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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพรรณไมใ้นป่าชุมชนโคกหนิลาด เพื่อการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหนิลาด เรื่อง พรรณไม้ในป่าชุมชน อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัพรรณไมใ้นป่าชุมชนโคกหนิลาด 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาหนึ่งหลกัสตูรหนึ่งชุมชน ภาคเรยีนที ่2/2560 
จ านวน 30 ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หินลาด เรื่อง พรรณไม้ในป่าชุมชน แบบทดสอบวัดความรู้  แบบวัดจิตอาสาสิ่งแวดล้อม และแบบวัดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่าเฉลีย่ ความถี่ รอ้ยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมตฐิานคอื Paired t-test  ผลการศกึษา คู่มอืกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 82.77/90.33 สว่นดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืกจิกรรม เท่ากบั 0.8195 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู้ จติอาสาสิง่แวดล้อม และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้
ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : คู่มอืกจิกรรม พรรณไมใ้นป่าชุมชน ความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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Abstracts 
 The purposes of this research were to study community forest plants, to the development of learning 
activites of Khok Hin lad community forests, Mueang District, MahaSarakham Province with efficiecy of 80/80, 
to study and compare the knowledge, environmental volunteer and environment ethics about community 
forest plants. The sample used in the study were 30 undergraduate students in year 2, Environmental 
Education program, Faculty of Environment and Resources Studies, Mahasarakham University derivrd from 
enrolling in the course One Program One Community in semester 2/2017. Tools used in research included 
learning activity manual of Khok Hin Lad community forests on title community forest plants, knowledge test, 
environmental volunteer test and environmental ethics 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 82.77/90.33. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.8195, 
after the activity, the experimental group students had an average score of knowledge, environmental 
volunteer and environmental ethic more than before activity significantly level .05. 
 
Keywords : Activity manual, Community Forest Plants, Knowledge, Environmental volunteers,  
   Environmental Ethics, 
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1. บทน า  
 ป่าชุมชนเป็นวิถีปฏิบัติและเป็นการปรับตัว
ของการจดัการทรพัยากรภายในชุมชนในการช่วยลด
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล ้าทางสงัคม
ของคนในชุมชน จากการถูกแย่งชิงทรพัยากรเพื่อ
การพฒันาประเทศและเป็นแนวทางหนึ่งในการรกัษา
พื้นที่ป่าและความสมบูรณ์ของนิเวศป่าไม้ เพื่อให้
ระบบนิเวศคงความสมดุลย์ เนื่องจากป่าชุมชนเป็น
กลไกที่ส าคัญที่เป็นช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์  จัดการ ฟ้ืนฟูให้ป่ามีความ
สมบูรณ์เพิม่ขึน้ และมกีารใช้ทรพัยากรและผลผลิต
จากป่าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อความมัน่คงแห่ง
ชวีติของคนในชุมชน คนในชุมชนมคีวามเป็นอยู่ดขี ึน้
จงึไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน และที่ส าคญัยิง่คอืเพิ่ม
ความสามารถใหก้บัมนุษยชาต ิไดเ้รยีนรูก้ารอยู่อย่าง
สมดุลกบัธรรมชาตแิละด ารงชพีอยู่ไดอ้ย่างมคีวามสุข 
ชุมชนภาคอีสาน พื้นที่อสีานมลีกัษณะเป็นที่ราบสูง 
พืน้ดนิเป็นโคก ดอน ชุมชนต่างๆ รกัษาป่าไวต้ามหวั
ไร่ปลายนา เพื่อเป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร และเป็น
ป่าทีใ่ชป้ระโยชน์เชงิวฒันธรรม นอกจากป่าบก กย็งั
มป่ีาบุ่ง ป่าทาม ซึง่เป็นป่าในพืน้ทีชุ่่มน ้าประเภทหนึ่ง
ทีม่ชีุมชนดูแลรกัษาอยู่ (สมหญงิ สุนทรวงษ์, 2560 : 
เว็บไซต์) ป่าไม้ นับว่าเป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มี
ความส าคญัยิง่ต่อการด ารงชพีของมนุษยท์ัง้ทางตรง
และทางอ้อม ในทางตรงนัน้ป่าไม้ถือเป็นแหล่งที่มา
ของปัจจยั 4 คอื อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยั และ
ยารกัษาโรค รวมทัง้เป็น สถานทีท่่องเที่ยว พกัผ่อน
หย่อนใจ เป็นแหล่งศกึษาทางวชิาการ สว่นประโยชน์
ทางอ้อม เช่น มคีวามส าคญัต่อสมดุล ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมความ
หลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยจากการลดลงของ
พื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่ อง แนวทางการฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของภาครัฐจาก เดิมที่ใช้
กฎหมายในการคุ้มครองพื้นที่ป่าไม้เป็นหลกั แต่ยงั
พบว่ามชีุมชนทีต่ัง้อยู่ก่อนการออกกฎหมายคุม้ครอง
พืน้ทีป่่า จงึท าใหชุ้มชนถูกบงัคบัใหอ้อกจากพืน้ทีป่่า 
เกดิความขดัแยง้ระหว่างภาครฐักบัชุมชน ป่าชุมชน
จึงใช้เป็น แนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาความ
ขดัแย้งที่เกิดขึ้นโดยเปลี่ยนทรัพยากรป่าไม้ที่เป็น

สนิทรพัยส์าธารณะใหเ้ป็น สนิทรพัยท์ี่มเีจา้ของดูแล 
เพื่อใหชุ้มชนทีอ่ยู่ใกลพ้ืน้ทีป่่ามคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของ 
เกดิความรกัและหวงแหนป่าชุมชนร่วมกนั (ศริหิทยั 
แท่นแกว้, 2548 : 47) มคีวามตระหนักถงึคุณค่าของ
ทรพัยากรทีพ่วกเขาร่วมกนัสรา้งขึน้ ซึง่เป็นแนวทาง
ที่มุ่งแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรป่าไม้
ชุมชน (อ านวย คอวนิช, 2532 : 36) ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคดิวนศาสตรช์ุมชนซึ่งหมายถงึ พืน้ทีป่่าไม้ทีไ่ด้
จดัแบ่งหรือก าหนดให้เป็นของชุมชน มีการจดัการ
โดยชุมชน และเพื่อชุมชน มีการใช้ประโยชน์อย่าง 
ยัง่ยนืตามกฎเกณฑ์ที่ชุมชนก าหนดไว้ ทัง้นี้จะต้อง
สอดคล้องกบัความเชื่อและวฒันธรรมของประชาชน
ในท้องถิ่นนัน้ๆ เป็นส าคญั แม้ว่าบางแห่ง ชาวบ้าน
จะไม่เรยีกว่าป่าชุมชน อาจเรียกตามประโยชน์ที่ใช้
สอยหรือลักษณะที่ตั ้งของป่า ซึ่งถือว่ าเ ป็นป่า
สว่นรวม (วรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ, 2559 : 3) 
 ความหลากหลายทางชีวภาพทางธรรมชาติ
เป็นจุดส าคญัทีท่ าใหร้ะบบในธรรมชาตสิามารถด ารง
อยู่ ไ ด้ภ าย ใต้ สภาพการ ณ์ของสิ่ ง แ วดล้อมที่
เปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ความหลากหลายทางชวีภาพ
จึงมีความส าคัญยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม แต่ในปัจจุบันมนุษย์เป็นผู้ที่พยายาม
ท าลายความหลากหลายดังกล่าวให้ลดลงและได้
พยายามสรา้งสิง่ทีท่ดแทนดว้ยความหลากหลายทีอ่ยู่
ในระดบัต ่ากว่า เช่น การตัดถางป่าเต็งรงัแล้วปลูก
สวนป่าทดแทน ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยมี
ความคิดว่าป่าเต็งรงัมปีระโยชน์เชงิเศรษฐกิจต ่าจึง
ปลูกสกัหรือปลูกยูคาลปิตสัแทนที่ นอกจากนี้ความ
หลากหลายทางชีวภาพยังถูกคุกคามจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่รวดเร็ว ซึ่งมีผลให้
สิ่ง มีชีวิตตามพื้นที่ของระบบนิ เวศธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย สิง่มีชวีติใดไม่สามารถปรบัตัว
ได้ทันท่วงทีก็อาจสูญพันธุ์ ซึ่งเป็นการสูญเสยีที่ไม่
อาจกลบัคนืมาได ้ และถา้สิง่มชีวีติใดปรบัตวัไดก้อ็าจ
ตอ้งมกีารปรบัพฤตกิรรม เพื่อทีจ่ะสรา้งและพฒันาให้
ระบบนิเวศทีอ่าศยัให้มคีวามสมบูรณ์และพรัง่พร้อม 
ต ลอดจนสร้ า ง เ ส ริม ค ว า มมั น่ ค ง ใ ห้ ม าก ขึ้ น                  
(ขนิษฐา (นามแฝง), 2549 : เวบ็ไซต)์ 
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 ป่าชุมชนโคกหนิลาดแต่เดมินัน้แบ่งออกเป็น
โซนป่าทีช่าวบ้านเรยีกไปตามเรื่องราวที่พบเจอเช่น 
“ป่าโคกอเินา” (ป่าบา้นน ้าจัน้ในปัจจุบนั) เล่าว่าคนที่
ชื่อ “เนา” เขา้ไปหาของป่าและเสยีชวีติทีน่ัน่ “หนอง
ตบอก” (หนองสาธารณะบ้านโคกก่อในปัจจุบนั) มี
ทีม่าจากมปีลาและสตัวน์ ้าชนิดต่างๆ เยอะ ไม่ว่าใคร
ไปจับสตัว์น ้าที่นัน่ก็ได้สตัว์น ้าเป็นจ านวนมาก จน
ตอ้งบอกตนเองดว้ยความภูมใิจและความดใีจเป็นต้น 
ต่อมาในช่วง 30 ปีย้อนหลงั ป่าชุมชนโคกหนิลาดที่
อุดมสมบูรณ์ได้กลายมาเป็นแหล่งเศรษฐกิจของ
นายทุน และเป็นแหล่งอาชพีของประชาชนในชุมชน
รอบป่า โดยการสมัปทานไม้ในป่าชุมชนเพื่อท าฟืน
โรงต้มของโรงเหล้าบริษัท สุราไทยเรืองจ ากดั โดย
การจา้งคนชุมชนตดัไมท้ าฟืนเพื่อส่งเขา้โรงต้มเหล้า
ชุมชนเกิดอาชพีเกดิรายได้และมอียู่มกีินมากยิ่งขึ้น 
จนกระทัง่หมดสิ้นสัญญาการสัมปทานในช่วง 
ประมาณปี พ.ศ. 2535 ปากฎว่า ป่าที่เคยหนาทึบ
และอุดมสมบูรณ์กลายเป็นเพียงแค่ ป่าละเมาะ
สามารถมองทะลุได้จนสุดสายตาจากทุกมุมของผืน
ป่า ไม้ใหญ่กว่าขนาดแขนขึ้นไปโดนตัดจนเกลี้ยง
เหลอืเพยีงตอและไมข้นาดเลก็ เสยีงนกเสยีงกา สตัว์
ป่า และหรดีหริง่เรไรเงยีบหายไปจากผนืป่าแห่งนี้ใน
ปีนัน้และชุมชนเริม่มคีวามรูส้กึใจหายกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ 
และเริม่รูส้กึถงึความแหง้แลง้และอดยากทีก่ลบัมาอกี
ครัง้หลงัจากที่ผนืป่ามากกว่า 5,000 ไร่ ได้หมดไป
จากผนืดนิจากนัน้ในช่วงประมาณปี 2540 ป่าชุมชน
โคกหินลาดได้มีการสัปทานเพื่อใช้ประโยชน์จาก
นายทุนอีกครัง้ และเป็นครัง้ที่ทุกคนจดจ าและเกิด
ความตระหนกัร่วมกนั เมื่อบรษิทัไจกา้ (JICA) ไดส้มั
ปานป่าชุมชนโคกหนิลาดเพื่อจดัท า “โครงการปลูก
ป่าสาธติ” โดยการไถเกรดเอาไมท้ัง้หมดออก แลว้น า
ไม่เศรษฐกิจมาปลูกแทน เช่น ยูคาลิปตัส กระถิน 
เทพา สัตตบรรณ เป็นต้น ซึ่งจากความหดหู่ของ
ชุมชนจากการตดัโค่นป่าในครัง้ก่อนหน้ายงัเป็นเรื่อง
ที่แทงใจขอคนในชุมชนโดยรอบที่รู้สกึคิดผิดที่ยอม
เสยีผนืป่าไป เมื่อโครงการเริม่ต้นกไ็ดขุ้ดไถเอาไมป่้า
ออกจากพื้นที่และปลูกไม้เศรษฐกิจ และเป็นที่ไม่
พอใจแก่คนในชุมชนที่พบเห็นการด าเนินโครงการ
ดงักล่าว จงึได้รวมตัวกนัต่อต้านการท าโครงการ มี

พ่อทองหล่อ ตนัเสด ีเป็นผูน้ าในการต่อต้านโครงการ 
โดยการยื่นเรื่ องไปยังส านักงานป่าไม้จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อขอใหห้ยุดการด าเนินโครงการ และ
ขอรกัษาผืนป่าเอาไว้ให้เป็นของชุมชน (วรรณศกัดิ ์
พจิติร บุญเสรมิ, 2559 : 3) 
 ปัจจุบนัป่าชุมชน บ้านศรวีไิล หมู่ที่ 8 ต าบล
หนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เป็นป่า
ชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งของป่าชุมชนโคกหินลาด มี
พื้นที่ทัง้หมด 174 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ผืนป่าย่อย                     
ซึง่ผ่านเสน้มหาสารคาม-วาปีปทุม พาดผ่านผนืป่าที ่
2 และผนืป่าที ่3 ป่าชุมชนบา้นศรวีไิล เป็นผนืป่าผนื
หนึ่งทีถู่กบุกรุกแผว้ถางจากการสมัปทานจนไม่เหลอื
สภาพป่า เนื่องจากติดกบัชุมชนเกอืบทุกด้านท าให้
การเขา้ออกเป็นไปได้ง่าย โดยหลงัจากอนุรกัษ์และ
ฟ้ืนฟูจากการดูแลของชุมชนท าให้ผนืป่ากลบัสู่ความ
อุดมสมบูรณ์ขึน้มาจนถงึปัจจุบนั เป็นแหล่งท ามาหา
กินชาวบ้านในละแวกนัน้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับท้องถิ่นเป็นจ านวนมากในแต่ละปี และเป็น
แหล่งเรยีนรูแ้ละแหล่งจดักจิกรรมของนิสตินักศกึษา
ประชาชนและเป็นแหล่งทรัพยากรที่ส าคญัที่อยู่ใน
พื้นที่ที่ใกล้เมืองมากที่สุดของ จงัหวดัมหาสารคาม 
และที่ส าคญัที่สุดคอืเป็นแหล่งต้นน ้าของอ่างเกบ็น ้า
โคกก่อและล าห้วยคะคางที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่
ผนืดนิหล่อเลี้ยงชีวติของคนจงัหวดัมหาสารคามใน
ปัจจุบนั  
 ปัญหาการตัดไม้ท าลาย ป่า เ ป็น ปัญหา
สิง่แวดล้อมที่เกดิขึน้ มรีะดบัความรุนแรงของปัญหา
อยู่ในระดบัมาก ซึง่สง่ผลกระทบต่อจ านวนทรพัยากร
ป่าไม้ พืชพรรณสมุนไพรลดน้อยลงจากการบุกรุก
พืน้ทีป่่าของชาวบา้น และพรรณไมท้ีส่ าคญัลดน้อยลง  
 ผู้ วิจ ัย ได้ เ ล็ง เห็นถึง ความส าคัญความ
หลากหลายของพรรณไม้ ใน ป่ าชุ มชน จึง ได้
ท าการศกึษาพรรณไมใ้นป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม และพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่องพรรณไม้ในป่าชุมชน ถ่ายทอด
เป็นบทเรียนส าหรบัการเรียนการสอนในสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ และพฒันาเป็นแหล่งข้อมูลทรพัยากร
ชีวภาพในการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้เกิดความรู ้
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ความเขา้ใจเกีย่วกบัพรรณไมใ้นป่าชุมชนโคกหนิลาด 
มปีระสทิธภิาพและยัง่ยนืนัน้ต้องอาศยัการมสี่วนร่วม 
ในการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์  เกิดความ
ตระหนกั หวงแหน จดัการฟ้ืนฟูใหป่้ามคีวามสมบูรณ์
เพิม่ขึน้และมกีารใช้ทรพัยากรและผลผลติจากป่าได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อความมัน่คงของชวีติคนใน
ชุมชน ดว้ยความคาดหวงัว่าผลการวจิยัดงักล่าวจะมี
ประโยชน์ ท าให้นิสิตเกิดความตระหนัก หวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน โดยพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ให้นิสิตมีความรู้ จิตอาสา และ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ต่อพรรณไม้ในป่าชุมชน และ
ใหน้ิสติไดม้สีว่นร่วมในการช่วยกนัดแูลอนุรกัษ์พรรณ
ไมใ้นป่าชุมชนทีจ่ะเป็นแหล่งศูนยก์ารเรยีนรูท้ีส่ าคญั
และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเขา้ร่วมกจิกรรม
การเรยีนรูม้าถ่ายทอดใหเ้กดิประโยชน์ต่อไป 
  
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศกึษาพรรณไมใ้นป่าชุมชนบา้นศรวีิไล หมู่ที ่
8 อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
2.2 เพื่อการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคก
หินลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม 
2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัพรรณ
ไม้ในป่าชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 8 ของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 
2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสาสิง่แวดล้อม
ต่อพรรณไมใ้นป่าชุมชนบา้นศรวีไิล หมู่ที ่8 ของนิสติ
กลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 
2.5 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ต่อพรรณไมใ้นป่าชุมชนบา้นศรวีไิล หมู่ที ่8 ของนิสติ
กลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ คือ 
ชาวบา้นบา้นศรวีไิล หมู่ที ่8 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน  590 คน 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คอื นิสติระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 110 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาพรรณไม้ใน
ป่าขมุชนบา้นศรวีไิล หมทูี ่8 ปราชญช์าวบา้นจ านวน 
10 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิต
ระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวชิาหนึ่งหลกัสูตรหนึ่งชุมชน ; One Program 
One Community (รหสัวชิา 0035001) ภาคเรยีนที ่
2/2560 จ านวน 30 คน โดยได้จากการสมคัรใจเข้า
ร่วมกจิกรรม 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั  
 1. เครื่องมอืสร้างองค์ความรู้ ได้แก่ แบบ
บนัทกึ แบบสมัภาษณ์ และแบบศกึษาพรรณไม้ 
   2. เครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือ
กจิกรรมการเรยีนรู ้ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง พรรณไม้ในป่า
ชุมชน และแผ่นพบั เรื่อง พรรณไม้ในป่าชุมชน 
 3. เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัพรรณไม้ในป่าชุมชน 
แบบวดัจติอาสาสิง่แวดล ้อมต่อพรรณไม ้ในป่า
ชุมชน และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อพรรณ
ไม้ในป่าชุมชน 
3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1 ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อ (IOC)
   2.2 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)  
   2.3 ค่าอ านาจจ าแนก  
   2.4 ค่าความยากง่าย 
   2.5 ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ 
(E1) 
   2.6 ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 1(5), 2561 : 71 - 88 

76 

   2.7 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I) 
  3. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05   
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 ผลการศึกษาพรรณไม้ในป่าชุมชนบ้านศรี
วิไล หมู่ที ่8 อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 จากการศึกษาพรรณไม้ในป่าชุมชนบ้านศรี
วิไล หมู่ที่ 8 อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม พบ
พรรณไม้ทัง้หมด 20 วงศ์ 36 ชนิด คือ ทุ่ม คดัเค้า 
เขม็ป่า หมากม่อ เงีย่งปลาดุก สะแบง ยางพลวง จกิ 
ฮงั ซาด พุดป่า มะเคด็ เครอืซูด เครอืสตนั เครอืสม้
ลม แต้ พนัซาด ตนีกัง่ นมน้อย แดง ประดู่ ชา้งน้าว 
สมัด มะม่วงขี้แมงวัน มะม่วงป่า หญ้าเพ็ก เบ็ญ 
หนามเข็ม หญ้าเลาฮ้าง ข้อแลน /คอแลน กอกกัน 
เหมอืดแอ่ ตูบหมูบ เลบ็แมว ขี้อ้น หมีเหมน็ สภาพ
ทัว่ไปเป็นป่าเตง็รงั หรอืป่าโคก พรรณไมเ้ด่นเป็นไม้
วงศย์างทีม่กีารผลดัใบในช่วงฤดูแลง้ ไดแ้ก่ ไมพ้ลวง 
ไมเ้หยีง ไมเ้ตง็ และไมร้งั นอกจากนี้ยงัเป็นพรรณไม้
ในวงศ์อื่นๆที่เป็นพนัธุ์ไม้เด่นในป่า คือไม้แดง ส่วน
ไมพ้ืน้ล่างประกอบด้วยพนัธุไ์ม้ทีม่กีารปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัระบบนิเวศที่แห้งแล้ง เช่น ไผ่เพ็ก ก้นครก เป็น
ตน้  
4.2 ผลการศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้
ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวัด
มหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และดชันีประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม 
 จากการศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
ป่ า ชุ ม ชนโ คกหิน ลาด  อ า เภอ เมือ ง  จั งห วัด
มหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง พรรณไม้ในป่า
ชุมชน ระหว่างการจดักจิกรรมคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 
24 .83 คิดเ ป็นร้อยละ 82 .77 แสดงให้เห็นว่ า
ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 82.77 
และคะแนนเฉลีย่ความรู้เกีย่วกบักจิกรรมการเรยีนรู้

ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง พรรณไม้ในป่าชุมชน 
หลงัการสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 27.10 คดิเป็น
ร้อยละ 90.33 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E2) เท่ากับ 90.33 จึงสรุปได้ว่า 
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ตามเกณฑ ์80/80  
 จากการศกึษาดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอื
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ป่ า ชุ ม ช น โ ค กหิ น ล า ด                         
เรื่ อง พรรณไม้ ในป่ าชุมชนมีค่ าเท่ ากับ 0.8195 
หมายความว่า นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรู้เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 81.95 แสดงให้เหน็ว่านิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ จากกจิกรรมการเรยีนรู้ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง 
พรรณไม้ในป่าชุมชน ท าให้นิสิตเกิดความสนใจใน
เนื้อหา พร้อมกับแรงจูงใจพัฒนาตนเองให้มีความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อพรรณ
ไมใ้นป่าชุมชนโคกหนิลาด 
4.3  ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัพรรณไม้ในป่าชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที ่8                   
ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
พ ร รณ ไ ม้ ใ น ป่ า ชุ ม ช นบ้ า น ศ รี วิ ไ ล  ห มู่ ที่  8                 
ของนิสติกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
พบว่า  คะแนนเฉลี่ยความรู้ของนิสิตที่ เข้าร่วม
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง พรรณ
ไมใ้นป่าชุมชน ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 13.93 และหลงั
การเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 27.10 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ความรู้ ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า 
นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วม
กจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงั
ตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ผลการการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัพรรณไมใ้นป่าชุมชน ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและ
หลงัการจดักจิกรรม 

ด้าน 
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลงัการเข้าร่วมกิจกรรม 

t df p 
 ̅ S.D. 

ระดบั 
ความรู้  ̅ S.D. 

ระดบั 
ความรู้ 

ความรู ้
(N = 30) 

13.93 
(44.63%) 

0.28 ปานกลาง 
27.10 

(90.33%) 
0.12 มาก -9.458 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อพรรณไม้ในป่าชุมชนบ้านศรีวิไล 
หมู่ที ่8 ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการ
จดักิจกรรม 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อพรรณไม้ในป่าชุมชนบา้นศรวีไิลหมู่ที ่
8 ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 
พบว่า คะแนนจติอาสาสิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง พรรณ

ไมใ้นป่าชุมชน ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.35 และหลงัการเขา้
ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.93 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจติอาสา
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจติอาสาสิง่แวดล้อมหลงั
การเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วม
กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                 
ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที่ 2.ผลการการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจติอาสาสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัพรรณไม้ในป่าชุมชนของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม  

ด้าน 
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลงัการเข้าร่วมกิจกรรม 

t df p 
x  S.D. 

ระดบั 
จิตอาสา x  S.D. 

ระดบั 
จิตอาสา 

จติอาสา
สิง่แวดลอ้ม 
(N=5) 

3.35 0.74 มาก 4.93 0.22 มากทีสุ่ด -30.102 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อพรรณไม้ในป่าชุมชน บ้านศรีวิไล 
หมู่ที ่8 ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการ
จดักิจกรรม 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อพรรณไม้ในป่าชุมชนบ้านศรีวิไล                  
หมู่ที่ 8 ของนิสติกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม พบว่า คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ
นิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด เรื่อง พรรณไม้ในป่าชุมชน ก่อนการเข้าร่วม

กจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม 
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.08 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.87 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงั
การเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วม
กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                   
ดงัตารางที ่3 
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ตารางที่ 3.ผลการการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัพรรณไม้ในป่าชุมชนของนิสติ
กลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 

ด้าน 
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลงัการเข้าร่วมกิจกรรม 

t df p 
x  S.D. 

ระดบั
จริยธรรม x  S.D. 

ระดบั 
จริยธรรม 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

3.08 0.76 เพือ่สงัคม 3.87 0.34 
เพือ่ความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-15.845 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการศึกษาพรรณไม้ในป่าชุมชนบ้านศรีวิไล 
หมู่ที ่8 อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 จากการศกึษาพรรณไม้ในป่าชุมชนบ้านศรวีไิล 
หมู่ที่ 8 อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พบพรรณไม้
ทัง้หมด 20 วงศ์ 36 ชนิด คือ ทุ่ม คดัเค้า เขม็ป่า 
หมากม่อ เงีย่งปลา  ดุก สะแบง ยางพลวง จกิ รงั ซาด 
พุดป่า มะเค็ด เครือซูด เครือสตัน เครือส้มลม แต ้
พันซาด ตีนกัง่ นมน้อย แดง ประดู่  ช้างน้าว สมัด 
มะม่วงขี้แมงวนั มะม่วงป่า หญ้าเพก็ เบ็ญ หนามเขม็ 
หญ้าเลาฮ้าง ขอ้แลน/คอแลน กอกกนั เหมือดแอ่ กระ
เปราะ เลบ็แมว ขีอ้น้ หมเีหมน็ สภาพทัว่ไปเป็นป่าเต็ง
รงั หรอืป่าโคก พรรณไมเ้ด่นเป็นไมว้งศย์างทีม่กีารผลดั
ใบในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ ไม้พลวง ไม้เหียง ไม้เต็ง และ
ไมร้งั นอกจากนี้ยงัเป็นพรรณไมใ้นวงศอ์ื่นๆทีเ่ป็นพนัธุ์
ไม้เด่นในป่า คือไม้แดง ส่วนไม้พื้นล่างประกอบด้วย
พนัธุ์ไม้ที่มกีารปรบัตวัให้เขา้กบัระบบนิเวศที่แห้งแล้ง 
เช่น ไผ่เพก็ ก้นครก เป็นต้น (ดงัตารางที่ 4.1) เป็นไป
ตามแนวคดิของ สารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน (2561 : 
เว็บไซต์) การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เป็น
การศกึษาหาความรู้จากภูมปัิญญาพืน้บ้าน ทีเ่กี่ยวกบั
พืช  โดยศึ กษาถึ งชนิ ดพันธุ์ พื ชที่ ถู กต้ อง  ชื่ อ
วิทยาศาสตร์ ชื่อพื้นเมือง ถิ่นก าเนิด ประโยชน์ หรือ
โทษของพชื ฯลฯ ตลอดจนศกึษาถึงวธิกีารน าพชืไปใช ้
จนกลายเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชนพื้นบ้าน ชนบาง
กลุ่มไดอ้นุรกัษ์ตน้ไมใ้หญ่ หรอืพืน้ทีป่่าไม ้ของหมู่บา้น
เอาไว้สบืต่อกนัมา ด้วยความเชื่อถือ เกี่ยวกบัโชคลาง 
หรือสงวนไม้เพื่อใช้สอย เช่น ป่า ปู่ ตา ทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นป่าชุมชนประเภทหนึ่ง ทีม่ ี

การอนุรกัษ์ และใช้ประโยชน์ป่าไม้แบบยัง่ยืน และ
เป็นไปตามแนวคดิของ สุภาวด ีศรฐติกิาร (2557 : 12-
14) การส ารวจทรพัยากรป่าไม ้(Forest inventory) คอื 
การประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบ งานส ารวจ 
(Inventory design) ที่เหมาะสม กับการสุ่มเลือก
ประชากรตัวอย่าง (Sampling design) ในพื้นที่ป่า
ตวัแทนอย่างมหีลกัเกณฑ์ถูกวธิเีพื่อให้ได้มาซึ่งขอ้มูล
ต่างๆ เกีย่วกบัสงัคมพชืป่าไมท้ีม่ ี ความน่าเชื่อถอืและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามแนวคิดของ 
ก่องกานดา  ชยามฤต (2561 : เวบ็ไซต์) การจ าแนก
พรรณไม้นั ้นต้องอาศัย วิชาพฤกษศาสตร์ สาขา
อนุกรมวธิานพชืเป็นหลกัใหญ่ วชิาพฤกษศาสตรด์า้นนี้
จึงเป็นความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะน าไปใช้
จ าแนกพรรณไม้ได้โดยทัว่ไป ไม่ว่าพรรณไม้นัน้ๆ จะ
เป็นพรรณไม้ในถิ่นใด ถึงแม้ว่าจะไม่คุ้นเคยกบัพรรณ
ไม้นัน้ๆ มาก่อนเลยกต็าม ถ้าน าเอาวชิาการด้านนี้เขา้
ไปช่วยแล้วก็จะจ าแนกพรรณไม้ได้อย่างแน่นอน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหญิง บู่แก้ว และคณะ 
(2552 : 36)   ศกึษาความหลากหลายชนิดของพรรณไม ้
การใช้ประโยชน์ผลผลติจากป่าที่ไม่ใช่เน้ือไม้ ของป่า
ชุมชนโคกใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศกึษาพบว่า พรรณไมต้น้ทีม่คี่าดชันีความส าคญั
สูงสุด คอื เหยีง เต็ง มะกอกเกลื้อน พลวง ยอป่า และ 
แดง ตามล าดับ จากการศึกษาความหลากชนิดของ
พรรณ (H´) ไมต้้น ไมห้นุ่ม และไมพ้ื้นล่าง มคี่าเท่ากบั  
2.41 2.76 และ 2.81 ตามล าดับและมีค่าดัชนีความ
สม ่าเสมอของชนิดพรรณ (E) เท่ากบั 0.68 0.65 และ 
0.72 ตามล าดับ จากการสัมภาษณ์ลักษณะการใช้
ประโยชน์ผลผลติจากป่าของชุมชน มกีารน าเหด็ป่ามา
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ใช ้ประโยชน์ 42 ชนิด พชืผกัป่า 23 ชนิด ผลไม้ป่า 27 
ชนิด พชืกนิหวั 5 ชนิด สตัวป่์า 18 ชนิด แมลง 14 ชนิด 
สมุนไพร 14 ชนิด หญ้าเลี้ยงสัตว์ที่นิยม มี 2 ชนิด
รวมทัง้ยอดไม้ต่างๆ ไม้พืน้ทีน่ิยม 5 ชนิดรวมทัง้กิง่ไม้
แห้งทุกชนิด และมีการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่า
ประเภทอื่นๆ อยู่ 1 ชนิด คือ ชันไม้ ข้อสนเทศจาก
งานวจิยันี้ใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อวางนโยบายในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรในป่าชุมชนโคกใหญ่ใหเ้กดิการ
ใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ยืนต่อไป และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ เยาวนิตย ์ ธาราฉาย (2561 : 5) การศกึษา
ความหลากหลายของพรรณไม้ในพื้นที่ป่าบ้านโปง มี
ความมุ่งหมายเพื่อศกึษาความหลากหลายของพรรณไม้
ในพื้นที่ป่าบ้านโปง การส ารวจพรรณไม้ในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์บ้านโปง ระหว่างเดือนมกราคม 2541 -
กรกฎาคม 2543 สามารถจ าแนกสภาพป่าตาม
โครงสร้างและลกัษณะทางนิเวศ ได้เป็น ป่าเต็งรงั ป่า
เบญจพรรณ และป่าดบิแล้ง ท าการเกบ็ตวัอย่างพรรณ
ไมไ้ดท้ัง้สิน้ 2,000 ชิน้ และตรวจวเิคราะห์เพื่อใหไ้ดช้ื่อ
วทิยาศาสตรท์ี่ถูกต้องถึงอนัดบัชนิด สรุปได้ดงันี้ กลุ่ม
เฟิรน์และใกลเ้คยีงพบ 8 วงศ ์8 สกุล 11 ชนิด พชืเมลด็
เปลอืย (gymnosperm) พบ 1 วงศ ์1 สกุล 1 ชนิด  พชื
ดอกจ าแนกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 15 วงศ์ 53 สกุล 83 
ชนิด และพืชใบเลี้ยงคู่ 75 วงศ์ 210 สกุล 294 ชนิด 
นอกจากนี้ยังมีพืชอีกหลายชนิดที่ยัง ไม่สามารถ
ตรวจสอบไดถ้งึระดบัชนิด เช่น พชืบางชนิดในวงศห์ญ้า 
วงศ์ถัว่ และวงศ์ขงิข่า เป็นต้น  พบพรรณไม้ส าคญัคือ 
Ceropegia sp. เป็นพชืในวงศ์ Asclepiadaceae และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุกญัญา นาคะวงศ์ (2558 : 
1) ได้ศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้และการใช้
ประโยชน์ ในบริเวณป่าช้าสาธารณะระโยชน์บ้านจาน 
เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า พบพรรณไม้ทัง้หมด
จ านวน 35 วงศ์ 54 สกุล 64 ชนิด พรรณไม้ที่น ามาใช้
ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นมี 61 ชนิด 35 วงศ ์
จ าแนกออกเป็นกลุ่ม การใชต้ามภูมปัิญญาทอ้งถิน่ได ้5 
ด้าน ดงันี้ คอื ใช้ในด้านการเกษตรพื้นบ้าน ใช้ในด้าน
สุขภาพพืน้บา้นซึง่แบ่งเป็นพรรณไมท้ีเ่ป็นพชืสมุนไพร 
38 ชนิด และพรรณไม้ที่ใช้เป็นอาหาร 35 ชนิด ใช้ใน
ดา้นวสัดุศาสตร์และเทคโนโลยพีื้นบ้าน 19 ชนิด ใช้ใน

ด้านการจดัการสิง่แวดล้อม 6 ชนิด และใช้ในด้านการ
บริหารสงัคม 1 ชนิด และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ชาตเิชือ้ เชงิหอม (2558 : 65) ไดศ้กึษาการรณรงคก์าร
อนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส าหรับเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า 
พนัธุ์ไม้พื้นบ้านที่พบในต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิ
จงัหวดัร้อยเอด็ มทีัง้หมด 32 ชนิด และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของศรทัธา กุนทอง (2550 : 10) ไดท้ าวจิยัการ
ส ารวจชนิดพรรณไม้ มวีตัถุประสงค์ เพื่อให้ทราบว่ามี
จ านวนชนิดพรรณไม้ มากน้อยเพียงใด บริเวณสวน 
รุกขชาติน ้าตกธารทอง และจะต้องน าพนัธุ์ไม้ชนิดใด
ปลูกเสรมิเพิม่เตมิ เพื่อรวบรวมขอ้มูลการจ าแนกชนิด
พรรณไมท้ีถู่กต้องตามหลกัวชิาการป่าไมม้าจดัท าคู่มอื 
เอกสารแผ่นพับ ในการประชาสมัพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนทัว่ๆ ไป ที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ และใช้
บริการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
และเพิม่ศกัยภาพของพืน้ทีใ่นการ รองรบัผูม้าใชบ้รกิาร
อย่างมมีาตรฐาน วิธีการด าเนินการ โดยจดัแบ่งพื้นที่
ส ารวจ จ านวน 90 ไร่ ออกเป็น 4 แปลงส ารวจโดยใช้
แนวล าธาร ทางเดนิศกึษาธรรมชาติ เป็นแนวขอบเขต 
เพื่อ สะดวกในการด าเนินการส ารวจ ชนิดพรรณไม ้
ชนิดพรรณไม้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย เป็นพันธุ์ไม้พุ่ม 
พนัธุไ์มต้้น ทีข่ ึน้เองตามธรรมชาต ิและมขีนาดความโต
ที่ความสูงเพยีงอก 1.30 เมตร (D.B.H.) ตัง้แต่ 20 
เซนติเมตรขึ้นไป น ามาตรวจสอบเทียบเคียงกับ 
ภาพถ่ายและเอกสารทาง วิชาการในการจ าแนกชนิด
พรรณไม ้
5.2 ผลการศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และดชันีประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่ มือ
กิจกรรมการเรียนรู้ ป่าชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่  8                 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง พรรณไม้ในป่า
ชุมชน ส าหรบันิสติสาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทีผู่้เขา้ร่วมกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ E1/E2 
= 82.77/90.33 ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้80/80 
สว่นดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืกจิกรรมการเรยีนรู้
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ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง พรรณไม้ในป่าชุมชน มคี่า
เท่ากบั 0.8195 หมายความว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมี
ความรูเ้พิม่ขึน้ร้อยละ 81.95 แสดงให้เหน็ว่านิสติทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู ้จากกจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวัด
มหาสารคาม เรื่อง พรรณไมใ้นป่าชุมชน ท าใหน้ิสติเกดิ
ความสนใจในเนื้อหา พรอ้มกบัแรงจูงใจพฒันาตนเองให้
มคีวามรู ้จรยิธรรม และจติอาสาเกีย่วกบัพรรณไมใ้นป่า
ชุมชนโคกหินลาด ซึ่งการประเมนิและสรุปผล ส าหรบั
กจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่องพรรณไม้
ในป่าชุมชน โดยใช้คู่มือกิจกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู ้
ความเขา้ใจ ในเรื่องของพรรณไม้ในป่าชุมชน สามารถ
พฒันานิสติให้มพีฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผล
ให้นิสติระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้
เห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง
พรรณไม้ในป่าชุมชน โดยใช้คู่มอืกจิกรรมประกอบการ
สอน ท าให้นิสติระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาสิง่แวดล้อม
ศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้จรงิ เป็นไปตาม
แนวคดิของ จุมพจน์ วนิชกุล (2554 : 2-3) ได้กล่าวว่า
หนังสอืคู่มอืเป็นหนังสอือา้งองิประเภทหนึ่งทีจ่ดัท าขึน้
เพื่อรวบรวมเรื่องราวและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล
เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะด้านหรือเรื่องราวที่น่าสนใจ
เฉพาะดา้นหรอืเรื่องในสาขาวชิาใดวชิาหนึ่งโดยเฉพาะ
โดยใหร้ายละเอยีดของเรื่องราวนัน้อย่างสัน้ๆ หรอือาจ
ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแหล่งอ้างอิง 
และเป็นไปตามแนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยนื (2551 : 
127-132) ไดอ้ธบิายคู่มอืทีเ่กี่ยวกบัการจดัการเรยีนว่า
คู่มือคือหนังสือที่ผู้เรียนใช้ควบคู่ไปกับต าราที่เรียน
ปกตโิดยการถ่ายทอดความรูผ้่านคู่มอืฝึกอบรม อาจท า
ให้ผู้เรยีนมคีวามรู้เกี่ยวกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผู้อื่น
โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ทศันคติ และเกิด
ความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ๆไดอ้ย่าง
เหมาะสม และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สุนิตย ์เยน็
สบาย (2539 : 122) หนังสือคู่มือ เป็นหนังสืออ้างอิง
ประเภทหนึ่งที่จ ัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราว และ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล,เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะ
ด้าน ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจด้านใดด้านหนึ่ ง 

หรอืเรื่องในสาขาวชิาใดวชิาหนึ่งโดยเฉพาะอย่างกวา้งๆ 
โดยใหร้ายละเอยีดของเรื่องราวนัน้อย่างสัน้ ๆ กะทดัรดั 
เพื่อผูอ้่านจะไดใ้ช้เป็นคู่มอืศกึษาเรื่องทีน่่าสนใจไดเ้ป็น
อย่างด ีหรอือาจใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตังิานและใชเ้ป็น
แหล่งอ้างองิหาขอ้เทจ็จรงิที่จะตอบค าถามในเรื่องราว
หนึ่งๆ ได้โดยรวดเร็ว  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
วาท ีลพพนัธท์อง และประยูร วงศจ์นัทรา (2559 : 189-
202) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัสงิคโปร์ ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพ
ของคู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 93.44/84.78 
ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากับ 
0.7350 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรม ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่ งแวดล้ อมอาเซียน :  สาธารณรัฐสิ งคโปร์ มี
ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.50 และ
นิสิตกลุ่มทดลองมีความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการ
เป็นวทิยากร สงูกว่านิสติกลุ่มควบคุม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ                
ชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิสาล ี(2559 : 176-188) ได้
ศึ กษ า วิ จั ย  เ รื่ อ ง  ก า รพัฒนาคู่ มื อ ฝึ ก อบ รม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สหพนัธรฐัมาเลเซยี ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรม 
มีประสิทธิภ าพเท่ ากับ  92.33/93.22 ส่ วนดัชนี
ประสทิธผิล ของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.8685 นิสติที่
ใช้คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน : สหพนัธรฐัมาเลเซยี มคีวามก้าวหน้าในการ
เรยีนรู ้รอ้ยละ 86.85 สว่นความรู ้ทศันคตขิองนิสติกลุ่ม
ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความรู้และทัศนคติหลังการ
ฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม และนิสติกลุ่มทดลอง
ม ีความรู้และทศันคติโดยรวมและรายด้านทัง้ 5 ด้าน 
สูงกว่ากลุ่มควบคุม และนิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนน 
ทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่นิสิตประเมิน
ตนเองและวิทยากรเป็นผู้ประเมิน หลังการฝึกอบรม 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และนิสติกลุ่มทดลองมคีวามรู ้
ทัศนคติ และทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สหพนัธรัฐมาเลเซีย สูงกว่านิสติกลุ่มควบคุม อย่างม ี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ พรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงศ์จนัทรา 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(5), 2561 : 71 - 88 
 
 

81 

(2559 : 189 - 202) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีน : 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อาเซยีน : 
สาธารณรั ฐอิ น โดนี เซี ย  ผลการศึ กษาพบว่ า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
84.53/85.33 ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการ
ฝึกอบรม เท่ากับ 0.6343 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี มคีวามก้าวหน้าในการเรยีนคดิ
เป็นร้อยละ 63.43 นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้และทัศนคติหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม และนิสิตกลุ่มทดลอง มีความรู้และทศันคต ิ
โดยรวมและรายดา้นทัง้ 5 ดา้น สงูกว่ากลุ่มควบคุม และ
นิสติกลุ่มทดลองมีคะแนน ทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมที่นิสิตประเมินตนเองและวิทยากรเป็นผู้
ประเมนิหลงัการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ
นิสติกลุ่มทดลองม ี ความรู้ ทศันคติ และทกัษะในการ
เป็นวทิยากรฝึกอบรมสูงกว่านิสติกลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุบล แคว้นไทยสงค์ และประยูร วงศ์
จันทรา (2559 : 123-135) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีน : 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ผลการศึกษาพบว่า คู่มือ
ฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 85.33/80.22 ส่วนดชันี
ประสทิธผิลของคู่มือฝึกอบรมเท่ากบั 0.444 นิสติที่ใช้
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน :ประเทศบรไูนดารุสซาลาม มคีวามกา้วหน้าใน
การเรียนรู้ร้อยละ 44.44 นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้และทศันคติหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
การฝึกอบรม และนิสติกลุ่มทดลองมคีวามรูแ้ละทศันคติ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ประเทศบรไูนดารุสซาลาม โดยรวม สงูกว่ากลุ่มควบคุม
และนิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนทกัษะในการเป็นวทิยากร
ฝึกอบรมหลงัการฝึกอบรมหลงัสูงมากกว่าก่อนรบัการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ อรทยั ผวิขาว และบญัญัต ิ
สาลี (2559 : 149-162) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อาเซียน : ราชอาณาจกัรกมัพูชา ผลการศึกษาพบว่า
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
94.20/92.10 ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่ มือการ
ฝึกอบรมเท่ากบั 0.8804 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมคดิเป็น
รอ้ยละ 88.04 มคีะแนนเฉลี่ยความรู ้ทศันคติ หลงัการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมและมีคะแนนเฉลี่ย
ทกัษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม โดยนิสติประเมิน
ตนเองและวิทยากรเป็นผู้ประเมินหลังการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และหลงัการฝึกอบรมนิสติกลุ่ม
ทดลองมคีวามรู้ทศันคต ิและทกัษะในการเป็นวทิยากร
ฝึกอบรมแตกต่างกันกับนิสิตกลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.3  ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัพรรณไม้ในป่าชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที ่8                       
ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม 
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
พรรณไมใ้นป่าชุมชนบา้นศรวีไิล หมู่ที ่8 ของนิสติกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนและหลังการจดักิจกรรม พบว่า คะแนน
เฉลี่ยความรู้ของนิสติที่เข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง พรรณไมใ้นป่าชุมชน ก่อนการ
เขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 13.93 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 27.10 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม 
พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงั
การเข้าร่วมกจิกรรมเพิ่มขึน้มากกว่าก่อนการเข้าร่วม
กจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้
เหน็ว่า กจิกรรมการเรยีนรูม้ผีลท าใหค้วามรู้ของนิสติที่
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการจัด
กจิกรรมโดยใชว้ธิกีารฝึกอบรม มกีระบวนการถ่ายทอด
ทางสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 
คอื คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง 
พรรณไมใ้นป่าชุมชน แผ่นพบั ในการบรรยายใหค้วามรู ้
ท าให้นิสติที่เขา้ร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิม่มากขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของ กรีต ิยศยิง่ยง (2549 : เวบ็ไซต์) 
กล่าวว่า ความรู้และความเข้าใจเป็นกระบวนการเกิด
ความรู้น าไปสู่ความเข้าใจและน าไปใช้ โดยผ่านการ
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนอย่าง
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ชดัเจน โดยชี้ให้เหน็ว่าความรู้เป็นขัน้ตอนแรกในการที่
สมองรบัเอาขอ้มลูเขา้มาเกบ็ไวใ้นระบบความจ า จากนัน้
ขัน้ตอนที่สองจึงเป็นเรื่องราวของความเข้าใจใน
ความหมายของข้อมูลจากความรู้นั ้นๆ จนถึงขัน้
ถ่ายทอดหรอืสือ่ความหมายออกมาใหผู้อ้ื่นรบัรูต่้อไปได ้
แลว้จงึมาถงึขัน้น าความรูไ้ปใชจ้ากความเขา้ใจดว้ยการ
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมนิผลต่อไป และเป็นไป
ตามแนวคดิของ แสงจนัทร ์โสภากาล (2550 : 14-15) ได้
กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง การรบัรู้เกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิ 
เหตุการณ์ รายละเอียดต่างๆ ที่เกิดจากการสังเกต
การศึกษา ประสบการณ์ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาตแิละสงัคมความรู้พืน้ฐาน หรอืภูมหิลงัของแต่
ละบุคคล ที่บุคคลได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้และ
สามารถแสดงออกมาในเชงิพฤตกิรรมทีส่งัเกตหรอืวดัได ้
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศพิล รื่นใจชื่น (2549 : 10) 
ได้กล่าวว่า ความรู ้คอื สิง่ที่ส ัง่สมมาจากการศกึษาเล่า
เรี ยน  การค้นคว้ า  หรือประสบการณ์ รวมทั ้ง
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ
สารสนเทศทีไ่ดร้บัมาจากประสบการณ์สิง่ทีไ่ดร้บั มาจาก
การได้ยนิ ได้ฟัง การคดิ หรอืการปฏบิตัิองคว์ชิาในแต่
ละสาขา และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภูมนิทร ์ค าหนัก 
(2550 : 1) ไดศ้กึษาเรื่องความรู้และการปฏบิตัิในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มี
ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ก า ร ปฏิ บั ติ ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จะเป็นประโยชน์และ
แนวทางการน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการแกปั้ญหา
เรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาเรื่องความรู้ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอศรีเทพ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อศกึษาการปฏบิตัิในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรป่าไม้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอศรีเทพ 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ มคีวามรูใ้นการอนุรกัษ์ในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไมอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และการปฏบิตัใิน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ส่วนใหญ่มีการปฏิบตัิใน
ระดบัสูง มหาสารคาม และสอดคล้องกบังานวิจัยของ 
อาภาวด ีค าภูแก้ว (2558 : 51) ได้ท าการส่งเสริมการ

อนุรักษ์ป่าเต็งรัง ส าหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัที่ระกบั .05 และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ เฉลมิพร อนัทะรกึ (2556 : 1) ได้ท าการ
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าไม้โดยพธิีกรรมบวชป่าส าหรบั
ชุมชนบา้นศรวีลิยั ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม มคีวามมุ่งหมาย เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์
ป่าไมโ้ดยใชพ้ธิกีรรมบวชป่า เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าไมโ้ดยใชพ้ธิกีรรมบวชป่า 
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ป่าไม้
โดยใช้พธิกีรรมบวชป่า พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ย
ความรูห้ลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ ก่อนการ
ส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัไม่
แน่ใจ ( ̅ = 2.23) หลังการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย ( ̅ = 2.59) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสรมิ
สงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ แสดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์ป่าไมโ้ดยพธิกีรรมบวชป่าส าหรบัชุมชนบา้นศรี
วลิยั ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
มผีลท าให้ความรูแ้ละทศันคตขิองชาวบ้านเพิม่มากขึน้ 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของ วุฒศิกัดิ ์บุญแน่น และ
คณะ (2558 : 174-190) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การพฒันา
คู่มอืการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยา
สิง่แวดลอ้มแบบบรูณาการ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการจดัการเรยีนรู้
ชวีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบบูรณา
การ ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
แต่ ละหน่วยการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ ากับ 
80.55/81.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ตัง้ไว้ที่ 80/80 มี
ดชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 0.751 และนิสติมคีวามรู้
เกี่ยวกับชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม และทกัษะปฏบิตัิการวทิยาศาสตร์
ข ัน้บูรณาการ หลงัการเรียนมากกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของอรทยั ผวิขาว และบญัญตั ิสาล ี(2559 : 149-162) 
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ได้ ศึ กษ า เกี่ ย วกั บ กา รพัฒนาคู่ มื อ ฝึ ก อบ รม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพ
ของคู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 94.20/92.10 
ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรมเท่ากับ 
0.8804 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมคดิเป็นร้อยละ 88.04 มี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ ทศันคติ หลงัการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรมและมีคะแนนเฉลี่ยทกัษะในการเป็น
วทิยากรฝึกอบรม โดยนิสติประเมนิตนเองและวทิยากร
เป็นผูป้ระเมนิหลงัการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
และหลงัการฝึกอบรมนิสติกลุ่มทดลองมคีวามรูท้ศันคต ิ
และทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรมแตกต่างกนักบั
นิสติกลุ่มควบคุมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
4.  ผลการศึกษาและเป รียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อพรรณไม้ในป่าชุมชนบ้านศรีวิไล             
หมู่ที ่8 ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการ
จดักิจกรรม 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อพรรณไมใ้นป่าชุมชนบา้นศรวีไิล หมู่ที ่8 
ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
พบว่า คะแนนจิตอาสาสิง่แวดล้อมของนิสติที่เข้าร่วม
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง พรรณไม้
ในป่าชุมชน ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 และหลงัการเขา้ร่วม
กจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.93 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมหลังการเข้าร่วม
กจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า 
กจิกรรมการเรยีนรู้มีผลท าให้จติอาสาสิง่แวดล้อมของ
นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการ
จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการฝึกอบรม มีกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
ฝึกอบรม คอื คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิ
ลาด เรื่อง พรรณไมใ้นป่าชุมชน แผ่นพบั ในการบรรยาย
ใหค้วามรู ้เป็นสื่อหรอืตวักระตุ้นใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละมี
จติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อพรรณไมใ้นป่าชุมชนเพิม่มากขึน้ 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของดวงทพิย ์ อนัประสทิธิ ์(2555: 

27) ใหค้วามหมายของจติอาสา หมายถงึ ผูท้ีม่คีวาม เอือ้
อาทร มคีวามเมตตาใหก้บัผูอ้ื่น พรอ้มกบัการมใีจทีเ่ป็น
กลาง มคีวามรบัผดิชอบ เสยีสละเพื่อ ส่วนรวม และเอา
ใจใสผู่อ้ื่นดว้ยการกระท าดว้ยความสมคัรใจ เพื่อทีจ่ะได้
ช่วยเหลือผู้อื่น และสร้าง ประโยชน์ให้กับคนที่อยู่ใน
ชุมชน/สงัคมเดียวกนั ท าให้เกิดการพฒันาให้มีความ
เจ ริญยิ่ ง ขึ้ น ไป  และ เ ป็ นไปตามแนวคิ ดของ                   
ณัฐณิชากร  ศรบีรบิูรณ์ (2550 : 7) ใหค้วามหมายของ
จติอาสา หมายถงึความส านึก ของบุคคลทีม่ต่ีอสงัคม 
ส่วนรวม โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือผู้ที่มีจิต
อาสาจะแสดงออกซึง่ พฤตกิรรมทีอ่าสาท าประโยชน์เพื่อ
สว่นรวม เช่น การเสยีสละเงนิ สิง่ของ เวลา แรงกาย และ
สติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสงัคม โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน และเป็นไปตามแนวคดิของชยัวฒัน์  สุทธิ
รตัน์ (2552 : 13) ใหค้วามหมายของจติอาสา หมายถงึ 
การรู้จ ักเอาใจใส่ เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของ
ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมีความส านึก
และยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม 
ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมี
ความ สมดุลระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของวมิลพรรณ อาภาเวท (2556 : 1) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับ
พฤติกรรมจิตอาสาของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติจิตอาสามี
ความสมัพันธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมจิตอาสาโดยเป็น
ความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางขณะที่ความรู้จิตอาสามี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมจิตอาสาและเป็น
ความสมัพนัธ์ระดบัต ่า และสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
สญัญาศรณ์ สวสัดิไ์ธสง (2561 : 20-21) ได้ศึกษาการ
พฒันาพฤตกิรรมจติอาสาของนกัศกึษาโดยใชก้ารเรยีนรู้
แบบ โครงงานคุณธรรม ผลการศกึษาพบว่า นักศกึษาที่
ไดร้บัการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบโครงงานคุณธรรม มี
แนวโน้มพฤตกิรรมจติอาสาสงูกว่านักศกึษาที่ไม่ได้รบั
การจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบโครงงานคุณธรรมในทุก
ตวัแปรอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ตวั
แปรความรู้ความเขา้ใจ ผลที่พบเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน
คุณธรรมเป็นผู้มพีฤตกิรรมจติอาสาทัง้โดยรวมและราย
ดา้นสงูกว่า มกีารรบัรูค้วามสามารถแห่งตนสงูกว่า และ
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มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รบัการ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุษราคมั จ าปา (2551 : 164) 
ได้ศึกษาจิตอาสากับการบริการช่วยเหลือคนพิการ 
กรณีศกึษา โครงการช่วยเหลอืนักศกึษาพกิารวทิยาลยั
ราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า นักศกึษาที่ก าลงั
ศึกษาอยู่จึงไม่มีเวลาปฏิบตัิหนาที่ของอาสาสมคัรได้
อย่างเตม็ทีห่ากแต่โครงการนี้ยงัจะ จดัการอบรมใหแ้ก่
นักศกึษารุ่นต่อไปอย่างต่อเน่ือง ยงัผลให้เกดิการผลิต
บุคลากร ที่มคีวามรู้ความสามารถใน การช่วยเหลอืผู้
พกิารอย่างถูกวธิมีปีระสทิธภิาพและ ประสทิธผิลในการ
ช่วยเหลอืผูพ้กิารผลการศกึษา สามารถสรุปไดท้ างาน
บรกิารช่วยเหลอืผู้บรกิารมคีวามส าคญัตอผู้พกิารเป็น
อย่างยิง่ เนื่องจากเป็นสิง่ทีท่ าใหค้นปกตทิัว่ไปเขาใจใน
ความพกิารมากยิง่ขึน้ พรอ้มทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอือยา่ง
ถูกวธิทีัง้นี้การช่วยเหลอืคน พกิารยงัเป็นการท าบุญอกี
วธิีหนึ่งตามค าสอนทางพระพุทธศาสนาอีกทัง้จรรโลง
สังคมไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ยืนสืบไป และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชชัพงศ ์ทองขนั (2552 : 25) 
ไดศ้กึษา แนวคดิจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เดมิมนุษยไ์ม่เคย
มปีระสบปัญหาสิง่แวดลอ้มมากนกั แต่ในปัจจบุนั มนุษย์
ประสบกบัปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง อนัเนื่องจาก
ทรพัยากรธรรมชาตเิหลอืน้อยลง การใชว้ทิยาศาสตรล์ะ
เทคโนโลยใีนทางทีผ่ดิ เช่น การทดลอง ระเบดิปรมาณู 
การล าลายป่าไม ้ฯลฯ ท าใหร้ะบบนิเวศเปลีย่นแปลง ละ
เสยีสมดุล ส่งผลกระทบต่อชวีติของมนุษยเ์อง ปัจจุบนั
สังคมไทยมีปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องน า
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมมาศกึษาให้ครบทุกด้าน โดยการ  
บูรณาการกบัทุกกจิกรรม เช่น การรู้จกัประมาณในการ
บริโภคหรือทางสายกลางในการใช้สอย การกตัญญู
กตเวทีรู้คุณค่าของสิง่แวดล้อม การเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพชร และ
วมิล เหมอืนคดิ (2553 : 9) ได้ศกึษาปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง
กบัจติอาสาของนักศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ ผลการวจิยัพบว่า จติอาสาของ
นกัศกึษาอยู่ในระดบัสงู มเีจตคตต่ิอจติอาสาอยู่ในระดบั
ด ีแรงจงูใจในการท ากจิกรรมจติอาสาอยู่ในระดบัสงู และ
การไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมอยู่ในระดบัสูงเช่นกนั 

ปัจจยัด้านบุคคลทุกตวัมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัจิต
อาสาของนักศกึษาฯอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ ระดบั 
.05 และยงัสามารถร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนของจติ
อาสาได ้รอ้ยละ 48.8 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.
001 โดยแรงจูงใจในการท ากิจกรรมจิตอาสา มีค่า
สมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัพยากรณ์สงูทีส่ดุรองลงมาคอื 
การไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมและเจตคตต่ิอจติอาสา 
 5. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเกี ่ยวกับพรรณไม้ ในป่าชุมชน                    
บ้านศรีวิไล หมู่ที ่8 ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อน
และหลงัการจดักิจกรรม 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัพรรณไม้ในป่าชุมชนโคกหินลาด           
ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
พบว่า คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วม
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง พรรณไม้
ในป่าชุมชน ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อความถกูตอ้งดงีาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.08 และ
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความ
ถูกต้องดงีาม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเขา้
ร่วมกิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมเพิม่ขึ้น
มากกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็วา่ กจิกรรมการเรยีนรูม้ผีล
ท าให้จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรม
เพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการจดักจิกรรมโดยใชว้ธิกีาร
ฝึกอบรม มกีระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา
โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม คอื คู่มอืกจิกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง พรรณไมใ้นป่าชุมชน 
แผ่นพบั ในการบรรยายใหค้วามรู ้เป็นสือ่หรอืตวักระตุ้น
ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อพรรณไม้
ในป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
ประยูร  วงศ์จันทรา (2555 : 171-172) จริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม หมายถงึ หลกัการทีค่วรประพฤตอิย่างหนึ่ง
ต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งมผีลท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่าง
เป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ และเอื้อประโยชน์ให้แก่
สรรพสิ่งที่อาศัยสิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่
สญูเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่
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จริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกได้จาก
จรยิธรรมชวีติ สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวัของ
มนัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมดยงชีวิต 
ชุมชน และสงัคมสิง่แวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน 
และเป็นไปตามแนวคิดของ สมาคมพัฒนาคุณภาพ
สิง่แวดล้อม (2558 : 14) จริยธรรมสิง่แวดล้อม
(environmental ethics) เดมิ มนุษยไ์ม่เคยประสบปัญหา
สิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ในปัจจุบัน มนุษย์ประสบกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง อันเนื่ องจาก
ทรพัยากรธรรมชาตเิหลอืน้อยลง การใชว้ทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยใีนทางทีผ่ดิ เช่น การทดลอง ระเบดิปรมาณู 
การท าลายป่าไมฯ้ลฯ ท าใหร้ะบบนิเวศเปลีย่นแปลงและ
เสยีสมดุล ส่งผลกระทบต่อชวีติของมนุษยเ์อง ปัจจุบนั
สังคมไทยมีปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องน า
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมาศกึษาใหค้รบทุกดา้นโดยการบูร
ณาการกับทุกกิจกรรม เช่น การรู้จกัประมาณในการ
บริโภคหรือทางสายกลางในการใช้สอย การกตัญญู
กตเวทีรู้คุณค่าของสิง่แวดล้อม การเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
และเป็นไปตามแนวคดิของ อรรถเดช สรสุชาต ิ(2558 : 
23) ให้ความหมายจริยธรรมว่า จริยธรรม หมายถึง 
คุณสมบตัิทางความประพฤติ ที่สงัคมมุ่งหวงัให้คนใน
สงัคมนัน้ประพฤติ มคีวามถูกต้องในความประพฤติ มี
เสรภีาพภายในขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าทีท่ีส่มาชิ
ในสงัคมพงึประพฤติปฏบิตัิต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อ
สงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคม
การที่จะปฏบิตัิใหเ้ป็นไปเช่นนัน้ได้ผูป้ฏบิตัิจะต้องรู้ว่า
สิง่ใดถูกสิง่ใดผดิ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประยูร 
วงศ์จนัทรา (2552 : 102) ได้ศึกษาแนวคิดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อ เพื่อศกึษา
สิง่แวดล้อมศกึษากบัการปลูกฝังจริยธรรมสิง่แวดล้อม 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างจิตส านึก และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มตามแนวพุทธศาสตร ์วธิกีารศกึษา
และวเิคราะหเ์อกสารต่างๆ ทีม่อียู่ จากการศกึษาพบว่า 
แนวคดิทางจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเป็นความตระหนกั และ
จิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม เพื่ อให้เห็นคุณค่าของ
ธรรมชาติสิง่แวดล้อมในท่าทแีละปฏบิตัิอย่างเป็นมติร 
ในการปลูกฝังจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มกบักระบวนการทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษาถอืเป็นแนวทางทีม่คีวามสอดคลอ้งกบั

เป็นอย่างยิง่ ในการแก้ไขปัญหาการสรา้งจติส านึกทาง
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต้องท าให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน
การอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และพบว่าหลกัค า
สอนทางพระพุทธศาสนามีความสอดคล้องกบักบัการ
ปลูกจิตส านึกทางจริยธรรมสิง่แวดล้อมเพราะหลกัค า
สอนเน้นใหเ้ขา้ใจธรรมชาต ิดงันัน้ การปลูกฝัง่จรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางหนึ่ งในการแก้ไขปัญหา
สิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างด ีและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
พระครูวาปีพชัราภรณ์ (2554 : 52) ได้ศกึษาการศกึษา
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระนิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลยั ศูนย์การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ผลการวจิยัพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของพระนิสติที่
ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลยั ศูนย์การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมมี
ค่าเฉลีย่คะแนนอยู่ในระดบัสงูมาก และพระนิสติทีก่ าลงั
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ศูนย์การศึกษา
จงัหวดัเพชรบรูณ์ ทีม่อีายุระดบัการศกึษา และต าแหน่ง
งานต่างกนั มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไมแ่ตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของจติรวลยั ศรแีสงฉาย (2551 : 161) ไดศ้กึษาจติอาสา
พัฒนาชนบท กรณีศึกษา :  ก ลุ่ มอาสาพัฒนา
มหาวทิยาลยัมหดิล พบว่า นกัศกึษาสวนใหญ่แลว้ไดใ้ห้
ความสนใจกับกิจกรรมของกลุ่มอาสา 37 พัฒนา
มหาวทิยาลยัมหดิลและได้มกีารออกค่ายอาสาร่วมกบั
กลุ่มอาสาพฒันาซึง่เป็นสิง่ที ่พวกเขาท าโดยเกดิ จากจติ
ที่เป็นอาสาจริงๆ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือใน
สังคมชนบทมีความสุขมากขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ  ศณิาภรณ์ หูเตม็ (2552 : 1) พฤตกิรรม
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมของนักศกึษา ในระดบัปรญิญา
ตรีวทิยาลยัราชพฤกษ ผลการวจิยัพบว่า การศกึษา
พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของนักศกึษาในระดบั
ปริญญาตรีวิทยาลัยราชพฤกษ์พบว่า นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายและส่วนใหญ่
ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่3 และปีที ่4 มากทีสุ่ด ผูป้กครอง
ประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุดและมีพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจรยิธรรม โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยเรยีงล าดบัพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมรายดา้น
จากมากไปหาน้อยได้ดงันี้ ความมรีะเบยีบวนิัย ความ
รบัผดิชอบ ความอดทน และความซื่อสตัยส์ าหรบัความ 
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เสยีสละอยู่ในระดบัมาก นกัศกึษากลุ่มตวัอย่างทีม่ปัีจจยั
สว่นบุคคลต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรพินทร์ 
สนัติชยัอนันต์ (2549 : 1) การศกึษาคุณธรรมและ
จรยิธรรมของนิสตินักศกึษา สถาบนัอุดมศกึษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่า นิสติ
นกัศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัสงู เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน ผลการศกึษาพบว่า 
นิสตินกัศกึษามคีุณธรรมและจรยิธรรมดา้นความมวีนิัย 
และรบัผดิชอบ ความซื่อสตัย์สุจรติ ความอดทนอดกลัน้ 
ความประหยดั และความกตญัญูกตเวทีอยู่ในระดบัสูง 
และมคีุณธรรมและจรยิธรรมดานความใฝ่รู้อยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) นิสติหรือบุคคลที่สนใจสามารถน าคู่มือ
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ป่ า ชุ ม ช น โ ค ก หิ น ล า ด                         

เรื่อง พรรณไมใ้นป่าชุมชน เป็นเครื่องมอืทีพ่ฒันาขึน้
ส าหรบัศกึษาพรรณไม้ในป่าชุมชนบ้านศรวีไิล หมู่ที ่
8 หากจะน าไปใช้ให้ศกึษาบรบิทเพื่อปรบัเนื้อหาให้
เข้ากบับริบทของพื้นที่เพื่อศกึษาพรรณไม้ต่อไปใน
อนาคตได ้
 2) การน าวธิกีารจดักจิกรรมเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหนิลาด เรื่อง พรรณไมใ้นป่าชุมชน ไปใชใ้นการ
จดักจิกรรมการศกึษาพรรณไม้ได้ เนื่องจากมผีลท า
ให้ความรู้  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มของนิสติเพิม่มากขึน้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัไปใช้ครัง้ต่อไป 
 1) ในการวจิยัควรมกีารประชาสมัพนัธแ์ละมี
การใช้สื่อที่มีความน่าสนใจมากขึ้น เพื่อให้วิจัยมี
ความน่าสนใจ และเพื่อใหส้ามารถน าวจิยัไปเผยแพร่
ใหก้บัผูอ้ื่นต่อไป 
 2) ควรมกีารศกึษาปัจจยัปัจจยัเกีย่วกบัระดบั
ผลการเรยีน และเพศทีม่ผีลต่อการศกึษาพรรณไมใ้น
ป่าชุมชน 
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