อมาระดมความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
ดาํเนินการกูศ้พ ทําความสะอาดในบรเิวณชายทะเล 4 
จังหวัดภาคใต้ เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสการเป็น
อาสาสมัครและทา ให้คนไทยได้หันกลับมาให้
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ความสําคัญ กับความสามัคคีการมีส่วนร่วม และ
คุณธรรมว่า ด้วยการใหอ้กีครัง้หนึ่ง และสอดคลอ้งกบั
แนวคดิของณัฐณิชากร ศรบีรบิูรณ์ (2555: 22) ไดใ้ห้
ความหมาย ของจติอาสาคอืความสาํนึกของบุคคลที่มี
ต่อสงัคมส่วนรวม โดยการเอาใจใส่ และการช่วยเหลอื
ผู้ที่มีจิตอาสา จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่อาสาทํา
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การเสยีสละเงิน สิง่ของ 
เวลาแรงกาย และสติปัญญาเพื่อช่วยเหลอืผู้อื่น และ
สงัคม โดยไม่หวงัผลตอบแทน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของณัฐณิชากร ศรบีรบิูรณ์ (2550: 142-144) ศกึษา
เรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิง สาเหตุของจิตอาสาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ ศึกษาขัน้พื้นฐาน สรุป
ผลการวจิยัไดด้งันี้ จติอาสาของนกัเรยีนมอีงคป์ระกอบ 
3 ด้าน คือ การช่วยเหลือผู้อื่น การเสยีสละต่อสงัคม 
และความมุ่งมัน่พฒันา และมตีวัชีว้ดัทัง้หมด 7 ตวั คอื 
(1) การช่วยเหลอืแนะนําสิง่ทีถู่กทีค่วรแก่ผูอ้ื่น (2) การ
อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูอ้ื่น (3) การ แบ่งปันสิง่ของ
ให้กบัผู้อื่น (4) การสละเงิน แรงกาย เพื่อผู้อื่นและ
สงัคม (5) การสละเวลาและการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อสงัคม (6) การสนใจในปัญหาและการ
เปลีย่นแปลงพรอ้มทัง้เสนอ ความคดิทีจ่ะพฒันาสงัคม 
และ (7) การร่วมพฒันากจิกรรมการเสรมิสรา้งจติอาสา
เพื่อสงัคม อย่างสรา้งสรรคแ์ละหลากหลาย โดยสภาพ
จิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน 
โรงเรยีนสงักดัสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานมคี่าเฉลีย่ของคะแนนจติอาสาอยู่ใน ระดบัปาน
กลาง เมื่ อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบด้านการ
ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ ในระดับสูงมาก สอดคล้องกับ
งานวจิยัของวลยัรกัษ์ บุญภา (2553: 51) ไดศ้กึษาวจิยั 
กระบวนการสรา้งจติอาสาคณะกรรมการชุมชนในเขต 
เทศบาลตําบลโพธิไ์ทร อําเภอโพธิไ์ทร จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า กระบวนการสร้างจติอาสา เป็น
กา รทํ า ค ว าม เ ข้ า ใ จ โ ดย กา รสื่ อ สา ร  บอก เ ล่ า 
ประชาสัมพันธ์ การปลูกจิตสํานึกให้ตระหนักถึง
ความสาํคญัของจติ อาสา และการเขา้ร่วมกจิกรรมของ
ชุมชนอย่างสมํ่ า เสมอ ส่วนแนวทางการพัฒนา
กระบวนการสร้างจิต อาสา ประกอบด้วยการสร้าง
จติสํานึกเรื่องการทํางานเพื่อส่วนรวมให้ตระหนักถึง

ปัญหาและผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับสังคมโดยให้ยึด
หลกัธรรมในการดาํเนินชวีติ การใหร้างวลั ยกย่อง เชดิ
ชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง ของสงัคม และให้โอกาส
บุคคลที่มีจิตอาสาทําคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
ตลอดจนสรา้งระบบกลไกทีเ่น้น เรื่องการทําประโยชน์
เพื่อส่วนรวมโดยท้องถิน่/เทศบาลเป็นแบบอย่างไม่ใช้
เงินเป็นตัวนําในการดําเนิน โครงการ/กิจกรรม และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของกรรณิกา มาโน (2553 : 
120) ได้ทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ 
ความหมายจติอาสาและ ความหมายในชวีติของผูท้ีท่ํา
กจิกรรมจิตอาสา ผลการวจิยั พบว่า การทํากจิกรรม
จติอาสาก่อให้เกดิความสุขใจจากการได้เป็นผู้ให้โดย
ไม่หวงัผลตอบแทน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการก้าวพ้น
จากการยึดตนเอง เป็นศูนย์กลางไปสู่การเห็นแก่
สว่นรวมดว้ยการใหผู้อ้ื่น อกีดา้นหนึ่งไดส้ะทอ้นใหเ้หน็
ว่า สิง่ที่ทําลงไปม ีคุณค่า และส่งผลใหผู้้ใหข้อ้มูลรู้สกึ
ว่าตนเองมีคุณค่าเช่นเดียวกนั นอกจากนี้ ในแง่ของ
การเขา้ใจความหมายของชวีติในมุมมองการอยู่ร่วมกบั
ผู้อื่น ทัง้ผู้ที่ทํางานร่วมกนัในกิจกรรมต่างๆ และผู้ที่
อาศัยอยู่ ร่วมในสงัคมเดียวกัน เป็นประสบการณ์ที่
ไดร้บัทัง้แง่บวกและลบไดก้ล่อมเกลาผูใ้หข้อ้มลูเกดิการ
ตระหนัก รู้ถึงการใช้ชวีติร่วมกบัผู้อื่น การเปิดใจที่จะ
ยอมรบัความต่าง ทัง้ในแง่ของวถิชีวีติและความคดิ ซึง่
การ มองเหน็ผู้อื่นมากขึน้จากการมปีฏสิมัพนัธ ์ส่งผล
ให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความเข้าใจมากขึ้นถึงการใช้ชีวิต
ร่ ว ม กับ  ผู้ อื่ น ใ น โ ลกข อง คว าม จ ริ ง  ม อ ง เห็น
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัเองกบัคนรอบขา้งในมุมมอง
ของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
วิมลพรรณ อาภาเวท (2556: 57) ได้ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดรบัข่าวสารกบัพฤตกิรรม
จิต อ า ส า ข อ ง วัย รุ่ น ใ น เ ข ต ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร              
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปิดรบัข่าวสารกบัพฤตกิรรมจติอาสาของวยัรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การเปิดรับข่าวสารและ
ทศันคตจิติอาสามคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรม
จติอาสาโดยเป็นความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางขณะที่
ความรูจ้ติอาสามคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัพฤตกิรรมจติ
อาสาและเป็นความสมัพนัธร์ะดบัตํ่า และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สญัญาศรณ์ สวสัดิไ์ธสง (2561: 20-21) 
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ได้ศกึษาการพฒันาพฤติกรรมจติอาสาของนักศกึษา
โดย ใ ช้ ก า ร เ รี ย น รู ป แ บบ  โ ค ร ง ง านคุณธ ร รม              
มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อศึกษาความแตกต่าง
ของพฤตกิรรมจติอาสาของนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการจดัการ
เรยีนรูปแบบโครงงานคุณธรรมกบันักศกึษาทีไ่ม่ไดร้บั
การจดัการเรยีนรูปแบบโครงงานคุณธรรม เพื่อศกึษา
ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมจติอาสาของนักศกึษา 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร
และเพื่อศกึษาขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัพฤติกรรมจติอาสา
ของนกัศกึษาและแนวโน้มทีจ่ะทาํงานดา้นจติอาสาของ
นักศึกษาในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่
ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรูปแบบโครงงาน
คุณธรรม มีแนวโน้มพฤติกรรมจิตอาสาสูงกว่ า
นักศึกษาที่ไม่ได้รบัการจดักระบวนการเรียนรูปแบบ
โครงงานคุณธรรมในทุกตัวแปรอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ยกเว้นตวัแปรความรูปความเขา้ใจ 
ผลที่พบเช่นนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรูปแบบโครงงานคุณธรรมเ ป็นผู้มี
พฤติกรรมจิตอาสาทัง้โดยรวมและรายด้านสูงกว่า มี
การรบัรูปความสามารถแห่งตนสงูกว่า และมลีกัษณะ
มุ่ งอนาคตควบคุมตนสูงกว่าผู้ที่ ไม่ได้รับการจัด
กระบวนการเรยีนรปูแบบโครงงานคุณธรรม 
5.5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกีย่วกับสัตว์ป่าในป่าชุมชนโคกหิน
ลาด ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรม 
 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม พบว่า นิสิตมีคะแนน
เฉลีย่ก่อนการฝึกอบรมสงูกว่าหลงัการฝึกอบรมแสดง
ให้เหน็ว่าคู่มอืและกระบวนการฝึกอบรมกจิกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชน มคีวามเหมาะสมและมเีทคนิควธิกีาร
ฝึกอบรมทีม่คีวามหลากหลาย ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมี
ส่วนร่วมในกจิกรรมทุกหน่วยฝึกอบรม ซึง่ช่วยกระตุ้น
ให้ผู้ที่เขา้ร่วมรบัการฝึกอบรมมจีรยิธรรมเพิม่มากขึน้
กว่าก่อนเขา้ร่วมฝึกอบรม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2558: 14) 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม (environmental ethics) เดมิ 
มนุษย์ไม่เคยประสบปัญหาสิง่แวดล้อมมากนัก แต่ใน
ปัจจุบัน  ม นุษย์ประสบกับ ปัญหาสิ่งแว ดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง อนัเนื่องจากทรพัยากรธรรมชาติเหลือ

น้อยลง การใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนทางทีผ่ดิ 
เช่น การทดลอง ระเบดิปรมาณู การทําลายป่าไมฯ้ลฯ 
ทําให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงและเสียสมดุล ส่งผล
กระทบต่อชีวิตของมนุษย์เอง ปัจจุบันสังคมไทยมี
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  จึงจํ า เ ป็นต้อง นําจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มมาศกึษาใหค้รบทุกดา้นโดยการบูรณาการ
กบัทุกกิจกรรม เช่น การรู้จกัประมาณในการบริโภค
หรือทางสายกลางในการใช้สอย การกตญัญูกตเวทีรู้
คุณค่าของสิง่แวดล้อม การเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับ
แนวคดิของประยูร วงศจ์นัทรา (2551: 64) จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มจากเนื้อหาสิง่แวดลอ้ม 4 เรื่อง ไดแ้ก่ ป่าไม ้
แหล่งน้ํา ขยะ และโลกร้อน โดยวัดจริยธรรม 7 ตัว 
ไดแ้ก่ ความกตญัญกูตเวทต่ีอสิง่แวดลอ้ม ความเมตตา
กรุณาสิง่แวดลอ้ม ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม และ
การไม่เห็นแก่ตัวการวัดและประเมินจริยธรรม จึงมี
วิธีการวัดเดี่ยวกันกับการวัดด้านเจตพิสัย ซึ่งมี
ธรรมชาติของการวดัและประเมิน และสอดคล้องกับ
แนวคิดของอรรถเดช สรสุชาติ (2558: 23) ให้
ความหมายจรยิธรรมว่า จรยิธรรม หมายถงึ คุณสมบตัิ
ทางความประพฤติ ที่สงัคมมุ่งหวงัให้คนในสงัคมนัน้
ประพฤติ มคีวามถูกต้องในความประพฤต ิมเีสรภีาพ
ภายในขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าที่ที่สมาชิใน
สงัคมพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อ
สงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคม
การที่จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัิจะต้องรูว้่า
สิง่ใดถูกสิง่ใดผดิ ซึง่สอดคลอ้งกบัวจิยัของของชชัพงศ ์
ทองขนั (2552: 25) ได้ศึกษาแนวคิดจริยธรรม 
สิง่แวดลอ้ม เดมิมนุษยไ์ม่เคยประสบปัญหาสิง่แวดลอ้ม
มากนัก แต่ในปัจจุบัน มนุษย์ประสบกับปัญหา 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  อั น เ นื่ อ ง จ า ก
ทรพัยากรธรรมชาติเหลอืน้อยลง การใช้วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในทางที่ผิด เช่น การทดลอง ระเบิด
ปรมาณู การทําลายป่าไม้ ฯลฯ ทําให้ระบบนิเวศ
เปลีย่นแปลง และเสยี สมดุล ส่งผลกระทบต่อชวีติของ 
มนุษย์เอง ปัจจุบนัสงัคมไทยมปัีญหาสิง่แวดล้อม จึง
จําเป็นต้องนําจริยธรรม สิง่แวดล้อมมาศกึษาให้ครบ
ทุกด้าน โดยการบูรณาการกบัทุกกิจกรรม เช่น การ
รูจ้กัประมาณในการบรโิภค หรอืทางสายกลางในการ



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 1(3), 2018 : 44 - 60 
 

57 

ใช้สอย การ กตัญญูกตเวทีรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับงานวิจัย และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของวนัดี ละอองทพิรส (2553: 
80 - 81) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธข์องการใชเ้หตุผลที่
เอื้อต่อสงัคมและพฤติกรรมที่เอื้อต่อสังคมของเด็ก
ประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมที่เอื้อต่อสังคมมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบั พฤติกรรมที่เอื้อต่อสงัคม 
แสดงว่าเดก็ประถมศกึษาปีที ่1-6 ทีม่กีารใหเ้หตุผลเชงิ
จรยิธรรมทีเ่อือ้ต่อ สงัคมสงู ย่อมมพีฤตกิรรมที่เอือ้ต่อ
สงัคมสงูดว้ย หรอืในทางตรงขา้มเดก็ประถมศกึษาปีที ่
1-6 ที่ม ีการให้เหตุผลเชงิจรยิธรรมที่เอื้อต่อสงัคมตํ่า 
ย่อมมพีฤติกรรมทีเ่อือ้ต่อสงัคมตํ่าด้วย นอกจากนี้ ยงั
พบว่า พฤตกิรรมการแบ่งปันของเดก็ประถมศกึษาปีที ่
1-6 มีความสมัพันธ์ทางบวกกับการให้ เหตุผลที่ยึด
ความตอ้งการของบุคคลอื่น และมคีวามสมัพนัธท์างลบ
กบัการให้เหตุผลที่ยึดความต้องการของตนเองเป็น
ที่ตัง้อย่างมนีัยสําคญั และจากการศกึษาค่าเฉลี่ยของ
พฤตกิรรมที ่เอือ้ต่อสงัคมในเดก็ประถมแต่ละชัน้เรยีน 
พบว่ามีพฤติกรรมเอื้อสังคมในระดับปานกลาง 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จติรวลยั ศรแีสงฉาย (2551: 
161) ได้ศึกษาจิตอาสาพฒันาชนบท กรณีศึกษา : 
กลุ่มอาสาพฒันามหาวทิยาลยัมหดิล มจีุดมุ่งหมายเพื่อ
ศกึษาความมคีุณธรรม จรยิธรรม ความเสยีสละต่อผูท้ี่
ด้อยโอกาสกว่าตนเองในชนบทโดยไม่มีการหวัง
ผลตอบแทนใดๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
นกัศกึษาได ้พบว่า นักศกึษาสวนใหญ่แลว้ไดใ้หค้วาม
ส น ใ จ กับ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ก ลุ่ ม อ า ส า  37 พัฒ น า
มหาวทิยาลยัมหดิลและไดม้กีารออกค่ายอาสาร่วมกบั
กลุ่มอาสาพฒันาซึง่เป็นสิง่ที่ พวกเขาทําโดยเกดิ จาก
จติทีเ่ป็นอาสาจรงิๆ เพื่อใหผู้ท้ีไ่ดร้บัความช่วยเหลอืใน
สังคมชนบทมีความสุขมากขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ พระครูวาปีพชัราภรณ์ (2554: 52) ได้
ศึกษา การศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย  ศูนย์
การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา

และเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระนิสิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยศูนย์
การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ที่มอีายุ ระดบัการศกึษา 
และตําแหน่งต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า จริยธรรม
สิ่ ง แ วดล้ อม ของ พระนิ สิตที่ กํ า ลัง ศึกษาอยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์
การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์โดยรวมมคี่าเฉลีย่คะแนน
อยู่ในระดับสูงมาก และพระนิสติที่กําลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบรูณ์ ทีม่อีายุระดบัการศกึษา และตําแหน่งงาน 
ต่างกนั มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด 
เรื่อง สตัว์ป่าในป่าชุมชนโคกหินลาด สามารถทําให้
นิสิตมีความรู้ จิตอาสาสิ่งแวดล้อม และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ สถาบนัการศกึษาอื่นๆ สามารถนํา
คู่มอืการจดักจิกรรมไปเป็นแนวทางในการจัดกจิกรรม
ไดต่้อไป 
 2. ควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นํา
คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง 
สตัว์ป่าในป่าชุมชนโคกหนิลาด เป็นขอ้มูลพื้นฐานใน
การผลติสือ่ และนําไปเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้
ทีส่นใจต่อไป 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาและเปรยีบเทยีบตวัแปรอื่นๆ เช่น 
เพศ อายุ หรือเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่
อื่นๆ ทีไ่ม่ใช่นิสติ นกัศกึษา 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน
โคกหินลาด เรื่อง สตัว์ป่าในป่าชุมชนโคกหินลาด มี
ความต่อเนื่องกันเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจต่อเนื่องตรงกัน อันนําไปสู่การ
พฒันาการจดักจิกรรมทีไ่ดป้ระสทิธภิาพยิง่ขึน้ไป 
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