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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มจีุดมุง่หมาย เพื่อพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวธิีการบวชป่า มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ ก่อนและหลังการอบรม  
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นักเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองคู ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 จ านวน 44 คน ซึ่งไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 
เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด คือ คู่มือการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวิธีการบวชป่า เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและ
ประเมนิผล คอื แบบทดสอบความรูแ้ละแบบวดัทศันคติต่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวธิีการบวชป่า สถิติที่ใชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวิจัยพบว่า  
คูม่อืมปีระสทิธิภาพเท่ากบั 81.93/ 93.93 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มอื เท่ากบั 0.8461 นักเรยีนมคีวามรูเ้พิ่มขึ้น
และสง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้น หลงัจากการใชคู้่มอือบรมรอ้ยละ 84.61 ก่อนการอบรม
นกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการอบรมอยู่ในระดบัมาก ก่อนการอบรมนักเรยีนมทีศันคติอยู่ในระดบั
มาก และหลงัการอบรมนกัเรยีนมทีศันคตอิยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคติก่อน
และหลงัการอบรม พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความรูแ้ละทศันคติหลงัการอบรมมากกว่าก่อนการอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : การอนุรกัษ์ การบวชป่า ความรู ้ทศันคต ิ
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a manual of the community forest conservation by 
forest ordination to be efficient 80/80 and effective according criteria and to study and compare knowledge 
and attitude before and after training. The sample used in the study were 44 students of Ban Nong Khu 
School 1-3 grade by purposive sampling. The tools used in research were manual, knowledge tests and 
attitude test.  

The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and 
hypothesis testing Paired t-test. The results revealed that the manual was efficiency of 81.93 / 93.93. The 
effectiveness of the manual index was equal to 0.8461. The students had more knowledge and effect to 
increased student progress after using the training manual at 84.61 percent. After the training the 
experimental group students had an average score of knowledge and attitude more than before promotion 
significantly level .05. 
 
Keywords : Conservation, Forest ordination, Knowledge, Attitudes 
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1. ภมิูหลงั  
 ประเทศไทยตัง้อยู่ในภูมภิาคของโลกที่อุดม
สมบูรณ์ ไปด้วยป่าไม้ ดงัจะเห็นได้ว่าเมื่อประมาณ 
40 ปีทีแ่ลว้ ประเทศไทยมพีื้นทีป่่าไมอ้ยู่ถึง 171 ล้าน
ไร่ (รอ้ยละ 53 ของพื้นที่ประเทศทัง้หมด 320 ล้าน
ไร)่ กระทัง่จากรายงานของกรมป่าไมใ้น พ.ศ. 2551 
พื้นที่ป่าไมล้ดลงเหลือ 99.15 ล้านไร่ และการลดลง
ของพื้นทีป่่าไมน้ัน้ ยงัส่งผลกระทบต่อการลดลงของ
จ านวนสตัว์ป่าอีกด้วย จากนัน้นโยบายเพิ่มปรมิาณ
ป่าไม้ด้วยการ เพิ่ มพื้ นที่ อ นุ ร ักษ์ แล ะส่ ง เ ส ริม 
การปลูกป่า อีกทัง้การประกาศปิดป่า ตัง้แต่ พ.ศ. 
2532 เป็นตน้ มาสง่ผลใหพ้ื้นทีป่่าไมม้ปีรมิาณเพิ่มขึ้น  
แต่การลักลอบตัดไม้และล่าส ัตว์ก็ยังมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง (ดอกรกั มารอด, 2559: 16) ปัญหาของ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ในการพฒันาที่
ผ่านมาได้ระดมใช้ทรพัยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ที่ดิน  ป่าไม้ แหล่ งน ้ า  ทร ัพยากรชาย ฝั ่งทะ เล 
ทรพัยากรธรณี ในอตัราทีส่งูมาก และเป็นไปอย่างไม่
มีประสิทธิภาพ จนมีผลท าให้ทร ัพยากรธรรมชาติ
เหล่านี้  เกิดการร่อยหรอ และเสื่อมโทรมลงอย่าง
รวดเร็ว รวมทัง้เริ่มส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 
ของประชาชนในชนบท ที่ต้องพึ่งพาทรพัยากรเป็น
หลกัในการยงัชพี ไดแ้ก่ ทรพัยากรป่าไม ้พื้นที่ป่าไม้
มสีภาพเสื่อมโทรม และมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก 
เนื่ องมาจากสาเหตุส าคัญหลายประการ ได้แก ่ 
การลักลอบตดัไม้ท าลายป่า การเผาป่า การบุกรุก 
ท าลายป่า เพื่อต้องการที่ดนิเป็นที่อยู่อาศยั และท า
การเกษตร การท าไร่เลื่อนลอยของชาวเขาในพื้นที่
ต้นน ้ าล าธาร และการใช้ที่ดนิ เพื่อด าเนินโครงการ
ของร ัฐบาล เช่น การจัดนิคมสร้างตนเอง การ
ชลประทาน การไฟฟ้าพลังน ้ า การก่อสร้างทาง 
กิ จ ก า ร ร ักษ าค ว ามมั น่ ค ง ข อ ง ช าติ  เ ป็ น ต้ น 
(สารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน, 2561: เวบ็ไซต์) 
 การที่พื้นที่ป่าไม้ทัว่ประเทศลดลงอย่างมาก 
ได้ส่ ง ผล ก ร ะ ทบต่ อ ก าร ค วบคุ ม ร ะ บบนิ เ ว ศ 
โดยส่วนรวมอย่างแจ้งช ัด เช่น กรณีเกิดวาตภัย  
และอุทกภยัคร ัง้รา้ยแรง ในพื้นทีภ่าคใต้ ปัญหาความ
แห้งแล้งในภาคต่างๆ ของประเทศ และปัญหา 
น ้าท่วม ในฤดฝูนอย่างรนุแรง ซึง่ปัญหาภยัธรรมชาติ

ดงักล่าวไดม้แีนวโน้มของการเกดิถี่ข ึ้น อนัก่อให้เกดิ
ความเสียหายต่อผลิตผลทางการ เกษตร ชีวิต  
และทรพัย์สนิ นอกจากนี้ยงัเกดิผลกระทบสิง่แวดล้อม
ด้านอื่นๆ เช่น การสูญเสียหน้าดิน ท าให้สูญเสีย
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปัญหาการตกตะกอน 
ปัญหาการตื้นเขนิของแหล่งน ้า และปัญหาสภาพดนิ
ฟ้าอากาศแปรปรวน (สารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน
, 2561: เวบ็ไซต์) 
 “บวช” แปลว่า การเว้น “การบวชคน” คือ  
การเว้นจากการท าความชัว่ ละทิ้งกิเลส อบายมุข 
ทัง้ปวง ดงันัน้ “การบวชป่า” จึงหมายถึง การละเวน้
จากการตัดไม้ท าลายป่า การบวช ป่ามีข ัน้ตอนที่
ส าคญัดงันี้คอื คนในชุมชนได้ตกลงร่วมกนัที่จะกนั
พื้นที่ส าหรบัการบวชป่า ตลอดถึงการกนัพื้นที่แนว
เขต จ าแนกพื้นที่ให้ช ัดเจนว่าพื้นที่จะท าการบวช 
มจี านวนกีไ่ร่ ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบั ความพร้อมของชุมชน
และสถานที่ที่จะท าการบวชป่า ร่วมกันก าหนด
ระเบียบกติกาการใช้ทร ัพยากรร่วมกัน (ภูมิพัฒน์  
พลราช, 2549 : 111) พธิกีารบวชต้นไม ้หรอืบวชป่า 
มวีิธีคิดและวิธีการปฏบิตัิคล้ายคลึงกบัพิธีสบืชะตา
แม่น ้า หรอืคน ดว้ยการต่ออายุให้เจริญยัง่ยืนสบืไป
ตามคติความเชื่อ ส่วนที่มาของการบวชป่า มาจาก
วธิีการห่มจีวรให้กบัต้นไม้เช่นเดยีวกบัการบวชพระ 
ส่งผลให้สถานภาพของคนและต้นไม้เปลี่ยนไป 
นบัเป็นการน าความเชื่อทางศาสนามาประยุกต์ใชใ้น
การดูแลร ักษาป่าต้นน ้ า การบวชป่าให้ชุมชนที่
ร่วมมอืกนัรกัษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติ
ไวใ้หก้บัลูกหลาน เป็นการเรยีกรอ้งสทิธิข์องชุมชนใน
การดูแลร ักษาป่าและแหล่งต้นน ้ าล าธารเองด้วย  
พธิบีวชป่าจงึเป็นความปรารถนาที่ดสี่งต่อไปสู่คนรุ่น
หลงัท่ามกลางตอไม้นับพนันับหมื่นในอดีตผนืป่าใน
เมืองไทย เพื่อเป็นป่าที่สมบูรณ์ในอนาคตต่อไป 
(ประยูร วงศจ์นัทรา, 2553 : 132-13) 
 จากทีผู่ว้จิยัไดส้ ารวจบรบิทชมุชนบา้นหนองค ู
พบวา่ ทรพัยากรป่าไมใ้นชมุชนบา้นหนองค ูชาวบา้น
ใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชนในการหาอาหาร ทัง้นี้ยงัมี
การลักลอบตดัไม้ท าลายป่า จึงส่งผลกระทบท าให้
ทร ัพย ากร ป่ าไม้ลดน้ อยล ง  ดังนั ้น ผู้วิจ ัยจึ ง มี 
ความสนใจที่จะเข้าไปอนุร ักษ์ทรพัยากรป่าชุมชน 
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โดยวิธี การบวชป่ า เพื่ อ ให้นัก เ รียนโร ง เ รียน 
บ้านหนองคูรู้จ ักการอนุร ักษ์ทร ัพยากรป่าไม้โดย
วธิกีารบวชป่า และเพื่อให้เกดิความรูแ้ละทศันคติต่อ
การอนุรกัษ์ป่าชมุชนโดยวธิกีารบวชป่าไดอ้ย่างยัง่ยนื 
 
2. ความมุ่งหมายของงานวิจยั 
 1.  เพื่อพัฒนาคู่มือการอนุร ักษ์ ป่าชุมชน 
โดยวิธีการบวชป่า ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
การอนุรกัษ์ป่าชมุชนโดยวธิีการบวชป่าก่อนและหลงั
การอบรม 
 3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ 
การอนุรกัษ์ป่าชมุชนโดยวธิีการบวชป่าก่อนและหลงั
การอบรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พ้ืนทีวิ่จยั 
 โรงเรยีนบา้นหนองค ูต าบลหนองปลิง อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม  
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิ ัยคร ัง้นี้  คือ นักเรยีน
โรงเรยีนบา้นหนองคู ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 207 คน 
 กลุ่ มตัว อย่ างที่ ใช้ใ นการวิจัยคร ั ้งนี้  คือ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคู ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
1-3 จ านวน 44 คน โดยไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) 
3.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรต้น ได้แก่ คู่มือการอนุรกัษ์ป่าชุมชน
โดยวธิกีารบวชป่า 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ 
  1) ความรู้เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชน
โดยวธิกีารบวชป่า 
  2) ทัศนคติต่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดย
วธิกีารบวชป่า 
 
 

3.4 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
ก า ร อ นุ ร ั ก ษ์ ป่ า ชุ ม ช น โ ด ย วิ ธี ก า ร บ ว ช ป่ า  
เรือ่ง การอนุรกัษ์ป่าชมุชนโดยวธิกีารบวชป่า 
 2) เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล ไดแ้ก ่
แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดย
วิ ธี ก า ร บ ว ช ป่ า  แ ล ะ แ บ บ วั ด ทั ศ น ค ติ ต่ อ 
การอนุรกัษ์ป่าชมุชนโดยวธิกีารบวชป่า 
3.5 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอื แบบทดสอบความรู ้และแบบ
วดัทศันคตติ่อการอนุรกัษ์ป่าชมุชนโดยวธิกีารบวชป่า 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอืดงันี้ 
  2.1 คู่มอืการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวธิีการ
บวชป่า โดยมเีนื้อหาทัง้หมด 3 หน่วย ประกอบดว้ย 
หน่วยอบรมที่ 1 ทรพัยากรป่าไม ้หน่วยอบรมที่ 2 
ความเป็นมาและความส าคญัของการบวชป่า และ
หน่วยอบรมที ่3 พธิกีรรมบวชป่า 
  2.2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุร ักษ์ ป่าชุมชนโดยวิธีการบวชป่า เ ป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง จ านวน  
15 ขอ้ 15 คะแนน โดยตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิ
ให ้0 คะแนน 
  2.3 แบบวดัทัศนคติเกีย่วกบัการอนุรกัษ์
ป่ า ชุ ม ช น โ ด ย วิ ธี ก า ร บ ว ช ป่ า  เ ป็ น แ บ บ วัด 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ม ี5 ตวัเลือก มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ จ านวน 15 ขอ้ 
 3) น าเครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้ สง่อาจารย์ทีป่รกึษา 
เพื่อตรวจและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้
พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ  พบว่า  
ค่า IOC ของเครื่องมือทัง้หมด มีค่ามากกว่า 0.5 
แสดงวา่สามารถน าไปเกบ็ขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผูเ้ชี่ยวชาญไป Try Out กบันักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
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ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของ
เครือ่งมอื ดงันี้ 
  5.1 แบบทดสอบความรูม้คี่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบับอยู่ที่ 0.924 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.2–0.8 และค่าความยากง่ายราข้ออยู่
ระหว่าง 0.2-0.8 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
  5.2 แบบวดัทัศนคติมีค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัอยู่ที ่0.866 คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.2-0.8 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
 6 )  ป ร ับ ป รุ ง แ ก้ ไ ข เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น 
การวัดและประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อใช้ใน 
การจัดกิจ กรรมการอ นุ ร ักษ์ ป่ าชุมชนโดยวิธี 
การบวชป่า 
3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การอนุร ักษ์ ป่าชุมชนโดยวิธีการบวชป่า 
ส าห ร ับนัก เรียนโ รง เรียนบ้านหนองคู  ต าบล 
หนองปลิง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผู้วจิ ัย
ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูแบง่เป็น 2 ระยะดงันี้    
  ระยะที่ 1 การออกแบบเครื่องมือโดย
ออกแบบคู่มอื และหาคุณภาพเครื่องมอืการอนุรกัษ์
ป่าชมุชนโดยวธิกีารบวชป่า  
  ระยะที่ 2 การถ่ายทอดสิง่แวดล้อมศกึษา 
การจดัอบรมการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวธิีการบวชป่า
โดยใช้คู่มือการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวิธีการบวชป่า 
ในการให้ความรู้ และใช้แบบทดสอบความรู้และ 
แบบวดัทศันคตใินการวดัและประเมนิผล 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจยัคร ัง้นี้  ผู้วจิ ัยไดด้ าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1 )  ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง 
แบบวดัผลทุกฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบูรณ์ 
ครบถว้น 
  2) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
วดัผล 
 
 
 

3.8 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติใินการวเิคราะห์ขอ้มลูมดีงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2 )  ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 
หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาความเที่ยงตรง
เชงิเนื้อหา (IOC) คา่ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 
และคา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability)  
  3) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก ่
Paired t- test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การอนุร ักษ์ ป่าชุมชนโดยวิธีการบวชป่า 
ส าห ร ับนัก เรียนโ รง เรียนบ้านหนองคู  ต าบล 
หนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผูว้จิยัได้
สรปุผลการศกึษาดงันี้ 
 ผู้วิจ ัยได้ท าการศึกษาและใช้กระบวนการ
ถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยผ่านกระบวนการ
อบรมถ่ายทอดให้เกดิความรู ้และทศันคติที่ดตี่อการ
อนุรกัษ์ป่าชมุชนโดยวธิกีารบวชป่า กลุ่มตวัอย่าง คอื 
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคู ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม ซึ่งได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง จ านวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย คู่มือ 
การอนุรกัษ์ป่าชมุชนโดยวธิีการบวชป่า แบบทดสอบ
ความรู้และแบบทัศนคติการอนุร ักษ์ ป่าชุมชน 
โดยวธิกีารบวชป่า เพื่อให้ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้
ความเขา้ใจ  
 ฮูและดันแคน (2542 : เว็บไซต์ ) อธิบาย
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ว่า เป็นกิจกรรม 
ที่บุคคลได้ใช้ความรู้ของตนเองอย่างสร้างสรรค ์ 
เพื่อสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นเกดิการเรยีนรู ้และมสีุข ดงันัน้
การจดัการเรยีนรูจ้งึเป็นกจิกรรมในแงม่มุต่างๆ  
 1) ผลการหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการอนุร ักษ์ ป่าชุมชน 
โดยวิธีการบวชป่า สามารถสรุปได้ว่า การหา
ประสิทธิภาพของคู่มือในการสร้างผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนให้ผูอ้บรมเกิดการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค์
ถึงระดับเกณฑ์ที่คาดไว้ประสิทธิภาพที่วดัออกมา
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พิจารณาได้จ ากร้อยละของการท าแบบวัดผล 
หรือกระบวนการปฏิสมัพันธ์กบัร้อยละการท าแบบ
วัดผลหลังการอบรม พบว่า ประสิทธิภาพของ
ก ร ะ บ ว น ก า ร  ( E1 )  คิด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  8 1 . 9 3  

และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 
93.93  ดังนัน้ คู่มือการอนุร ักษ์ป่าชุมชนโดยวิธี 
การบวชป่า จึงมีประสิทธิภาพของคู่มอื 81.93/93.93  
ซึง่มคีา่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการอ นุร ักษ์ป่าชุมชนโดยวิธีการบวชป่าที่มีประสิทธิภาพ    
             ตามเกณฑ ์80/80 
 

หน่วยการส่งเสริม 
คะแนน
เตม็  ̅ S.D. 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 12.29 2.43 81.93 เป็นไปตามเกณฑ์ 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 15 14.09 1.54 93.93 เป็นไปตามเกณฑ์ 

                       ประสิทธิภาพของคู่มือ เท่ากบั 81.93/93.93  

 

 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 44 คน พบว่า ดัชนีประสิทธิผล  ( E.I.)  
ของคู่มือการอนุร ักษ์ป่าชุมชนโดยวิธีการบวชป่า  
มคีา่เท่ากบั หมายความว่า นักเรยีนมคีวามรูเ้พิ่มขึ้น

และส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มืออบรมร้อยละ 84.61  
ซึ่ง เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ได ้ 
(ดงัตารางที ่2) 

 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการอนุรกัษ์ป่าชมุชนโดยวธิกีารบวชป่า 

 

ผลรวมคะแนน
ความรู้ก่อนอบรม 

ผลรวมคะแนน
ความรู้หลงัอบรม 

จ านวนผู้เข้ารบัการ
อบรม 

คะแนนเตม็ของ
ความรู้ 

ค่าดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

400 620 44 15 0.8461 
 

 3) ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัการ
อนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวธิีการบวชป่า พบว่า นักเรยีน 
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการอนุร ักษ์ชุมชน 
โดยวิธีการบวชป่า ก่อนการอบรมอยู่ ในระดับ 
ปานกลาง ( ̅ = 9.09) และหลงัการอบรมนักเรยีน 
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการอนุร ักษ์ชุมชน 

โดยวิธีการบวชป่า อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 14.09)  
เมื่อ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ย วกับ 
การอนุรกัษ์ป่าชมุชนโดยวธิกีารบวชป่า ก่อนและหลงั
การอบรม พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงั
การอบรมสงูกวา่กอ่นการอบรม อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวธิีการบวชป่า ก่อนและ  
             หลงัการอบรม โดยใช ้paired t-test 
 

 
ด้าน 

ก่อนการอบรม (n=44) หลงัการอบรม (n=44)  
df 

 
t-test 

 
p  ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

ความรู ้(N=15) 9.09 1.78 ปานกลาง 14.09 0.91 มาก 43 -6.48 .000* 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 

4) ผลการเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการอนุรกัษ์
ป่าชมุชนโดยวธิกีารบวชป่า พบว่า นักเรยีนมคีะแนน
เฉลีย่ทศันคตติ่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวธิีการบวช
ป่า ก่อนการอบรมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.99)  
และหลงัการอบรม นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติอยู่
ในระดบัมากที่สุด ( ̅ = 4.64) เมื่อเปรยีบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่ อการอนุร ักษ์ ป่าชุมชน 
โดยวิธีการบวชป่าก่อนและหลังการอบรม พบว่า  
การอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวิธีการบวชป่านักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการอนุร ักษ์ป่าชุมชนโดยวิธีการบวชป่า ก่อนและหลังการอบรม     
             โดยใช ้paired t-test 
 

 
ด้าน 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม  
df 

 
t-test 

 
p  ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

ทศันคต ิ(N=5) 3.99 0.34 มาก 4.64 0.25 มากทีสุ่ด 43 -10.595 .000* 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 

5. อภิปรายผลการวิจยั 
 การอนุรกัษ์ป่าชมุชนโดยวธิกีารบวชป่า ไดท้ า
การอบรมนกัเรยีนจ านวน 44 คน ซึง่ไดจ้ากการเลือก
แบบเจาะจง โดยใชแ้บบทดสอบความรู ้และแบบวดั
ทศันคต ิเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลที่ได้
ศึกษา  ผู้ วิจ ั ย ข ออภิป ร า ยผ ลก าร ศึกษาตาม
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และประสทิธผิลของคู่มอืการอนุรกัษ์ป่าชุมชน
โดยวธิกีารบวชป่า  

คู่มอืการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวธิีการบวชป่า 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.93/ 93.93 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ต ัง้ไว ้และดชันีประสทิธิผลของคู่มอื 
มคี่าเท่ากบั 0.8461 แสดงว่า นักเรยีนโรงเรยีนบา้น
หนองคู ต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม ที่เข้าร ับการอบรมมีความก้าวหน้า 
ในการเรยีนรูร้อ้ยละ 84.61 เป็นไปตามแนวคดิของ 
ดุจทดิง จีทา (2555: 25) ไดก้ล่าวว่า ประสทิธิภาพ
ของชดุกจิกรรม คอื ระดบัคุณภาพของชุดกจิกรรมที่
วดัจากผลสมัฤทธิร์ะหว่างการเรยีน และผลสมัฤทธิ ์
หลัง เรียน การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
เพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นนั ้นมี
ประสทิธภิาพในการสอน และเป็นไปตามแนวคดิของ 
ปรชีา ชา้งขวญัยนื (2551 :127-132) ไดอ้ธิบายคู่มอื
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนว่า คู่มือ คือ  หนังสือ 
ที่ผู้เรียนใช้ควบคู่ไปกับต าราที่เรียนปกติโดยการ
ถ่ายทอดความรูผ้า่นคูม่อืฝึกอบรม อาจท าให้ผูเ้รยีนมี
ความรู้ เ กี่ย วกับการท าสิ่ ง ใ ด สิ่ ง หนึ่ ง แ ก่ผู้อื่ น 
โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ทัศนคติ และ 
เกดิความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ ๆ 
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ไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคล้องกบั งานวจิยัของ โกสนิ 
สะตะ ประยูร วงศ์จันทรา และฐิติศกัดิ ์เวชกามา 
(2559:  7-8) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรม
ฝึกอบรมมคัคเุทศกส์ิง่แวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชงิ
อ นุ ร ักษ์  ผ ลก าร ศึกษาพบว่ า  คู่ มื อ ฝึ กอบร ม 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.33/93.22  ส่วนดัชนี
ประสทิธผิลของคูม่อืฝึกอบรม เท่ากบั 0.8685 นิสติที่
ใชคู้ม่อืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อาเซียน : สหพันธร ัฐมาเลเซีย มีความก้าวหน้า 
ในการเรียนรู ้รอ้ยละ 86.85 สอดคล้องกบังานวจิัย
ของ สุภาร ัตน์ อ่อนก้อน และคณะ (2559 : 164)  
ได้ศึกษา  ได้ศึกษาก ารพัฒนาคู่ มือ ฝึ กอบร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การวิจัยคร ัง้นี้มี
ว ั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์ 80/80 และหาดชันีประสทิธิผลของคู่มอื
ฝึกอบรม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ และ
ทัศนคติก่อนและหลังการฝึกอบรม ผลการศึกษา 
พบว่า  คู่ มือ ฝึกอบรม มีป ระสิทธิภาพเท่ ากับ  
92.43/84.33  สว่นดชันีประสทิธผิลของคูม่อืฝึกอบรม 
เ ท่ า กับ  0 . 7 3 2 9  นิ สิ ต ที่ ใ ช้ คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม มี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 73.29 สอดคล้อง
กบังานวิจัยของ อรทัย ผิวขาว และบัญญัติ สาล ี
(2559 : 150) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาเซียน : 
ราชอาณาจักรกัมพูชา งานวิจัยมีว ัตถุประสงค์ 
เพื่ อพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม อาเซียน : ราชอาณาจักรกมัพูชา  
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และหาดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เพื่ อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม ผลการศกึษา พบว่าประสทิธิภาพของคู่มอื
ฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  94.20/92.10  
ส่วนดชันีประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากบั 
0.8804 นิสติที่ใชคู้่มอืฝึกอบรมคดิเป็นรอ้ยละ 88.04 
และสอดคล้องกบังานวิจัยของ ยศพล พันธ์เนียม , 
(2560 : 57) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือการอนุรกัษ์ 

พืชสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอือบรม มปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 
80.10/91.37 ส่วนดชันีประสิทธิผลของคู่มืออบรม 
เท่ากบั 0.6107 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ใช้คู่มือ
อบรมมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 
61.07 
 2) ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวธิีการบวชป่าก่อน
และหลังการอบรม ส าหรบันักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองคู ต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม  

ผลการศึกษาด้านความรู้ขอ งนักเ รียน 
ในการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวิธีการบวชป่า ส าหรบั
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคู ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม โดยใชก้ระบวนการ
ทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ก่อนและหลังการอบรมการ
อนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวธิีการบวชป่า พบว่า ก่อนการ
อบรมนกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และหลงั
การอบรมการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวิธีการบวชป่า
นกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก ซึง่สง่ผลให้หลงัการ
อบรมมคีวามรูสู้งกว่าก่อนการอบรม แสดงให้เห็นว่า
การอบรมการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวิธีการบวชป่า 
โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้ให้
ความรู ้ความเข้าใจ ที่สามารถน าไปสู่การปฏบิตัิได้
ถูกต้องได้ เนื่องจากได้ด าเนินการอบรมที่จ ัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ กระบวนการในลักษณะที่
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายก าหนดวตัถุประสงค์ที่ชดัเจน
เป็นอย่างดี ประกอบกบัการใช้เครื่องมอื เพื่อจะให้
ความรู้ ใ น เ รื่ อ ง การ อ นุ ร ักษ์ ป่ าชุ มชน โดยวิ ธี 
การบวชป่า ให้กบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 -3  
ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ โดยกระบวนการถ่ายทอดนี้จะใชคู้่มอื
การอนุรกัษ์ป่าชมุชนโดยวธิีการบวชป่าเขา้มาช่วยใน
การบรรยายเนื้อหาสาระ เพื่อให้นักเรยีนที่เขา้รบัการ
อบรมเกดิความเขา้ใจไดง้่ายขึ้น และเป็นสื่อที่มคีวาม
น่าสนใจในปัจจุบนั เพื่อก่อให้เกดิความเปลี่ยนแปลง
ดา้นความรู้ ทศันคติ ทัง้นี้ผลการศึกษา เป็นไปตาม
แนวคดิของ อดศิกัดิ ์สงิห์สโีว (2554 : 44) กล่าวว่า 
การน าเนื้อหาสาระเกีย่วกบัสิ่งแวดล้อมไปถ่ายทอด
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ให้ก ับผู้คนจะต้องมีวิธีการหรือระเบียบปฏิบัติที่
เ ห ม า ะ สม จึ ง จ ะ ท า ใ ห้ ก า ร ถ่ า ย ท อด คว าม รู ้ 
มปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 
และระเบยีบวธิทีีจ่ะน ามาใชน้ี้ล้วนมอียู่แล้วในศาสตร์
ทางการศกึษาขึน้อยู่วา่จะเลอืกสรรสว่นใดของศาสตร์
ทางการศึกษามาร่วมใช้เท่านั ้น เช่น หลักสูตร
สิ่งแวดล้อมศึกษาจะมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ  
(มิใช่วิทยากรเชิงเดี่ยว) เป็นการพัฒนาความคิดที่
เป็นระบบ คือ มองทุกสิ่งทุกอย่างแบบองค์รวม  
และการเรยีนรูต้อ้งให้ผูเ้รยีนเป็นผูก้ระท าหรอืผูเ้รยีน
เป็นศนูย์กลาง แนวปฏบิตัดิงักล่าวนี้เป็นการคดัสรรค์
มาจากศาสตรท์างการศกึษา เป็นไปตามแนวคดิของ 
และเป็นไปตามแนวคิดของ พรธิดา วิเชียรปัญญา , 
(2557 : 21) ไดก้ล่าวว่า ความรูค้อืกระบวนการของ
การข ัดเกลา เลือกใช้ และบูรณาการ  การใช้
สา รสน เทศ เหล่ านั ้น  จนเกิด เ ป็นความรู้ ใ หม่ 
(new knowledge) ความรู้ใหม่จึงเกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานความรู้และประสบการณ์เดิมผนวกกับ
ความรู้ใหม่ที่ได้รบั ซึ่งความรู้ดงักล่าวเป็นสิ่งที่อยู่
ภายในบุคคล เป็นความรูท้ี่ไม่ชดัแจ้ง ซึ่งหากไดร้บั
การถ่ายทอดออกมากอยู่ในรูปลายลักษณ์อักษร  
ก็จะกลายเป็นความรู้ที่ช ัดแจ้ง และความรู้จะเกิด
คุณค่ า ได้ห ากมีกา รน า ไป ใช้ ในการตัดสิน ใ จ  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ เฉลิมพร อันทะรึก 
(2556 : 57) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการอนุรกัษ์
ป่าไม้โดยใช้พิธีกรรมบวชป่าส าหร ับชุมชนบ้าน 
ศรีวิล ัย  ต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ชาวบ้านมีคะแนน
เฉลี่ยความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าใชพ้ิธีกรรมบวช
ป่าไมอ้ยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการส่งเสรมิชาวบา้น
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ ในระดับมาก หลังการ
สง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูส้งูกวา่ก่อนการ
สง่เสรมิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศพร ฆอ้งค า 
(2557 : 54) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการปลูก 
ต้นประดู่ ป่าเพื่ออนุร ักษ์ ป่าชุมชนโรงเรียนบ้าน 
ดอนหน่อง ผลจากการศกึษาพบว่า นักเรยีนมคีวามรู้
ก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดบัด ีและหลงัการส่งเสริม
นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดบัดีมาก และมีทัศนคติ 
ต่อการสง่เสรมิ อยู่ในระดบัไมแ่น่ใจ และหลงัจากการ

ส่ง เสริมนักเรียนมีทัศนคติอยู่ ในระดับเห็นด้วย  
เมื่อ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สาวติร ีวรสุทธ์ 
(2556 : 54) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการอนุรกัษ์
ป่าชุมชนบ้านดอนบม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง 
จั ง ห วัด มห าส า ร ค าม  ผ ล ก า ร ศึกษ า  พบว่ า  
การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ และทัศนคต ิ 
การส่ง เสริมการอนุร ักษ์ ป่าชุมชนโดยฝึกอบรม 
รวม 2 วนั ก่อนการฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าชมุชนอยู่ในระดบัพอใช ้
หลังการฝึกอบรมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
อยู่ในระดบัดี หลังฝึกอบรมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูสู้งกว่าก่อนฝึกอบรม ชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ย
ทศันคตติ่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชนอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
หลัง ฝึกอบรมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ 
อยู่ในระดบัเห็นดว้ย หลงัฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยทัศนคติสูงกว่าก่อนฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของชฤนาถ กุดวิฬา ( 2558 :  47 )  
ได้ศึกษาการส่งเสริมการอนุร ักษ์ป่าเบญจพรรณ 
ส า ห ร ั บ นิ สิ ต ส า ข า วิ ช า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ า  
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริม
นิสิตที่ เ ข้าร ับการส่ง เสริมมีความรู้อยู่ ในระดับ 
ปานกลาง หลงัการส่งเสรมินิสติเข้าร่วมการส่งเสริม 
มีความรู้อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของญาณพฒัน์ เฉลยสุข, (2560 : 34) ไดศ้กึษาการ
ส่ง เ สริม การอ นุ ร ักษ์ ท ร ัพย ากร ป่ าไม้  โดย ใ ช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศกึษา ผลการศกึษา พบว่า 
ก่อนการส่งเสริมส่งเสรมินักเรียนมคีวามรู้อยู่ในระดบั 
ปานกลาง หลัง การส่ง เสริมอยู่ ใน ระดับดีมา ก  
เมื่อ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ  
 3) ผลการวเิคราะห์และเปรยีบเทียบทศันคติ
ต่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวธิีการบวชป่าก่อนและ
หลงัการอบรม ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองค ู
ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 การศึกษาและ เปรียบเทียบทัศนคติต่ อ 
การอนุรกัษ์ป่าชมุชนโดยวธิกีารบวชป่า ก่อนและหลงั
การอบรม โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
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พบว่า ก่อนการเขา้ร่วมการอบรมนักเรยีนมคีะแนน
เฉลีย่ทศันคติเท่ากบั 3.99 อยู่ในระดบัมาก หลงัการ
อนุรกัษ์ป่าชมุชนโดยวธิกีารบวชป่านักเรยีนมคีะแนน
เฉลี่ยทัศนคติเท่ากับ 4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด  
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จึงสามารถสรุปได้ว่า  
การอนุร ักษ์ ป่าชุมชนโดยวิธีการบวชป่า โดยใช้
กระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา ท าให้นักเรยีนที่เข้า
รว่มการอบรมมทีศันคติที่ด ีและมคีวามเขา้ใจต่อการ
อนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวธิีการบวชป่า ทัง้นี้เป็นเพราะ
รูปแบบ และกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา  
ซึง่ประกอบไปดว้ยการบรรยายโดยมคีูม่อืการอนุรกัษ์
ป่าชุมชนโดยวิธีการบวชป่า เป็นการบูรณาการ
เทคนิคทีห่ลากหลายเพื่อสรา้งความสนใจ มกีจิกรรม
การถามตอบ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมมี
ความสนใจต่อสิง่ที่ตนก าลังไดร้บั กเ็กดิทศันคติที่ดี
มากขึ้นต่อการบวชป่าเนื่องจากรบัรู้และเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น เป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา 
(2553 :  14) ได้กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็น
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสิ่งแวดล้อม
ศกึษาให้คนเกิดทศันคติ เจตคติและค่านิยมที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งแวดล้อมศึกษามีคุณลักษณะคือ 
เป็นการศึกษาเพื่อชีวิต เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
เป็นการเรยีนรูเ้พื่ออยู่รว่มกนัของมนุษยชาติ เป็นการ
เรยีนรูส้ถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต เป็นการสรา้ง
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม เป็นการเรียนรู้เชิงระบบ  
เป็นการบรูณาการเนื้อหาการเรยีนการสอน เป็นการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่มุ่ง
สร้างความตระหนัก ทัศนคติ และคานิยมเกี่ยวกบั
สิง่แวดล้อม และเป็นกระบวนการเรยีนรูแ้บบแก้ไข
ปัญหา และเป็นไปตามแนวคิดของ ประภาเพ็ญ 
สุวรรณ (2544 :  64 -65) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ 
ความรูส้กึชอบ ไม่ชอบ หรอืเห็นดว้ยต่อวตัถุ สิง่ของ 
พฤติกรรมหรือสถานการณ์ต่างๆของประชาชน  
ในลักษณะการแสดงออกของความคิดเห็น อารมณ์ 
ความเชื่อ ความรูส้กึภายใน ของแต่ละบุคคลที่มตี่อ
บุคคล สิง่ของ สถานการณ์ โดยอาจเป็นการแสดง
ออกเป็นการกระท าหรอืความพึงพอใจ (บวก) ไม่พึง
พอใจ (ลบ) หรอืเป็นกลางกไ็ด ้ซึ่งการแสดงออกของ
สิง่เหล่านี้คอืสญัลกัษณ์ของทศันคต ิถา้เราตอ้งการวดั

ทัศนคติ เราก็จะสามารถท าได้โดยการวัดความ
คดิเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ ประภาภรณ์ บุญบ ารุง (2557 : 52)  
ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการใช้คู่มือการปลูกข่า 
เพื่อใช้ในครัวเรือนและการอนุร ักษ์  ส าหร ับนิสิต
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สาวิตรี วรสุทธ์  ( 2556 :  54 )  
ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าชุมชนบา้น
ดอนบม ต าบลแวง น่าง  อ า เภอเมือ ง  จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า การฝึกอบรม 
เพื่อส่งเสรมิให้ความรู ้และทศันคติ การส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยฝึกอบรมรวม 2 วนั ก่อนการ
ฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยความรูเ้กีย่วกบัการ
อนุรกัษ์ป่าชมุชนอยู่ในระดบัพอใช ้หลงัการฝึกอบรม
ชาวบ้านมีคะแนน เฉลี่ย ความรู้อยู่ ใ น ร ะดับด ี 
หลังฝึกอบรมชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรูสู้งกว่า
ก่อนฝึกอบรม ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อ 
กา ร อ นุ ร ักษ์ ป่ า ชุ ม ช น อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ เ ห็ น ด้ ว ย  
หลังฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย หลงัฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติสูงกว่าก่อน ฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ทศพร ฆ้องค า (2557 : 54) ไดศ้ึกษา
เรือ่ง การสง่เสรมิการปลูกต้นประดู่ป่าเพื่ออนุรกัษ์ป่า
ชุมชนโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ผลจากการศึกษา
พบวา่ นกัเรยีนมคีวามรูก้อ่นการสง่เสรมิอยู่ในระดบัด ี
และหลังการส่งเสริมนักเรียนมีความรูอ้ยู่ในระดบัดี
มาก และมีทัศนคติต่อการส่งเสริม อยู่ในระดับไม่
แน่ใจ และหลงัจากการส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคติอยู่
ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลังการส่งเสริม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ  
สจุติา โตสขุ (2556 : 53) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิ
กิจกรรมการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาบ้านหัวขวั ต าบล 
ท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการวจิยั พบวา่ หลงัการอบรมผูเ้ขา้ร่วมการอบรม
มคีะแนนเฉลีย่ทศันคติหลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการ
อบรม แสดงให้เห็นว่า การอบรมการอนุร ักษ์ป่า
ชุมชนโดยวิธีการบวชป่า โดยใช้กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นการบูรณาการเทคนิคที่
หลากหลาย สามารถท าให้ระดับทัศนคติต่อการ
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ส่งเสรมิการบวชป่าของนักเรยีนที่เขา้ร่วมการอบรม
เพิม่ขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ รงัสติ เสกเมธ ี
(2553 : 48) ไดท้ าการศกึษาทศันคติของประชาชนที่
มอีทิธพิลต่อคณุคา่ในการอนุรกัษ์ป่าที่จงัหวดัปัตตานี 
พ บ ว่ า  ทั ศ น ค ติ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น มี ต่ อ คุ ณ ค่ า 
ในการอนุรกัษ์ป่าอยู่ในระดบัมาก ผลการเปรยีบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
คุณค่าในการอนุร ักษ์ ป่าพบว่า ระดับการศึกษา 
มีผลต่ อทัศ นคติข อ งป ร ะช าชนที่ มีต่ อ คุณค่ า 
ในการอนุรกัษ์ป่า อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 ปัจจยั
ทางสงัคมมคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคติของประชาชนที่
มีต่อคุณค่าในการอนุร ักษ์ ป่า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ชฤนาถ กุดวฬิา (2558: 47) ไดศ้กึษา
การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าเบญจพรรณ ส าหรบันิสติ
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ก่อนและหลงัการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ นิสิตชัน้ ปีที่ 2 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการเลือกแบบ
สมคัรใจเขา้รว่ม เครือ่งมอืใชใ้นงานวจิยัประกอบดว้ย 
คู่มอื สื่อโปสเตอร์ แบบทดสอบความรู้ และแบบวดั
ทศันคติต่อการอนุรกัษ์ป่าเบญจพรรณ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
และค่าส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test  
ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมินิสิตที่เขา้รบั
การส่งเสรมิมคีวามรู้อยู่ในระดบัปานกลาง หลังการ
ส่ง เสริมนิสิตเข้าร่วมการส่ง เสริมมีความรู้อยู่ ใน
ระดบัสงู เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงั
การส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั .05 กอ่นการสง่เสรมินิสติมทีศันคติอยู่ในระดบั
เห็นด้วย และหลงัการส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่กอ่นและ
หลงัการส่งเสรมิ นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติที่ดขี ึ้น 
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของญาณพัฒน์ เฉลยสุข , (2560 : 34) ได้ศึกษา  
การส่งเสริมการอนุร ักษ์ทร ัพยากรป่าไม้ โ ดยใช้
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษาก่อนการ
ส่งเสรมินักเรยีนมทีัศนคติอยู่ในระดบัมาก และหลัง
การส่ง เสริมนักเรียนมีทัศนคติอยู่ ในระดับมาก  
เมื่อ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย หลังการ
สง่เสรมิมากกวา่ก่อนการส่งเสรมิอย่างมรนัยส าคญัที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา 
ทรงบญัฑติ, (2558 : 46) ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์ผนืป่าตะวนัตก ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการ
สง่เสรมินิสติมทีศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ มคีะแนน
ทศันคติก่อนการส่งเสรมิ เท่ากบั 2.46 และหลงัการ
สง่เสรมินิสติมทีศันคติอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มคีะแนน
หลงัการสง่เสรมิ เท่ากบั 2.69  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มือกิจกรรมการอนุรกัษ์ป่า
ชมุชนโดยวธิกีารบวชป่า ไปประยุกต์ใชใ้นการอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไมใ้นพื้นทีต่่างๆไดเ้ป็นอย่างด ี
 2) สามารถน าคู่มอืการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดย
วิธีการบวชป่า ไปเผยแพร่ให้กบัเยาวชนในชุมชน 
นกัเรยีน นกัศกึษาได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัอื่นๆ ที่อาจ
มผีลต่อ ความรู ้และทศันคต ิในการอบรมโดยใชคู้่มอื
ก า ร อ นุ ร ั ก ษ์ ป่ า ชุ ม ช น โ ด ย วิ ธี ก า ร บ ว ช ป่ า  
ดว้ยรปูแบบต่างๆ ใหเ้กดิความสนใจ 
 2) ควรมกีารศกึษาและจดัท าระบบฐานขอ้มูล
เกี่ยวกับการอนุร ักษ์ป่าชุมชนโดยวิธีการบวชป่า 
เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลและการอนุร ักษ์
ทรพัยากรป่าไมใ้นชมุชนต่อไป 
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