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บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

(ทสม.) จงัหวดัมหาสารคาม มคีวามมุง่หมาย 1) เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนั และปญัหาของเครอืขา่ยอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อพัฒนารูป
แบบเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ให้มีประสิทธิภาพ 
3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. ที่มีอายุและการศึกษาต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ เครือข่ายอาสาสมัคร
พทัิกษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มหมูบ่า้น (ทสม.) จำานวน 30 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวิจยั ไดแ้ก ่
คู่มือกิจกรรม แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดการมีส่วนร่วม การทดสอบสมมุติฐาน
โดยใช้ Paired t-test, F-test (Two-way MANCOVA และ Two-way ANCOVA) ผลการศึกษา พบว่า  
1. สภาพปัจจุบันและปัญหาของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปัจจุบันเครือข่าย ทสม.ยังไม่คลอบคลุมทุกหมู่บ้านอีกทั้งยังไม่ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และปัญหาการรับรู้ของเครือข่าย ทสม. พบว่า ส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของ ทสม. อยู่ในระดับต่ำาส่วนปัญหาการบริหารจัดการของ ทสม. พบว่า การบริหารงาน
ยังขาดความคล่องตัว ขาดเครือข่ายในการประสานงาน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และขาด
งบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 2. รูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่ใช้ คือ Network model เก็บรวบรวมข้อมูลจากการอบรมและสนทนากลุ่ม 
ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบเครือข่าย ทสม. ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.50/88.00 ข้อสรุป
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จากการสนทนากลุ่ม พบว่า รูปแบบของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ที่ได้จากการระดมความคิดเห็นร่วมกัน คือ รูปแบบ 4ก ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ประการ 
คือ กรรมการ กติกา กิจกรรม และกองทุน 3. ความรู้ของผู้เข้าอบรมเครือข่าย ทสม. หลังการอบรมสูง
กวา่กอ่นการอบรม อยา่งมนียัสำาคญั ทีร่ะดบั .05 เจตคตแิละการมสีว่นรว่มโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
เครือข่าย (ทสม.) ที่มีระดับการศึกษาต่ำากว่าปริญญาตรีมีความรู้มากกว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
และเครือข่าย (ทสม.) ที่มีอายุต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำา แตกต่างกัน และเครือข่าย (ทสม.) ที่มีอายุ 31-40 ปี มีส่วนร่วมมากกว่า 
เครือข่าย (ทสม.) ที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป

คำ�สำ�คัญ: เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน ความรู้ เจตคติ  
การมีส่วนร่วม

Abstract 
Development of natural resources and environmental protection volunteer network 

villages in Mahasarakham province. The purposes of this research were 1) to study current  
conditions and problems of Network volunteers escort the natural resources and  
environment village (NEV-Net) of Mahasarakham province, 2) to develop model of village 
natural resource and environmental protected volunteer network (NEV-Net) to be efficient, 
and 3) to compare the knowledge, attitudes and participation in the management of natural  
resources and environment. The sample were 30 volunteers. The result showed that:  
1. Current conditions and problem, result revealed that NEV-Net has not yet been developed 
into concrete and cognitive problem found that Most do not have knowledge about and 
don’t understand about the roles of network volunteers escort the natural resources and 
environment village. Found that NEV-Net. Management problem administration has not yet 
streamlined, lack of network coordination, lack of knowledge and lack of personnel, budgets 
continuous support. 2. To develop a volunteer network of environmental and natural resource 
dissolved village (NEV-Net). Researchers used guidelines in development is Network model.  
By training and discussion groups, study results showed that, the performance of the  
NEV-Net. during training and after training is equal to 86.50/88.00. From the discussion 
group, study results showed that, volunteer network of environmental and natural resource 
dissolved village is network 4CRAF. Are as follows: Committee, Rule, Activities and Fund.  
3. Found that after training, NEV-Net. Overall, there is a different level of education and 
age, knowledge, attitudes and participation in the management of natural resources and  
environment do not differ and there is no interaction between age and education level. When 
considering a list of found of attitudes in the Water resources management and Forest  
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resources management do not differ. For Knowledge and participation in the Water resources 
management and Forest resources at statistical significantly level .05. By the NEV-Net.  
Education below Bachelor degree have greater knowledge Bachelor degree level.

Keywords: volunteer network of environmental and natural resource dissolved village  
(NEV-Net), knowledge, attitude, participation 

บทนำา
ปัจจุบันนี้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของชุมชนมีการตื่นตัวมากขึ้น 
ชุมชนเริ่มมีความตระหนักและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บำารุง รักษา 
และร่วมกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ มอีงคก์รหนึง่ทีท่ำาหนา้ทีด่แูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถ่ิน 
โดยใชช้ือ่วา่ อาสาสมคัรพิทกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. มีการทำางาน
ร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
คนมีจิตสาธารณะ เข้ามาร่วมปกป้องดูแลรักษา
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน พ.ศ. 2550 เพ่ือรองรับการขับเคลื่อน
กิจกรรมของเครือข่าย ทสม. ร่วมกับภาคีความ
รว่มมอือืน่ และสร้างความเขม้แขง็ดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้กับ ชุมชน โดยเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. เห็นความสำาคัญ
ในการเข้าร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และทำางานร่วมกัน เป็น 
เครือข่าย ทั้ง 75 จังหวัดทั่วประเทศ ได้จัดทำา 
ขอ้เสนอ เพือ่ปฏิรปูการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยการส่งเสริม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บนพื้นฐานชุมชน การปฏิรูปกฎหมายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ
ปฏิรูปองค์กรและกลไก การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการ ให้
ความรู้เพื่อส่งผลให้เกิดความรู้ ความตระหนัก
ด้านการป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูและแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
มีวิธีการในการดำาเนินการหลายวิธีแต่วิธี ที่สนใจ
และคิดว่าจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา เกิดความรู้  
ความตระหนัก คือ การสร้างองค์ความรู้ โดย
การฝึกอบรม เนื่องจากการฝึกอบรมเป็นกระ
บวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถ
สร้างหรือเพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) ความสามารถ (Ability) และ เจตคติ  
(Attitude) ของบคุลากรอนัจะช่วยให ้การปฏิบตังิาน 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (ชูชัย สมิทธ์ไกร, 2548.) 

ปัจจุบันเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ยงัไมไ่ดร้บัการพฒันาและเปน็รปูธรรมเทา่
ที่ควร ดังนั้น เพื่อสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และเจตคติ ของบุคลากร ผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบเครือข่ายอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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หมูบ่า้น (ทสม.) ในการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาของเครือข่ายอาสาสมัคร
พทิกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มหมูบ้่าน 
(ทสม.) และการพัฒนารูปแบบเครือข่ายอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม ให้มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เจตคติ และการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของสมาชิกเครือข่าย ทสม. ที่มีอายุและการศึกษา
ต่างกัน

ความมุ่งหมายการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมหมู่บ้ าน (ทสม. )  จั งหวัด
มหาสารคาม 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเครือ
ข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม 
ให้มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อทดลองและประเมินรูปแบบเครือ
ข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม 
โดยศกึษาความรู ้เจตคตแิละการมสีว่นรว่มในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมมุติฐานการวิจัย
1 .  เ ค รื อ ข่ า ย อ า ส า สมั ค ร พิ ทั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) มีความรู้หลังได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบ
การฝึกอบรมมีความรู้สูงกว่าก่อนการพัฒนา

2 .  เ ค รื อ ข่ า ย อ า ส า สมั ค รพิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) หลังได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบการฝึก
อบรมมีเจตคติสูงกว่าก่อนการพัฒนา

 3 .  เค รือข่ ายอาสาสมั ครพิทั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ที่มีอายุ และระดับการศึกษา ที่ต่างกัน
หลังได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบการฝึกอบรม  
มีความรู้ เจตคติ และมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อน
การพัฒนา 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจัิยครัง้นี ้คอื ตวัแทน
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จำานวน 16,236 คน 
และกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้คอื ตวัแทน 
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จำานวน 30 คน 
เลือกโดยความสมัครใจ

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์สภาพปัจจุบันปัญหา
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมหมู่ บ้าน (ทส.ม . )  จั งหวัด
มหาสารคาม 

2. คูม่อือบรมเครอืขา่ยอาสาสมคัรพทิกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

3. แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีลักษณะเป็นข้อคำาถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำานวน 20 ข้อ 
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 4 .  แบบวัดเจตคติ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นลักษณะ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ลักษณะเป็นคำาถาม
ให้เลือกตอบ 5 ระดับ จำานวน 20 ข้อ

 5. แบบวัดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นลักษณะ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ลักษณะเป็นคำาถาม
ให้เลือกตอบ 3 ระดับ จำานวน 20 ข้อ

ก�รเก็บข้อมูลวิจัย

ระยะที ่1 ศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหาของ
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ทสม.จำานวน 105 คน เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และการบริหารงานของเครือข่าย 
ทสม. ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์–มีนาคม 2555 

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบเครือข่ายอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ตำาบลแก้งแก อำาเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 30 คน ระหว่าง
เดือนเมษายน–พฤษภาคม 2555 การพัฒนา 
รูปแบบฝึกอบรมมีการดำา เนินการมีวิธีการ 
ดำาเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ

ข้ันท่ี 1 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
ประกอบด้วย

1. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรม แบบ
ทดสอบความรู้ แบบวัดเจตคติ และแบบวัดการมี
ส่วนร่วม โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หน่วย
ฝึกอบรม 4 หน่วย 

2. ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมโดยนำา
หลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ แบบวัด
เจตคติ และแบบวัดการมีส่วนร่วม นำาส่งผู้ทรง
คุณวุฒิ 5 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสม และ
ความสอดคล้องของหลักสูตร ผลการประเมิน  

พบว่า หลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ 
แบบวัดเจตคติและแบบวัดการมีส่วนร่วม มีค่า 
ดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 และมีค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสม 3.50 ขึน้ไป จงึสามารถนำาเครือ่งมอื 
ดังกล่าวไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้

ข้ันที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลหลักสูตร
ฝึกอบรม 

2.1 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ผ่านการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม นำาข้อมูล
จากการประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรม 
มาสรุปวิเคราะห์ เกณฑ์การประเมินประสิทธิผล
ของหลักสูตรฝึกอบรม 80/80

2.2 ดำาเนินการปรับปรุงหลักสูตรฝึก
อบรม โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
โดยใช้รูปแบบ Network model เพื่อมีความ
สอดคลอ้งกบัการทำางานของเครอืขา่ยและสามารถ
พัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ผู้วิจัยได้ใช้ 
รูปแบบมีความหมายต่อไปนี้

N = Natural การทำางานรว่มกนัแบบเครือ
ข่าย ต้องเป็นการทำางานที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ 
และอย่างสมัครใจ

E = Exchange ต้องมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อมูล ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน 

T = Team ต้องร่วมมือร่วมใจกันทำา
กิจกรรมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

W = Wide ต้องเปิดกว้างไปสู่ผู้อื่น หรือ
ขยายผลให้ผู้อื่นเข้าร่วมให้มากขึ้น 

O = Organized ตอ้งมรีปูแบบการบรหิาร
จัดการที่ชัดเจน และคล่องตัวในการดำาเนินงาน 

R = Resources ต้องมีทรัพยากร
สนับสนุนการดำาเนินงานที่มีความสอดคล้อง และ
เหมาะสม (มิใช่เงินอย่างเดียว) 
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K = Kits ต้องกำาหนดกลไกการดำาเนิน
งาน หรือสร้างเครื่องมือการดำาเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ

 1.1 การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลที่
ได้ผู้วิจัยจะนำามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ โดยการนำาคะแนนทีไ่ด้ในการวจิยัมา
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนำา
คะแนนที่ได้มาทดสอบหาค่าสถิติ เพื่อทดสอบ
สมมุติฐาน โดยการนำาคะแนนที่ได้ในการวิจัยมา
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F–test 
(Two–way Mancova และ Two-way Ancova) 
และ Paired t–test

2. การประมวลผลและการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล เชิง
คุณภาพ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง มาบันทึก
ลงในบันทึกสนาม (Field Note) หลังจากนั้น 
จึงทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเริ่มด้วยการตรวจ
สอบข้อมูล เพื่อที่จะได้ทราบว่ามีประเด็นใดที่ยัง
ตกหล่นและต้องมีการเพิ่มเติมบ้าง ซ่ึงการตรวจ
สอบข้อมูล จะช่วยให้เราสามารถดำาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ตกหล่นให้มีความสมบูรณ์เพิ่ม
มากขึ้น และเมื่อทำาการตรวจสอบข้อมูลแล้ว จึง
ทำาการจัดระบบของข้อมูลด้วยการจำาแนก และ
จัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ตามประเด็นท่ีศึกษา 
หลังจากนั้นจึงทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
ในแต่ละประเด็นและหาข้อสรุป ซึ่งผู้วิจัยได้นำา 
ข้อมูลเชิงคุณภาพไปใช้ในการทำาความเข้าใจ 
ความหมายของตวัแปรตาม คอื การพฒันาเครอืขา่ย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้มหมูบ่า้น (ทสม.) เพือ่ประกอบการสรา้ง
แบบสัมภาษณ์ในส่วนของตัวแปรตาม นอกจาก
นี้ยังได้นำาข้อมูลที่ได้ใช้เป็นข้อมูลสำาหรับการ 
อภิปรายผลการวิจัยอีกด้วย

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษา พบว่า เครือข่ายอาสา

สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งร่วมกัน
เป็นเครือข่ายยังไม่คลอบคลุมทุกหมู่บ้านและยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างมีรูปธรรม และอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมูบ่า้น (ทสม.) ยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
เครือข่ายว่ามีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไร 
สำาหรับปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พบว่า ประชาชน
ทกุหมูบ่า้นในจงัหวดัมหาสารคามยงัยงัขาดความรู ้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทสม. และส่วนใหญ่ยัง
มีปัญหาในการรับรู้ และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประชาชนทุก
หมู่บ้านในจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 
ส่วนปัญหาการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) พบว่า มีการจัดตั้งเครือข่าย ทสม. แต่ยัง
ไม่ครอบคลุมในหลายพื้นที่ การจัดตั้งเครือข่าย
สมาชิก ทสม. ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก และ
ยังไม่มี เครือข่ายสมาชิก ทสม. ครบทุกหมู่บ้าน  
อีกทั้งยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
เครือข่าย ทสม. ไม่ได้กำาหนดทิศทางวัตถุประสงค์
ที่ ชัดเจน ทำาให้ยากที่จะพัฒนากิจกรรมของ 
เครือข่ายให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิก



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 116 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2559

ได้อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายที่มีสมาชิกหลากหลาย
ประเภท หรือมีความแตกต่างกันมากระหว่าง
ฐานะ ขนาด ความเข้มแข็งและสถานภาพอื่นๆ 
ของสมาชิก หน่วยงานใหญ่ มีทรัพยากรมาก และ
สถาบนั ทีเ่จ้าหนา้ทีม่กีารศกึษาสงู เช่ือมัน่ในตัวเอง  
มีแนวโน้มท่ีจะครอบงำาองค์กรที่มีขนาดเล็กกว่า 
ขาดเงินทุนสำาหรับกิจกรรมและการประสานงาน
ภายในเครือข่าย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทาง เพือ่ใหส้มาชกิมารว่มในกจิกรรมของเครอืขา่ย  
สว่นเครอืขา่ยทีม่ทีนุกม็กัเกดิความเครยีดเน่ืองจาก
ปัญหาในการจัดการและจัดสรรค่าใช้จ่ายกับ
สมาชิกให้ทั่วถึง ถูกกระทบจากการแข่งขันของ
เครือข่าย หรือองค์กรอื่นที่มีงานคาบเกี่ยวกัน การ
ติดตามและประเมินผลเครือข่ายมีค่อนข้างน้อย  
เน่ืองจากธรรมชาติของเครือข่ายคือ ความไม่
เป็นระบบ และมีโครงสร้างหลวมที่มุ่งเน้นความ
ก้าวหน้าในอนาคต ไม่ใช่ประสบการณ์ในอดีต 

2. การพัฒนารูปแบบเครือข่ายอาสา

สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยได้
นำาชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นผ่านการตรวจสอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีบัณฑิตให้ผู้ทรง
คณุวฒุ ิตรวจสอบรปูแบบ สาระเนือ้หา และความ
ครอบคลุมเนื้อหาของชุดฝึกอบรม รูปแบบการฝึก
อบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด นำา
ชดุฝึกอบรมทีไ่ดป้รบัปรุงแลว้ไปทดสอบกับตวัแทน
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จำานวน 30 คน 
ผลการศึกษา พบว่า

2.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของ รู ป แบบ เค รื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รพิ ทั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างการอบรม
และหลังการอบรม ได้เท่ากับ 86.50/88.00 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ (ดังตาราง 1) 

ต�ร�ง 1 ประสิทธิภาพของรูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม 

คะแนนระหว่�งก�รฝึกอบรม ร้อยละ คะแนนหลังก�รฝึกอบรม ร้อยละ

346 86.50 352 88.00

จากตาราง 1 การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพ
ของ รู ป แบบ เค รื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างการอบรม
และหลังการอบรม ได้เท่ากับ 86.50/88.00 

2.2 คะแนนจากการทำาแบบทดสอบย่อย
หลังการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.29 แสดง
ว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 
81.29 (ดังตาราง 2) 
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จากตาราง 2 คะแนนจากการทำาแบบ
ทดสอบย่อยหลังการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 
81.29 แสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) เท่ากับ 81.29

 2.3 ผลการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการ
อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พบวา่  
หลังการฝึกอบรม เครือข่าย ทสม. มีคะแนนเฉลี่ย 
ความรู้  มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตาราง 3) 

ต�ร�ง 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกอบรมรูปแบบเครือข่ ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยฝึกอบรมที่
คะแนนเต็ม
(20 คะแนน) 

 ( )  (S.D.) 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย

1. ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 5 3.59 0.61 81.18

2. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

5
3.68 0.53 80.59

3. ความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย 5 3.76 0.61 81.76

4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม 5 3.62 0.55 82.35

โดยรวม 20 18.62 0.21 81.29

ประสิทธิภ�พของกระบวนก�ร (E
1
) เท่�กับ 81.29

ต�ร�ง 3 ผลการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลัง
การฝึกอบรม

ด้�น

ก่อนฝึกอบรม 
(n=30) 

ระดับคว�มรู้ หลังฝึกอบรม 
(n=30) 

ระดับคว�มรู้

t p

S.D. S.D.

ความรู้ 
(คะแนน 20) 

10.71 1.16 ปานกลาง 18.80 0.78 มากที่สุด -45.069 .000*

*p<.05



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 118 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2559

จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความรู้ 
ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้หลังการจัดกิจกรรมมากกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05

2.4 การพัฒนารูปแบบในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 
จากการสนทนากลุม่ (Focus Group) จำานวน 30 
คน โดยใช้รูปแบบในการทดลอง 4 ก มีขั้นตอน 
ดังนี้

ซึ่งการได้มาของรูปแบบ 4 ก ได้มา
จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Groups) 
โดยการระดมความคิดจากคณาจารย์สาขาวิชา 
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายกองค์การ
บรหิารสว่นตำาบลแกง้แก อำาเภอโกสมุพิสยั จังหวดั
มหาสารคาม กำานันผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทน 
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตำาบลแก้งแก 
อำาเภอโกสมุพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ในวนัที ่30 
พฤษภาคม 2555 ดังนี้

1 .  กรรมการ โดยการแต่ง ต้ังคณะ
กรรมการจากตัวแทนหลายฝ่าย เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการบริหารจัดการอนุรักษ์

2. กติกา ได้จัดทำาประชาวิจารณ์ ทุก
หมู่บ้านในตำาบลแก้งแก อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ในการจดัทำารา่งระเบยีบขอ้ปฏบิตัใิน
การจดัการอนุรกัษท์รพัยากรปา่ไม ้และทรพัยากร
น้ำา ร่วมกันอย่างยั่งยืน

3. กิจกรรม ประชุมระดมความคิดร่วม
กันของคณะกรรมการในการจัดการ วางแผน การ
กำาหนดกจิกรรมในการอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

4. กองทุน ดำาเนินการเพื่อระดมทุน  
ในการจัดตั้งกองทุนที่ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ป่าไม้ และทรัพยากรน้ำา ของตำาบลแก้งแก อำาเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 3. ผลเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมของ ตำาบลแก้งแก อำาเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ก่อนและหลัง
การฝกึอบรม ทีม่อีาย ุและระดบัการศกึษาตา่งกนั 

3 . 1  ผลกา ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อมู ล ก า ร
เปรี ยบ เที ยบความรู้ เ กี่ ย วกั บการอ นุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรายด้าน 
หลังการฝึกอบรม ที่อายุและระดับ การศึกษาต่าง
กัน พบว่า หลังฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครฯ  
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความรู้เก่ียวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นรายด้าน 2 ด้าน ไม่แตกต่างกัน แต่มีความรู้ 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำาแตก
ต่างกันอย่าง มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
(ดังตาราง 4) 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบในการทดลอง 4 ก

กรรมการ กติกา กิจกรรม กองทุน
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3.2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
รายด้าน หลังการฝึกอบรมของเครือข่ายอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ที่มีอายุ และระดับการศึกษาต่าง
กนั พบวา่ หลงัการฝกึอบรมเครอืขา่ยอาสาสมคัรฯ 

ที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกัน มีเจตคติใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยรวมและเป็นรายด้าน 2 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
และไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างอายุและระดับ 
การศึกษา (ดังตาราง 5) 

ต�ร�ง 4 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ 
ผู้เข้าฝึกอบรมที่อายุและระดับการศึกษาต่างกัน จำาแนกเป็นรายด้าน 

คว�มรู้เกี่ยวกับก�รอนุรักษ์
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งคว�มแปรปรวน SS df MS F p

1. การจัดการทรัพยากรน้ำา

อายุ 0.290 1 0.290 0.597 0.447

ระดับการศึกษา 2.074 1 2.074 4.263 0.049*

อายุ*ระดับการศึกษา 0.326 1 0.326 0.670 0.420

2. การจัดการทรัพยากรป่าไม้

อายุ 0.469 1 0.469 1.058 0.313

ระดับการศึกษา 0.105 1 0.105 0.237 0.631

อายุ*ระดับการศึกษา 0.106 1 0.106 0.240 0.629

*p<.05

ต�ร�ง 5 ผลการเปรยีบเทยีบเจคติในการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ของผูเ้ขา้ฝกึอบรม
ที่อายุและระดับ การศึกษาต่างกัน จำาแนกเป็นรายด้าน

 

เจคติในก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งคว�มแปรปรวน SS df MS F p

1. การจัดการทรัพยากรน้ำา

อายุ 0.000 1 0.000 0.004 0.949

ระดับการศึกษา 0.082 1 0.082 1.092 0.306

อายุ*ระดับการศึกษา 0.063 1 0.063 0.839 0.369

2. การจัดการทรัพยากรป่าไม้

อายุ 0.244 1 0.244 3.129 0.089

ระดับการศึกษา 0.025 1 0.025 0.314 0.580

อายุ*ระดับการศึกษา 0.065 1 0.065 0.828 0.371

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3.3 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
เป็นรายด้านหลังการฝึกอบรม ที่มีอายุ และระดับ
การศึกษาต่างกัน (Two-way ANCOVA) พบว่า 
หลังฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครฯ ที่มีอายุต่าง
กัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยรวมและเป็นรายด้าน 2 
ไม่แตกต่างกัน แต่มีส่วนร่วมในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ำาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 (ดังตาราง 6) 

ต�ร�ง 6 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ 
ผู้เข้าฝึกอบรมที่อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน จำาแนกเป็นรายด้าน

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p

1. การจัดการทรัพยากรน้ำา

อายุ 8.824 1 8.824 0.000 0.986

ระดับการศึกษา 0.110 1 0.110 3.901 0.059

อายุ*ระดับการศึกษา 0.027 1 0.027 0.946 0.340

2. การจัดการทรัพยากรป่าไม้

อายุ 0.028 1 0.028 0.718 0.405

ระดับการศึกษา 0.017 1 0.017 0.429 0.518

อายุ*ระดับการศึกษา 0.006 1 0.006 0.152 0.699

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.4 ผลการเปรียบเทียบด้านความรู้เกี่ยว
กบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
จำาแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่ เครอืขา่ย ทสม. 
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน

การจดัการทรพัยากรน้ำา แตกตา่งกนั โดยเครอืขา่ย 
(ทสม.) กลุม่ทีม่รีะดบัการศกึษาต่ำากวา่ปรญิญาตรี  
มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้สูงกว่ากลุ่มที่ระดับ 
การศึกษาปริญญาตรี (ดังตาราง 7) 

ต�ร�ง 7 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น  
รายด้าน จำาแนกตามระดับการศึกษา

 

คว�มรู้เกี่ยวกับก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ต ิ
และสิ่งแวดล้อม

ต่ำ�กว่�ปริญญ�ตรี ปริญญ�ตรี

S.D. S.D.

1. การจัดการทรัพยากรน้ำา 4.50 0.82 4.72 0.57

2. การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 4.56 0.81 4.78 0.43

โดยรวม 4.56 0.70 4.71 0.53
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3.5 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ด้าน
ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จำาแนกตามอายุ พบว่า เครือข่าย  
ทสม. ที่มีอายุต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการ

จัดการทรัพยากรน้ำาแตกต่างกัน โดยเครือข่าย 
(ทสม.) กลุม่ทีม่อีาย ุ31-40 ป ีมคีะแนนเฉลีย่ดา้น
ความรู้ด้านการจัดการน้ำาสุงกว่าเครือข่าย (ทสม.) 
ที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป (ดังตาราง 8) 

ต�ร�ง 8 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น 
รายด้าน  จำาแนกตามอายุ

คว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม

อ�ยุ 31-40 ปี อ�ยุ 41 ปีขึ้นไป

S.D. S.D.

1. การจัดการทรัพยากรน้ำา 2.92 0.21 2.91 0.12

2. การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 2.85 0.21 2.92 0.15

โดยรวม 3.21 0.26 3.21 0.18

อภิปรายผล
1 .  การศึกษาสภาพปัญหาความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ซ่ึงประชาชนทุกหมู่บ้านในจังหวัด
มหาสารคามยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ทสม. เป็นอย่างมากว่า การรับรู้เกี่ยวกับเครือ
ข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประชาชนจังหวัด
มหาสารคามส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับ ทสม. 
นอ้ยมาก เนือ่งจากขาดการประชาสมัพันธเ์กีย่วกบั
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครือข่าย ทสม. และ 
ทสจ. อยา่งต่อเนือ่ง และเปน็รปูธรรมซึง่สอดคลอ้ง
ดงังานวจัิยของ การจดัหาทรพัยากรสนับสนุนเครอื
ขา่ยสมาชกิ ทสม. ต้องหยุดดำาเนินการไป เน่ืองจาก
ขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการดำาเนินงานที่
เพียงพอ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
และบคุลากร ทีส่ำาคัญคอืเงนิทนุในการดำาเนินงาน 

เมื่อขาดเงินทุนเพียงพอที่จะจุนเจือ เครือข่ายอาจ
ต้องปิดตัวลงในที่สุด หากได้รับการสนับสนุนจะ
ต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุม และ
มีการรายงานผลเป็นระยะ หากการดำาเนินงานไม่
คืบหน้าอาจให้ระงับทุนได้ และเครือข่ายมีปัญหา
ระหว่างการดำาเนินงาน ขาดท่ีปรึกษาที่ทำาหน้าที่
ช่วยเหลือ ให้คำาแนะนำา และขาดการอบรมภาวะ
การเป็นผู้นำาให้กับสมาชิกเครือข่ายสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Ribchester และ Edwards (2007) 
ที่พบว่า ช่วงเวลาที่ฝ่ายบริหารการศึกษาท้องถิ่น
ไม่สามารถสานต่องานสนับสนุนและช่วยเหลือ
โรงเรียนขนาดเล็กได้นั้น การให้ความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนเป็นยุทธวิธีเดียวที่ขยายวงกว้าง 
ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อโรงเรียนที่กำาลังเติบโตและ
มีจานวนน้อยในกลุ่ม วิธีนี้ถือเป็นวิธีช่วยเหลือที่
สำาคัญกว่าเรื่องใดๆ คุณค่าของความร่วมมือใน
เครือข่ายโรงเรียนจะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย
เพื่อลดความตึงเครียดภายในช่วยแก้ปัญหาที่เป็น
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ผลลบจากการลดจำานวนฝ่ายบริหารการศึกษา
ท้องถิ่น

2. พัฒนารูปแบบเครือข่ายอาสาสมัคร
พทิกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มหมูบ้่าน 
(ทสม.) หลักปฏิบัติที่ผู้วิจัยใช้ในการพัฒนา คือ 
Network model โดยการอบรมและสนทนากลุ่ม 
ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบ
เครือข่าย ทสม. ระหว่างการอบรมและหลังการ
อบรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.50/88.00 จาก
การสนทนากลุม่ พบวา่ รปูแบบของเครอืขา่ยอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ที่ได้จากการระดมความคิดเห็น
ร่วมกัน คือ รูปแบบ 4ก ประกอบด้วย กรรมการ 
กติกา กิจกรรม และกองทุน โดยการอบรมพัฒนา
รูปแบบเครือข่ายให้มีความสอดคล้องกับการ
ทำางานเพือ่พฒันาไปสูค่วามเขม้แขง็และยัง่ยนืของ
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบเพื่อให้เกิด ความรู้ เจตคติ และการ
มีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนารูปแบบเครือข่ายเครือข่าย
จะเกดิขึน้กต็อ่เม่ือได้มกีารจดักจิกรรมทีด่ำาเนินการ 
อย่างตอ่เน่ืองจนกระท่ังกจิกรรมดังกลา่วกลายเปน็
แบบแผน (pattern) ของการกระทำาที่สมาชิกของ
เครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน ด้วยเหตุนี้ การที่จะ
รักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการกำาหนดโครงสร้าง
และตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน ทั้งในแง่ของ
เวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ
เพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดัง
กล่าว ไม่จำาเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้สำาหรับ
สมาชกิทกุคน ในสำารวจดูความตอ้งการเฉพาะของ
สมาชิกในระดับย่อยลงไปในแต่ละคนและแต่ละ
กลุม่ กลา่วคอืควรจะมกีจิกรรมย่อย ทีห่ลากหลาย
เพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิก
กลุ่มย่อยในเครือข่ายด้วย โดยท่ีกิจกรรมเหล่านี้
ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะทำาให้บรรลุเป้าหมาย 

ของเครือข่าย กิจกรรมเหล่านี้อาจจัดในรูปแบบ
ที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การ
พบปะเพื่อประเมินผลร่วมกันประจำาทุกเดือน 
ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น จัด
กีฬาสันทนาการระหว่างสมาชิก จัดงานประเพณี 
ท้องถิ่นร่วมกัน เป็นต้น ในกรณีที่ เครือข่าย
ครอบคลมุพืน้ทีท่ีก่วา้งขวางมาก สอดคลอ้งดงังาน
วิจยัของชพูกัตร ์สทุธสิา (2533: บทคดัยอ่) พบว่า  
ปัจจัยที่เอ้ือต่อความสำาเร็จของกลุ่ม คือ สมาชิก
ผู้นำาทีมี่ประสบการณม์คีวามสามารถในการบรหิาร
จัดการ และการสนับสนุนทรัพยากรจากองค์กร
ภายนอกโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ 

3. ผลการวิจัยพบว่า เครือข่าย ทสม. ที่
ร่วมกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
วัดความรู้โดยรวมและจำาแนกตามรายข้อ/ด้าน
การจัดการ หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อน
ร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 มี
เจตคติและการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิตย์ คงเมือง  
(2545) พบว่า เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ตำาบลแก้งแก อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ทีม่อีายมุคีวามแตกตา่งกนั เจตคตใิน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เครือข่าย ทสม. ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ำา แตกต่างกัน โดยเครือข่าย 
(ทสม.) ที่มีระดับการศึกษาต่ำากว่าปริญญาตรี  
มีความรู้มากกว่า ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
เครือข่าย (ทสม.) ที่มีอายุต่างกัน มีความสามารถ
ในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำา แตกต่างกัน โดย 
เครือข่าย (ทสม.) ที่มีอายุ 31-40 ปี มีส่วนร่วม
มากกว่าเครือข่าย (ทสม.) ที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป
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ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

1 . 1  ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม พั ฒ น า ห รื อ
การปฐมนิเทศเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ตำาบลแก้งแก อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ให้มีความรู้ เจตคติ และการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่

1.2 รูปแบบการฝึกอบรมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือ
ข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สามารถไปปรับใช้กับ
องค์การบริหารส่วนตำาบลอื่น 

1.3 ในการดำาเนินการจัดฝึกอบรมแต่ละ
หน่วยการฝึกอบรมควรคัดสรรวิทยากร ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านน้ันๆ อย่างจริงจัง โดยการนำาราย
ละเอียดรูปแบบการฝึกอบรม ไปทำาการปรึกษา
กับวิทยากรผู้บรรยายล่วงหน้า เพ่ือให้วิทยากร
สามารถกำาหนดรายละเอียดเนื้อหาการฝึกอบรม
ให้ทันต่อสถานการณ์ แต่อยู่ภายใต้กรอบรูปแบบ
การฝึกอบรมในมิติต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามมาตรฐานการ
ฝึกอบรมด้วย

1.4 นำารูปแบบการฝึกอบรมไปประยุกต์
ใช้ทั้งด้านเนื้อหาวิทยากร ให้เหมาะสมกับสภาพ

สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท้องถิ่น

1.5 ในการจดัฝกึอบรมควรจะดำาเนนิการ 
จัดให้ครบทุกด้าน เพื่อทำาการประเมินความ 
เหมาะสมของเนื้อหาและวิธีการต่างๆ ที่ ใ ช้
ในรูปแบบการฝึกอบรม เพื่อนำาข้อมูลเหล่านี้  
มาปรบัปรงุ แกไ้ข เพิม่เตมิ ให้รูปแบบการฝกึอบรม 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับ 
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในพื้นที่อื่นๆ  
เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่าง หรือไม่แตกต่างใน
วธีิการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
รวมไปถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ รวมถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ควรศึกษาถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง 
ในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
เพื่อที่จะได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาตรง
ประเด็นได้อย่างยั่งยืน

2.3 ควรศึกษาวิจัยติดตามผลผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้  
เจตคติ การมีส่วนร่วม และการนำาความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอย่าง มีประสิทธิภาพ
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