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บทคดัย่อ 
 งานวจิัยนี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าชุมชน ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคต ิกอ่นและหลงัการสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นงานวจิยั คอื 
นกัเรยีนโรงเรยีนหว้ยเมก็วทิยาคม ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ช ัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5/3 จ านวน 
40 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมอืที่ใช้ในงานวจิยัประกอบด้วย เครื่องมอืที่ใช้ถ่ายทอด คอื คู่มือ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์ป่าชมุชน เครือ่งมอืที่ใชใ้นการวดัและประเมนิผล แบบทดสอบความรูแ้ละแบบวดัทศัคติต่อการ
อนุรกัษ์ป่าชุมชน สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ 
Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอื มปีระสทิธิภาพเท่ากบั 91.25/94.75 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มอื เท่ากบั 
0.7123 นกัเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และสง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใชคู้่มอืการ
สง่เสรมิ รอ้ยละ 71.23 กอ่นการสง่เสรมินกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมากที่สุด หลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบัมากที่สุด       
กอ่นการสง่เสรมินกัเรยีนมทีศันคตอิยู่ในระดบัเห็นดว้ย และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคติอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตกิอ่นและหลงัการสง่เสรมิ พบวา่ นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความรูแ้ละ
ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
 
ค าส าคญั : การอนุรกัษ์ ป่าชมุชน ความรู ้ทศันคต ิ
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Abstract 

 The purposes of this research were to develop a manual of promotion about community forest to 
be efficient according  criteria 80/80 and effective according  criteria and to study and compare knowledge 
and attitude before and after promotion. The sample used in the study were 40 students of 
Matthayomsuksa 5/3, Huaimekwittayakhom school, HuaiMek District, Karasin Province, 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 91.25/94.75. The effectiveness of the activity 
manual index was equal to 0.7123. The students had more knowledge and effect to increased student 
progress after using the training manual at 71.23 percent. After the promotion, the experimental group 
students had an average score of knowledge and attitude more than before promotion significantly level .05. 
 
Keywords : Conservation, community forest, knowledge, attitude 
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1. บทน า 
 ในปี 2533 พื้นที่ป่าไม้ของโลกครอบคลุม
พื้นทีร่อ้ยละ 31.6 ของพื้นทีโ่ลกทัง้หมด (41,280,000 
ตารางกโิลเมตร) หากแต่ในปี 2558 พื้นที่ป่าไมข้อง
โลกมีปริมาณลดลงเหลือเพียงร้อยละ 30.6 โดยมี
พื้นที่ป่าทัง้หมดราว 40 ล้าน ตารางกโิลเมตร โดยที่
ป่าร้อยละ 93 เป็นป่าธรรมชาติ และร้อยละ 7 เป็น 
ป่าปลูก (ข้อมูลจาก FRA) สถานการณ์ในประเทศ
ไทย ณ ปี 2559 เองก็ไม่ต่างกนั โดยพื้นที่ป่าไม้ใน
ประเทศ ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ร ้อยละ 30 ของพื้นที่
ทั ้งหมด โดยมีพื้ นที่ ประมาณ 152,000 ตาราง
กโิลเมตร โดยคดิจากพื้นที่ป่าทัง้หมดรวมถึงป่าเสื่อม
โทรมและป่าฟ้ืนฟู ณ วนันี้ พื้นที่ป่าไมข้องไทย อยู่
ภายใต้การก ากบัดูแลของพระราชบญัญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ.  2504 ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาต ิ
และ พระราชบญัญตัิสงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า พ.ศ. 
2535 ในพื้ นที่ เ ข ต ร ักษาพันธุ์ ส ัต ว์ ป่ า  โดย ป่ า  
2 ประเภทนี้ ถือเป็นพื้นที่อนุรกัษ์และคุม้ครองของ
ประเทศ แมว้า่จะมกีฎหมาย 2 บทนี้ แต่สถานการณ์
การท าลายป่าและการบกุรกุกย็งัเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งอาจหมายถึงเสถียรภาพของวิถีชีวติคนไทยอาจ
ถูกท าลาย (อนุรกัษ์ป่าไมไ้ทย, 2560 : 15) 
 ทรพัยากรธรรมชาติ คอื สรรพสิ่งทัง้หลายที่
ธรรมชาติไดส้รรสร้างไว ้ซึ่งมนุษย์สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ใน การด ารงชพีได ้อนัไดแ้ก่ ดนิ น ้า ป่าไม ้
ทุ่งหญา้ สตัว ์ป่า แรธ่าตุ อากาศ สถานที่นันทนาการ
และมนุษยชาติ (วชิยั เทียนน้อย 2539 : 105) ป่าไม้
ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติ
ของมนุษย์มากทัง้ทางตรงและทางอ้อมเป็นที่ราบกนั
ดีแล้วว่าป่าไม้ให้ที่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม อาหารและ
สมุนไพรนานาชนิดตัง้แต่อดีตจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 
(วชิยั เทียนน้อย 2540 : 105) มนุษย์มคีวามคุน้เคย
กบัป่ามาตัง้แต่ดัง้เดมิ การตัง้ที่อยู่อาศยัหรอืชุมชนก็
เริ่มจากชวีิตในป่า เพราะป่าเป็นที่ให้อาหารทัง้เป็น
พืชและสตัว์แก่มนุษย์ มนุษย์พยายามถางป่าเพื่อใช้
วตัถุดิบ  ที่มอียู่ในป่าเพื่อใชท้ี่ดนิในการผลิตอาหาร 
แล ะสร้า งชุมชนขึ้ นจน ในที่ สุ ดได้มอ ง เห็นถึ ง
ความส าคัญของป่ามีระบบนิเวศและต่อชีวิตของ
มนุษย์เอง (วนิัย วรีะวฒันานนท์, 2537 : 86) ป่าไม้

จัดเป็นทรพัยากรหลักของประเทศ สามารถส่งผล
กระทบไปสูช่วีติความเป็นอยู่ของประชาชน ทัง้ในแง่
เศรษฐกิจ ส ังคม และในแง่ของนิเวศวิทยา (อมร 
รกัษาสตัว ์และคณะ, 2520 : 93) แต่ในสภาพปัจจุบนั
จ านวนประชากรเพิ่มขึ้น จึงจ าเป็นต้องน าไม้มาใช้
ประโยชน์ด้านต่างๆ มากขึ้น ยิ่งไปกว่านัน้ป่าไม้
จ านวนมากถูกถางมกีารตดัไมท้ าลายป่าของมนุษย์
ท าให้เกดิความเสยีหายต่างๆ ประดาหน้าเข้ามาท า
ใหเ้กดิภาวะการแปรปรวนดนิหมดความอุดมสมบูรณ์ 
(พงศ์ โสโน, 2530 : 75) ตลอดจนมบีทบาทควบคุม
สภาวะอากาศและช่วยลดความรุนแรงของภยัธรรม 
ป่าไมถู้กท าลายย่อมเกดิผลกระทบอย่างมากมายต่อ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ การร่วมมือกนัทัง้ภาครฐั
และเอกชนในการจดัการป่าไมอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ
ให้มกีารใชป่้าอย่างถูกต้องและเหมาะสมควบไปกบั
อนุรกัษ์และพฒันา จะช่วยให้สามารถป้องกนัปัญหา
ป่าไม้ให้อ านวยประโยชน์ต่อการด ารงชวีิตได้อย่าง
ยัง่ยนื (กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม, 2546 : 51)  
 ป่าไมเ้ป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มคีุณค่าและมี
ประโยชน์ทัง้ต่อความสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และต่อการด ารงอยู่ของชีวิตมนุษย์ 
นอกจากนี้  ป่าไม้ยังมีประโยชน์ด้านปัจจัยสี่ คือ 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยาร ักษาโรค 
ส าหรบัมนุษย์ และยงัมปีระโยชน์ในการรกัษาสมดุล
ของสิ่งแวดล้อมถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงย่ อมส่งผล
กระทบต่อสภาพ แวดล้อมอื่นๆ อาทิ สตัว์ป่า ดนิ น ้า 
อากาศ เป็นตน้ นอกจากนี้ ป่าไมย้งัเป็นแหล่งก าเนิด
ต้นน ้าล าธารเพราะต้นไม้จ านวนมากในป่าจะท าให้
น ้าฝนทีต่กลงมาคอ่ยๆ ซึมซบัลงในดนิ กลายเป็นน ้า
ใตด้นิซึง่จะไหลซมึมาหล่อเลี้ยงให้แม่น ้า ล าธารม ีน ้า
ไหลอยู่ตลอดปี นอกจากนัน้ป่าไมย้งัเป็นที่รวมของ
พนัธุ์พืชและพันธุ์สตัว์จ้านวนมาก จึงเป็นแหล่งให้
มนุษย์ได้ศึกษาหาความรู้ และที่ส าคัญป่าไม้ช่วย
ป้องกนัการกดัเซาะและพดัพาหน้าดนิ จากหน้าฝน
และลมพายุ โดยลดแรงปะทะลงการหลุดเลื่อนของดนิ
จึงเกิดขึ้นน้อย และยังเป็นการช่วยให้แม่น ้ าล ้าธาร
ต่างๆ ไม่ตื้นเขนิอีกดว้ย ประเทศที่ก าลงัพัฒนาและ 
ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ต่างกม็คีวามวติกกงัวลในกรณี
ทีเ่นื้อทีป่่าไมใ้นประเทศและในโลกไดเ้ริม่ลดลงอย่าง
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รวดเรว็ กอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และขาด
ความสมดุลธรรมชาติ ก่อเหตุให้เกิดภัยพิบัติอัน
เนื่องมาจากธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครัง้ ประเทศที่
พฒันาแลว้เริม่วติกกงัวลถึงวตัถุดบิจากป่าที่จะน ามา
เป็นวัตถุดิบส าคญัประกอบการด้านอุตสาหกรรม
หลายประเภทดงันัน้ป่าไมจ้งึเป็นทรพัยากรธรรมชาติ
ทีส่ง่ผลกระทบเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มประเภทอื่นๆ และ
จากการประชุมการป่าไม้ของโลกครัง้ที่ 8 (The 
Eighth World Forestry Congress) ที่ประเทศ
อนิโดนีเซยีเมือ่ปี ค.ศ.1978 ในครัง้นัน้ไดต้ัง้ ประเดน็
ในการพิจารณาเกี่ยวกับป่าไม้และที่ประชุมมี
ความเห็นว่า การแกไ้ขปัญหาดา้นป่าไม ้จ าเป็นต้อง
แกไ้ขในดา้นสงัคมควบคู่กนัไป ส าหรบัประเทศไทย
ระบบป่าชุมชน (Community Forest) เป็นแนวทาง
หนึ่งที่ไดร้บัการตอบเสนอขึ้นมาเพื่อเป็นทางออกใน
การแกไ้ขปัญหาการจดัการทรพัยากรป่าไม้ โดยยึด
หลกัทีว่า่ ป่าไมค้วรเป็นของชุมชน จดัการโดยชุมชน 
เพื่อประโยชน์ของชุมชน และทรพัยากรป่าไมด้ ารง
อยู่ได ้จากการให้ความร่วมมอืในการดูแลรกัษาของ
ชมุชนทีเ่กีย่วขอ้ง (ถริะ จองตระกลู, 2543: 1) 
 ป่าไมเ้ป็นแหล่งทีม่าของไม ้ไมฟื้นและผลผลติ
อื่นๆ และยังมีส่วนส าคญัในการอนุรกัษ์น ้ าและดิน 
รกัษาชัน้บรรยากาศของโลกและบ ารุงรกัษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชและสตัว์ ป่าไม้เป็น
ทรพัยากรที่คนืรูป และหากสามารถจดัการป่าไมใ้ห้
สอดคลอ้งกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมไดแ้ล้วสามารถ
น าไปผลิตสนิคา้และบริการต่างๆ ที่ช่วยให้เกดิการ
พฒันาประเทศได ้ในอดตีที่ผ่านมาคงปฏเิสธไม่ไดว้่า
ความอยู่รอดและความเป็นอยู่ของคนในชนบทต้อง
พึ่งพาอาศยัป่า จนก่อให้เกิดวฒันธรรมของท้องถิ่น 
สบืเนื่องจากความรูท้อ้งถิ่นมาใชใ้นการยงัชพี  มกีาร
สื บ ท อ ด ม า เ ป็ น ภู มิ ปั ญ ญ าพื้ น บ้ า น ซึ่ ง เ ป็ น
ประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้เพื่อการอยู่รอด 
ความทุกขย์ากทีแ่สนสาหสัของชาวชนบทกย็งัคงต้อง
มกีารลกัลอบตดัไมเ้พื่อการด ารงชวีติอยู่ได ้จึงไม่อาจ
สนใจความยัง่ยืนของทรพัยากรป่าได ้ทรพัยากรป่า
ไมข้องไทยที่ลดลงจนเป็นปัญหาวกิฤตในปัจจุบนันี้
และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ความขัดแย้งระหว่างการอนุร ักษ์และการพัฒนา

ทรพัยากรป่าไม้ที่ยงัไม่ประสบผล และคนไทยบาง
กลุ่มกย็งัคงมวีฒันธรรมของการบรโิภคอย่างไม่รูจ้ ัก
พอ การจดัการป่าไมอ้ย่างยัง่ยืน จึงจ าเป็นต้องอาศยั
รูปแบบของการผลิตและการบริโภคที่ย ัง่ยืน การ
จดัการป่าควรเป็นไป เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของคนรุ่นปัจจุบ ันและอนาคตทางด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและจิตใจ ชาวบ้าน
มกัจะพูดถึงว่าป่าให้อะไรแก่พวกเขาให้หน่อไม ้เห็ด 
อาหาร  ฟืน และอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ ชาวบ้านจึงมี
วฒันธรรมทางแนวคิดที่แตกต่างจากแนวคิดทาง
วทิยาศาสตร์ของนักวชิาการสิง่ที่ควรค านึง คอื การ
ปลูกฝังวฒันธรรมทีใ่หเ้กดิความเขา้ใจถึงแก่นแท้ของ
ความเป็นป่าความส าคญัของป่าไม ้ความสมดุลของ
ธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม และการใชป้ระโยชน์จาก
ป่านัน้ควรเริม่ตน้ตัง้แต่การเรยีนในชัน้อนุบาลไดแ้ล้ว
หรือยัง ส่วนในการเรยีนการสอนควรฝึกให้นิสติได้
เรยีนรูว้ธิีวทิยา (methodology) และกระบวนการที่
เข้าไปพูดคุยในหมู่บ้าน หรอืไปสมัภาษณ์ชาวบ้าน  
นิสติไดเ้รยีนรูค้วามเป็นอยู่ตลอดจนกระบวนการหา  
และวเิคราะห์ขอ้มลูและในทีส่ดุนิสติสามารถเรยีนรูไ้ด้
ดว้ยตนเอง (เตือนใจ โกส้กุล และอรุณี จนัทรสนิท, 
2552 : 3) 
 ปัจจุบนัป่าไมก้ย็งัอ านวยประโยชน์แก่มนุษย์
เพิ่มมากขึ้นหลายทาง นับตัง้แต่ ไม้ท าเชื้อเพลิง  
ไม้ท่อน ไม้กระดาน และไม้อัด นอกจากนี้  ยังให้
ผลิตผลดา้นเยื่อไม้ และทางเคมีอื่นๆ นับเป็นพันๆ 
ชนิด เช่น กระดาษชนิดต่างๆ วตัถุที่ท าฉนวนไฟฟ้า 
พลาสติก สิง่ทอ วตัถุระเบดิ สทีาบา้น สสี าหรบัย้อม
ผ้า ยา และน ้ าหอม ป่าไม้ที่ยืนต้นอยู่ก็นับว่าเป็น
ประโยชน์ต่อมนุษย์ โดยชว่ยป้องกนั หรอืบรรเทาการ
พงัทลายของดนิ อนัเนื่องมาจากน ้ากดัเซาะ ช่วยยึด
เหนี่ยวดินให้อยู่ก ับที่ ป้องกันมิให้ท้องทะเลสาบ 
หนอง บึง หรอืแม่น ้ าล าธารตื้นเขินด้วยดินตะกอน 
และช่วยให้การสญัจรทางน ้ าสะดวกขึ้น ป่าไม้ช่วย
อนุรกัษ์หรอืเกบ็กกัน ้า ทัง้ที่อยู่บนผวิดนิตามห้วยล า
น ้ าและน ้ าใต้ดิน ช่วยป้องกนัหรือบรรเทาอุทกภัย 
ช่วยสรา้งสรรค์ความอุดมสมบูรณ์ของดินทัง้ในดา้น
เคม ีและฟิสกิส์ โดยอาศยัการผุพงัเน่าเป่ือยและการ
สลายตัวของกิ่งไม้ใบไม้และซากพืชซากสตัว์ต่างๆ  
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นอกจากนี้  ป่าไม้ยังก่อให้เกิดอาชีพแก่บุคคลเป็น
จ านวนเรือนล้านที่ท างานอยู่ในป่าไม้และโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวตัถุดบิเป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชนและเป็นที่พักของสัตว์ป่า 
(ทรปูลูกปัญญา, 2559 : เวบ็ไซต์) 
 ป่าชุมชน เ ป็นทั ้ง ป่ าบกแล ะ ป่าชาย เลน 
(รวมทัง้ผืนดิน ต้นไม้ ทุ่งหญ้า พันธุ์พืช ส ัตว์ป่า 
แหล่งน ้า และสรรพสิง่ที่เป็นธรรมชาติทัง้หมด) รอบ
ชุมชน หรือใกล้เคียงกบัชุมชน (อาจจะเป็นชุมชน
ทางการ เชน่ หมูบ่า้น, อบต. หรอืชมุชนตามประเพณี
กไ็ด้ และก็อาจจะเป็นหนึ่งชุมชน หรือหลายชุมชน
ทีม่าจดัการร่วมกนักไ็ด)้ โดยที่ชุมชนใชอ้าศยั ท ามา
หากินและเลือกใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนทัง้ในเชิง
เศรษฐกจิ และการรกัษาระบบนิเวศ โดยชุมชนเป็นผู้
วางแผน ตัดสนิใจว่าต้องการอะไรจากป่า ต้องการ
เมื่อไร จะดูแลร ักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนาป่าชุมชน
อย่างไร มขีอบเขตขนาดไหนทีช่มุชนจะดูแลไดท้ัว่ถึง 
โดยทัง้นี้แผนการจดัการป่าของชมุชน อาจจะก าหนด
เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเป็นจารตีประเพณี เป็นวถิี
ชีวิตในการจัดการป่าก็ได้ขึ้นอยู่ก ับชุมชนเป็นผู้
ก าหนด (ประชาไท, 2556 : เวบ็ไซต์) ชาวบา้นมกีาร
จัดการ ป่าชุมชน ใช้และร ักษาดิน น ้ า ป่า อย่าง
เชื่อมโยงเป็นองค์รวมเดียวกนัวถิีชุมชน การเกษตร 
และวิถีจารีตประเพณี และระบบความเชื่อที่สืบสาน
กนัมาควบคูไ่ปกบัการใชป้ระโยชน์จากป่าร่วมเพื่อยงั
ชพีอยู่รอด (อเนก นาคะบุตร, 2556 : 5) ป่าชุมชน 
(Community Forest) เป็นพื้นทีป่่าที่ไดร้บัการจดัการ
โดยกระบวนการมีส่่วนร่มจากประชาชนและองค์กร
ชุมชน ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ตามความเชื่อและ
วฒันธรรมทอ้งถิน่เพื่อประโยชน์ทีส่อดคล้องกบัความ
ต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน เป็นที่
ประชาชนเขา้ไปใชส้อยตามวถิีชวีติของคนทุกคนใน
ชุมชนนัน้ทัง้เรื่องท ามาหากนิ ระบบครอบครวัเครือ
ญาติ ประเพณีความเชื่อ อ านาจและกฎระเบียบใน
ชุมชน เป็นวิถีปฏิบตัิและเป็นการปรับตัวของการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาติภายในชุมชน การรกัษา
พื้นที่ ป่าและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม ้
เพื่อใหร้ะบบนิเวศคงความสมดุล เนื่องจาก ป่าชุมชน
เป็นกลไกลที่ส าคญัที่เป็นช่องทางให้ชุมชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในกรอนุร ักษ์ จัดการ และฟ้ืนฟู  ให้ป่ามี
ความสมบรูณ์เพิม่ขึน้ และมกีารใชท้รพัยากร ผลผลิต
จากป่าไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ (เสน่ห์ จามรกิ, 2556 
: 139) 
 จากการส ารวจป่าชุมชนในบริเวณพื้น ที่
ใกล้เคยีงโรงเรยีนห้วยเมก็วทิยาคม อ าเภอห้วยเมก็ 
จงัหวดักาฬสินธุ์ พบว่า พื้นที่ป่าชุมชนบางส่วนถูก
บุกรุกและท าลายไป เนื่องจากชาวบา้นที่อยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงได้เข้าไปหาประโยชน์ดา้นปัจจัย 4 ในป่า
ชุมชน จึงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ป่าชุมชนมจี านวน
ลดน้อยลง เยาวชนรุน่ใหมจ่งึควรมคีวามตระหนกัและ
ใหค้วามส าคญัถงึป่าทีเ่หลือน้อยหรอืก าลงัจะหมดไป
หากป่าไมถู้กท าลายลงไปมากๆ จะส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มที่เกีย่วขอ้งอื่นๆ เช่น สตัว์ป่า ดนิ น ้า 
อากาศ ฯลฯ (วราพร แสนกัง้ , ส ารวจเมื่อวนัที่ 20 
ตุลาคม 2561) 
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดต้ระหนักถึงความส าคญัของ
ป่าชุมชนจึงสนใจที่จะส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าชุมชน 
โดยใชก้บันกัเรยีนโรงเรยีนห้วยเมก็วทิยาคม อ าเภอ
หว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ซึ่งเหมาะกบัการถ่ายทอด
ความรู ้เพื่อพฒันาให้เป็นแนวทางในการสรา้งความ
สมดุลของระบบนิเวศให้มทีศันคติที่ดตี่อสิง่แวดล้อม
โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลและ
อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูป่าชุมชนที่เป็นแหล่งส าคญัของคนใน
ชุมชนและไดใ้ชป้ระโยชน์อย่างฉลาด ประหยดั และ
คุม้คา่มากทีส่ดุ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์
ป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เกณฑ ์80/80 
 2.2 เพื่อ เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุร ักษ์ป่าชุมชน ก่อนและหลังการส่งเสริมของ
นกัเรยีน 
 2.3 เพื่อเปรยีบเทียบทศันคติต่อการอนุรกัษ์
ป่าชมุชน กอ่นและหลงัการสง่เสรมิของนกัเรยีน 
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3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พ้ืนทีวิ่จยั 
 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม อ าเภอห้วยเม็ก 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นักเรยีน
โรงเรียนห้วยเมก็วทิยาคม อ าเภอห้วยเม็ก จงัหวดั
กาฬสนิธุ์ จ านวน 946 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่
นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนห้วยเม็ก
วทิยาคม อ าเภอห้วยเมก็ จังหวดักาฬสินธุ์ จ านวน 
40 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง  
3.3 ตวัแปรทีศึ่กษา    

1) ตวัแปรตน้ ไดแ้ก ่การอนุรกัษ์ป่าชมุชน 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าชมุชน 
  2.2) ทศันคตติ่อการอนุรกัษ์ป่าชมุชน 
3.4 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
การอนุรกัษ์ป่าชมุชน  
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ป่า
ชมุชนแบบวดัทศันคตติ่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชน 
3.5 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น โดยศกึษา
จากต ารา เอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งเพื่อน ามา
ปรบัใชแ้ละสรา้งคูม่อืการอนุรกัษ์ป่าชมุชนเนื้อหาคู่มอื
ประกอบไปดว้ย ความรูเ้กีย่วกบัป่าชุมชนการอนุรกัษ์
ป่าชุมชน ประโยชน์ของป่าชุมชน และท าไมต้องมี
การบวชป่า  
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอืดงันี้ 
  2.1) คู่มือการอนุรกัษ์ป่าชุมชน โดย มี
เนื้ อหาการ เรียนรู้ทั ้งหมด 4 หน่วยการเรียนรู ้
ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกบัป่าชุมชน   
หน่วยที ่2 การอนุรกัษ์ป่าชมุชน หน่วยที ่3 ประโยชน์
ของป่าชมุชน หน่วยที ่4 ท าไมตอ้งมกีารบวชป่า  
  2.2) แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์
ป่าชุมชน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก คอื ก ข ค 

และ ง จ านวน 20 ขอ้ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผดิ
ให ้0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
  2.3) แบบวดัทศันคติ เป็นแบบเลือกตอบ 
3 ตวัเลอืก คอื  3 2 1 จ านวน 20 ขอ้ โดย ม ี3 ระดบั 
ไดแ้ก ่เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย 
 3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ส่งอาจารย์ ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมอืที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้
พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ พบว่า ค่า 
IOC ของเครือ่งมอืทัง้หมด มคี่ามากกว่า 1.00 แสดง
วา่ สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่าย
ของเครือ่งมอื ดงันี้ 
  5.1) น าแบบทดสอบความรูไ้ปทดลองใช ้
(Try Out) กบันักเรยีนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
40 คน พบว่า ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ
ความรูเ้ป็นรายขอ้ (p) มคี่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80  
ขึน้ไป คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) มคี่าเท่ากบั  0.20 
– 1.00 ขึ้นไป และหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ 
(Reliability) มคีา่เท่ากบั 0.814 
  5.2) น าแบบวดัทศันคติไปทดลองใช ้(Try 
Out) กบันกัเรยีนทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 คน 
พบวา่ คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) มคี่าเท่ากบั 0.20-
1.00 ขึ้ น ไ ป  แล ะห าค่ า คว าม เชื่ อ มั น่ ทั ้ง ฉ บับ 
(Reliability) มคีา่เท่ากบั 0.814 
 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูก้ารอนุรกัษ์ป่าชมุชน 
3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การอ นุร ักษ์ ป่าชุมชน  ส าห ร ับนัก เรียน
โรงเรียนห้วยเมก็วทิยาคม อ าเภอห้วยเม็ก จงัหวดั
กาฬสนิธุ์ ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูแบง่เป็น 2 ระยะ
ดงันี้  
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 1)  สรา้งและพฒันาคูม่อืการอนุรกัษ์ป่าชุมชน 
ส าหรบันักเรียนโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม อ าเภอ
หว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ไดแ้ก่ คู่มอืการอนุรกัษ์ป่า
ชมุชน  
 2)  กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา  
3.7 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจัยคร ัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง
แบบสอบถาม ซึง่ทุกฉบบัจะตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์  
  2) น าแบบสอบถามมาวเิคราะห์หาคา่ 
รอ้ยละและคา่ความถี ่
  3) น าแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกบัการ
อนุรกัษ์ป่าชุมชน ซึ่งเป็นค าถามแบบเลือกตอบแบบ  
ก ข ค และ ง โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน คอื ตอบถูก
ได ้1 คะแนน ตอบผดิได้ 0 คะแนน จ านวน 20 ข้อ 
รวม 20 คะแนน 
3.8 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวิเ ค ร าะห์ ข้อมู ลคร ั ้ง นี้  ผู้ วิจ ัย ใช้
โปรแกรมประมวลผลส าเรจ็รูปทางคอมพิวเตอร์ ใช้
สถติใินการวเิคราะห์ขอ้มลูมดีงันี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
              2. สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์หาคุณภาพ
เครือ่งมอื ไดแ้ก ่ 
   2.1) คา่ความเทีย่งตรงของเนื้อหา IOC 
   2.2) คา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability) 
   2.3) คา่อ านาจจ าแนก คา่ความยากง่าย 
   2.4) คา่ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
(E1) 
   2.5) คา่ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 
   2.6) คา่ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 

 3. สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ Paired t-
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั  
 การส่งเสริมการอนุร ักษ์ป่าชุมชน ส าหร ับ
นักเรียนโรงเรยีนห้วยเมก็วิทยาคม อ าเภอห้วยเม็ก 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลสรปุ ดงันี้ 
 ผู้วิจ ัยได้ท าการศึกษาและใช้กระบวนการ
ถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยผ่านกระบวนการ
ส่งเสริมถ่ายทอดให้เกิดความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อ
การอนุร ักษ์ป่าชุมชน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
โรงเรียนห้วยเมก็วทิยาคม อ าเภอห้วยเม็ก จงัหวดั
กาฬสนิธุ์ ซึง่ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 
40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย ได้แก่ คู่มือการอนุร ักษ์ ป่าชุมชน 
เครื่อ งมือที่ใช้ในการวัดและประ เมินผล ได้แก ่
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอนุร ักษ์ป่าชุมชน
แบบวดัทัศนคติต่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชน ดงันัน้การ
จดัการเรยีนรูจ้งึเป็นกจิกรรมในแงม่มุต่างๆ  
 1) ผลการหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการอนุร ักษ์ ป่าชุมชน 
สามารถสรุปไดว้่า การหาประสทิธิภาพของคู่มือใน
การสร้างผลสมัฤทธิท์างการเรียนให้ผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสริมเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ถึงระดับ
เกณฑท์ีค่าดไวป้ระสทิธิภาพที่วดัออกมาพิจารณาได้
จากร้อยละของการท าแบบวดัผลหรือกระบวนการ
ปฏิส ัมพันธ์ก ับร้อยละการท าแบบวัดผลหลังการ
ส่งเสรมิ พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
คดิเป็นรอ้ยละ 91.25 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 
(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 94.75 ดงันัน้ คู่มอืการอนุรกัษ์ป่า
ชุมชน จึงมปีระสทิธิภาพของคู่มอื 91.25/94.75 ซึ่ง
สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการอนุรกัษ์ป่าชมุชน(E1/E2) 

หน่วยการส่งเสริม คะแนนเต็ม  ̅ S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 730 18.25 1.48 91.25 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 758 18.95 1.61 94.75 

ประสิทธิภาพของคู่มือส่งเสริม เท่ากบั 91.25/94.75 
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2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน  40 คน พบวา่ ดชันีประสทิธิผล  (E.I.)  ของ
คู่มือการอนุร ักษ์ ป่าชุมชน มีค่า เท่ากับ  0.7123 
หมายความวา่ นกัเรยีนมคีวามรูเ้พิ่มขึ้นและส่งผลให้

นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
หลงัจากการใชคู้่มอืส่งเสรมิรอ้ยละ 71.23 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที่ 2)

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการอนุรกัษ์ป่าชมุชน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ

ส่งเสริม 

จ านวนผูเ้ข้า
รบัการส่งเสริม 

คะแนนเต็มของ
แบบทดสอบความรู้ 

ค่าดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

654 758 40 20 0.7123 
 

3) ผลการเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคติการ
อนุร ักษ์ป่าชุมชน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูก้ารอนุรกัษ์ชุมชน ก่อนการส่งเสรมิโดยรวม
อยู่ในระดบัมาก (x  = 16.35) และหลงัการส่งเสริม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (x   = 18.95) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสริม ส่วนทัศนคติการอนุรกัษ์ป่าชุมชน พบว่า 

นกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติการอนุรกัษ์ป่าชุมชน 
ก่อนการส่ง เสริมโดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วย            
(x   = 2.79) และหลงัการอนุรกัษ์ป่าชุมชน นักเรยีนมี
ค ะ แ นน เ ฉ ลี่ ย ทัศน คติ  อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ เ ห็น ด้ ว ย                 
(x   = 2.89) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ก่อนและหลัง  พบว่า หลังการอนุร ักษ์ป่าชุมชน
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการอนุร ักษ์ป่า
ชุมชนอย่ า งมีนั ย ส าคัญทางสถิติที่ ร ะดับ  . 0 5  
(ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตเิกีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าชมุชน 

 
ด้าน 

ก่อนการส่งเสริม (n=40) หลงัการส่งเสริม (n=40)  
df 

 
t-test 

 
p  ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

16.35 
(81.75%) 

1.64 มาก 
18.95 

(94.75%) 
1.61 มาก 39 -7.794 .000* 

ทศันคต ิ
(N=3) 

2.79 .20 
เหน็
ดว้ย 

2.89 .11 
เหน็
ดว้ย 

39 -4.007 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05

5. อภิปรายผล 
 การอนุร ักษ์ ป่าชุมชน ได้ท าการส่ง เสริม
นักเรียนจ านวน 40 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง โดยใช้แบบทดสอบความรู้ และแบบวัด
ทศันคต ิเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลที่ได้
ศึกษา  ผู้ วิจ ั ย ข ออภิป ร า ยผ ลก าร ศึกษาตาม
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และประสทิธผิลของคู่มอืการอนุรกัษ์ป่าชุมชน 
จากผลการศกึษาประสทิธิภาพของคู่มอืการอนุรกัษ์
ป่าชุมชน มปีระสทิธิภาพ E1/E2 = 91.25/94.75 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต ัง้ไว้ 80/80 โดยใช้คู่มือ
กจิกรรมซึง่เป็นรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนของ
กิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง 
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การอนุร ักษ์ ป่าชุมชน ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่ างมี
ผลสัมฤทธิ ท์ างการ เ รียนไปในทิศทางที่ดีขึ้ น  
มคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนที่ดขี ึ้น แสดงให้เห็นว่า
การจัดการเรียนรูก้ารอนุรกัษ์ป่าชุมชน โดยใชคู้่มือ
ประกอบการถ่ายทอดความรูโ้ดยผ่านกระบวนการ
สิ่ง แวดล้อมศึกษา ท า ให้นัก เ รียนที่ เข้า ร่วมมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้สูงขึ้น เป็นไปตามตาม
แนวคดิของชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2556 : 4) กล่าวว่า 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง สภาวะหรือ
คณุภาพของสมรรถนะในการด าเนินงาน เพื่อให้งาน
หรือความส าเร็จโดยใช้เวลาความพยายาม และ
ค่าใช้จ่ายคุ้มค่าที่สุดตามจุดมุ่งหมายที่ ก าหนดไว้
เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์โดยก าหนดเป็นอตัราส่วนหรอืรอ้ย
ละระหว่างปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ 
(Ratio between input, process and output) 
ประสทิธิภาพของสื่อหรอืชุดการสอนจะก าหนดเป็น
เกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้ เ รีย นจะ เปลี่ย น 
พฤตกิรรมเป็นทีพ่งึพอใจ โดยก าหนดใหข้องผลเฉลี่ย
ของคะแนนการท างานและ การประกอบกจิกรรมของ
ผู้เรียนทัง้หมด ต่อร้อยละของผลการประเมินหลัง
เรียนทัง้หมด นัน่คือ E1 /E2 = ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ตัวอย่าง 
80/80 หมายความว่าเมื่อเรียนจากสื่อหรือชุดการ
สอนแล้วผู้เรยีนจะสามารถท า แบบฝึกปฏบิตัิ หรือ
งานไดผ้ลเฉลีย่ 80% และประเมนิหลงัเรยีนและงาน
สุดท้ายได้ผลเฉลี่ย 80% การที่จะก าหนดเกณฑ ์
E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนัน้ให้ผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณาตาม
ความพอใจ โดยพจิารณาพสิยัการเรยีนที่จ าแนกเป็น 
วทิยพิสยั (Cognitive Domain) จิตพิสยั (Affective 
Domain) และทักษะพิสยั (Skill Domain) มานิตย์ 
อาษานอก (2561 : 14 ) กล่าวว่า ในการก าหนดนิยาม
ศพัท์ประสิทธิภาพ นวัตกรรม จะต้องก าหนดให้
สอดคล้องกับแนวคิดการหาประสิทธิภาพ และ
เลอืกใชส้ตูร หรอืวธิกีารใหถู้กตอ้ง พบ ขอ้ผดิพลาดที่
ผูเ้ขยีนมกัก าหนดนิยามสบัสน ระหว่าง แนวคดิ การ
หาประสทิธภิาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 กบัการ
หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด E1 /E2 และ 
ไม่ ไ ด้ก า หนดสัดส่ วนของ คะแนนที่ น าม าห า
ประสิทธิภาพ กระบวนการ เช่น ประสิทธิภาพของ

ชุดฝึกทกัษะการแก ้ปัญหาคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 หมายถงึ ประสทิธิภาพของชุดฝึกฯ 
ทีไ่ดม้าจากกระบวนการและ ผลลพัธ์ของการจดัการ
เรยีนการสอน มคี่าตามเกณฑ์ที่ ก าหนดดงันี้ 80 ตวั
แรก หมายถึง จ านวนนักเรียนใน กลุ่มตัวอย่างที่
สามารถท าแบบทดสอบหลงัเรยีนดว้ยชุดฝึกทกัษะฯ 
แต่ละชุดผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80/80 ตัวหลงั หมายถึง จ านวนนักเรียน ในกลุ่ม
ตัวอย่างที่สามารถท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะแล้วผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ ชนะกุล มัณฑนา  
นวลเจรญิ และปาวล ีศรสีุขสมวงศ์ (2559 : 295) ได้
ศกึษาเรื่อง การส ารวจความหลากหลายของพรรณ
พืชในแหล่ง เรียนรู้ธรรมชาติ การสื่อสารความ
หลากหลายของพรรณพืชในแหล่งเรียนรูธ้รรมชาต ิ
สวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัด
กระบี ่มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อส ารวจความหลากหลาย
ของพรรณพืชในสวน ป่าชุมชน ต าบลล าทบั อ าเภอ
ล าทบั จงัหวดักระบี ่2) เพื่อพฒันาแหล่งเรยีนรู ้และ
จดัท าคูม่อืศกึษาพรรณพืช ในแหล่งเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
บริเวณสวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ 
จงัหวดักระบี่ และ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
คู่มอืศกึษาพรรณพืช กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร ัง้นี้
เป็นนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนบา้นล า
ทบั จงัหวดักระบี่ จ านวน 98 คน การเก็บรวบรวม
ขอ้มลูดา้นความหลากหลายของพรรณพืช ใชว้ธิีการ
วางแปลงตัวอย่างตามเสน้ทางศกึษาธรรมชาติ การ
วิเคราะห์ข้อมูลพรรณพืช ใช้การวิเคราะห์ เชิง
คุณภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ก าหนดจุด
สื่อสารและเลือกชนิดพรรณพืชเพื่อการสื่อสารโดย
การประชมุกลุ่มย่อยระดมความคดิเห็น เกบ็รวบรวม
ขอ้มลูโดยใชแ้บบทดสอบวดัความรู ้และแบบประเมิน
ความพงึพอใจทีม่ตี่อคูม่อืศกึษาพรรณพชื สถติใินการ
วเิคราะห์ หาประสทิธิภาพในการสื่อสารไดม้าตรฐาน 
ต าม เ กณฑ์ ที่ ก า ห นด  คือ  E1 / E2  =  8 0  / 8 0 
เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนก่อนเรียน และ
หลังเรียนโดยใช้ t – test ด้านความพึงพอใจ 
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน 
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ผลการวจิยัพบว่า การส ารวจความหลากหลายของ
พรรณพืช พบพืชจ านวน 31 วงศ์ 40 ชนิด ผลการ
ประชุมกลุ่มย่อยระดมความคดิเห็นก าหนดกิจกรรม
ถ่ายทอด ความรูแ้ละสือ่สารผา่นคู่มอืศกึษาพรรณพืช
จ านวน 19 ชนิด และก าหนดจุดสื่อสาร 6 จุด การ
สื่อสารมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.30/8 1.53 
ผลสมัฤทธิห์ลังการสื่อสารสูงกว่าก่อนการสื่อสาร
อย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ความพึงพอใจ
ของผูร้บัสารทีม่ตี่อ คูม่อืศกึษาพรรณพชืมอียู่ในระดบั
มากที่สุด สอดคล้องกบังานวจิยัของ มานะ ถูวะการ  
สรุพล เนาวรตัน์ และธงชยั เครอืหงส์ (2558 : 119) 
ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นสาระ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ป่าต้นน ้ าเขาประ– 
บางคราม อ าเภอล าทับ จังหวดักระบีว่ตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาบริบทของพื้นที่ป่าต้นน ้ าเขาประ – บาง
คราม พัฒนาบทเรียนท้องถิ่นสาระสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ป่าต้นน ้ า  เขาประ – บางคราม 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความ
ตระหนักของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้
บทเรียนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนล าทับ ประชานุเคราะห์
อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี ่จ านวน 40 คน เครื่องมอื
ทีใ่ชป้ระกอบดว้ย บทเรยีนทอ้งถิน่ เรือ่ง ป่าตน้น ้าเขา
ประ – บางครามแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน ที่มีความยาก 0.35 - 0.75 ค่าอ านาจจ าแนก 
0.30 - 0.70 และค่าความเชื่อมัน่ 0.74 และแบบวดั
ความตระหนักทางด้านการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมมคี่า
อ านาจจ าแนก 0.21-0.87 และ ค่าความเชื่อมัน่ 0.71 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบ 
 จากผลการศึกษาดชันีประสิทธิผลของคู่มือ   
มคีา่ดชันีประสทิธผิล (E.I.) = 0.7123 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและนักเรียนมคีวามรูเ้พิ่มขึ้น ส่งผล
ใหม้คีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการ
ใชคู้่มอืส่งเสรมิรอ้ยละ 71.23 สอดคล้องกบังานวจิัย
ของ พรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงศจ์นัทรา (2559 : 
189 -202)  ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือ ฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย เพื่อหาดชันีประสทิธิผลของ
คู่มอืฝึกอบรม ผลการศึกษา พบว่าดชันีประสิทธิผล
ของคูม่อืการฝึกอบรม เท่ากบั 0.6343 และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของภาณุพงศ์ ชุมอภัย  และน ้ าทิพย์     
ค าแร่ (2559 : 203-215) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซียน 
ราชอาณาจักรไทย เพื่อศึกษาดชันีประสทิธิผลของ
คู่มือ ผลการศึกษา พบว่า นิสิตมคีวามก้าวหน้าใน
การเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 63.38 และนิสติกลุ่มทดลองมี
ความรู้ในการเป็นวิทยากรสูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ต่อ
การอนุรกัษ์ป่าชุมชน ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนห้วย
เม็กวิทยาคม อ าเภอห้วยเม็ก จงัหวดักาฬสนิธุ์จาก
การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์ป่าชุมชน ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า 
หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนความรูเ้ฉลี่ยมากว่า
กอ่นการสง่เสรมิ อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 แสดง
ใหเ้หน็วา่ การส่งเสรมิมผีลท าให้ความรูข้องนักเรยีน
เพิ่มขึ้น เนื่องจากกระบวนการการส่งเสริมมีการ
ถ่ายทอดความรูโ้ดยการบรรยาย เครื่องที่ใช้ในการ
ถ่ายทอด คือ คู่มือการอนุร ักษ์ป่าชุมชน ในการ
ถ่ายทอดความรู้ จึงท าให้นักเรยีนได้เรยีนรู้และเห็น
ถงึสถานการณ์จรงิจงึท าใหเ้กดิความรู ้ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของมีชยั วงษ์อูบ และธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์ 
(2556 : 255) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไมข้องประชาชนในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไมข้องประชาชนในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอวงัเจ้า จังหวัดตากผลการวิจัย 
พบวา่ การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องประชาชน  ใน
เขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดั
ตาก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า การอนุร ักษ์ทรพัยากรป่าไม้ อยู่ใน
ระดบัมาก จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ การปลูกป่า การ
ดูแลรกัษาป่า และการปูองกนัไฟป่า ส่วนค่าเฉลี่ยที่
อยู่ในระดบัปานกลางม ี1 ดา้นคอื การป้องกนัรกัษา
ป่า แนวทางพัฒนาการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้อง
ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
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วงัเจา้ จงัหวดัตาก พบวา่ การปอูงกนัรกัษาป่า ควรมี
การจดัสรรพื้นที่ท ากนิให้แก่ ประชาชน การปลูกป่า 
ต้องการให้มีการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรม เพื่อทดแทนฟ้ืนฟูป่าที่ถูกท าลาย การดูแล
รกัษาป่าไม้  ควรมีการสนับสนุนให้ผูน้ าชุมชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นเขา้มามสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์
รกัษาป่าในพื้นที่ไม่ให้ถูกตดัท าลาย การป้องกนัไฟป่า 
ต้องการให้มีการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรม เพื่อทดแทนฟ้ืนฟูป่าทีถู่กท าลาย ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจัยของอุกฤต ทีงาม  ประยูร วงศ์จันทรา 
และมานิตย์ ซาชโิย (2559 : 211) ไดศ้กึษาเรื่อง การ
พฒันากจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมโดย
ใช้กระบวนการ สิ่งแวดล้อมศึกษา มีว ัตถุประสงค ์
เพื่อพฒันากจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการวิจัย
พบว่ า  หลัง จัดกิจ กร รมค่ าย เย าวชนอ นุ ร ักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
เยาวชนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ และทศันคติต่อการ
อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมสูง กว่าก่อนจดักิจกรรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และมีส่วนร่วม
กจิกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดบัมากที่สุด ธีรฤทธิ ์แป๊ะประภา (2561 : 29) 
ไดศ้ึกษาเรื่อง การจดัการป่าชุมชน : กรณีศกึษาป่า
ชมุชนหนองฮ ีต าบลเสอืเฒ่า อ าเภอเชยีงยืน จงัหวดั
มหาสารคาม มีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบการ
จัดการปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาป่าชุมชนและ
น าเสนอแนวทางการพฒันาป่าชุมชนหนองฮี ต าบล
เสือเฒ่า อ าเภอเชียงยืน จังหวดัมหาสารคาม ผล
การศึกษาพบว่ า  ปร ะชาชนในชุมชนหนองฮ ี             
มแีนวทางในการบรหิารจดัการป่าชุมชนของตนเอง
ใน 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) มติิดา้นการมสี่วนร่วม ชุมชนมี
การจดัตัง้คณะกรรมการที่มาจากสมาชกิ 5 หมู่บา้น 
ท าหน้าที่วางแผนการด าเนินงาน บรหิารจดัการ จัด
กจิกรรมและควบคมุก ากบัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของป่า ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการ
และประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและ
เอกชน 2) มิติดา้นการด าเนินงานที่เป็นสหวชิาการ 
คณะกรรมการได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของป่าให้
ตอบสนองการด ารงชวีติและสนับสนุนเศรษฐกจิของ

ประชาชนควบคู่ไปกบัการอนุรกัษ์ป่าให้สามารถคง
อยู่อย่างยัง่ยืน 3) มติิดา้นวฒันธรรม คณะกรรมการ
ได้มีการตัง้กฎระเบียบ ข้อบงัคบัพร้อมบทลงโทษ  
8  ปร ะก าร  มีก าร ควบคุ มก า กับ ที่ เ ข้ม ง ว ดมี
กระบวนการตัดสินโทษตามระดบัความผดิ ร่วมกบั
การสรา้งความเขา้ใจต่อประชาชนเกีย่วกบัการรกัษา
ป่า ใช้หลักความเชื่อ  ประเพณี วัฒนธรรมเป็น
ตัวเชื่อมความสมัพันธ์และปลูกฝังประชาชนให้มี
จิ ต ส า นึ ก ร่ ว ม กั น  4 )  มิ ติ ด้ า น สิ ท ธิ ชุ ม ช น 
คณะกรรมการแสดงให้เห็นว่าทุกคนมสีทิธิในการใช้
ประโยชน์จากป่าอย่างเท่าเทียมภายใต้ข้อก าหนด
ร่วมกนั และทุกคนกม็สีิทธิใ์นการร่วมกนัอนุรกัษ์ป่า 
มกีจิกรรมทีด่ าเนินการเกีย่วกบัป่า ไดแ้ก่ การบวชป่า 
เป็นแหล่งเรียนรูท้างธรรมชาติ กจิกรรมรดน ้าด าหัว 
การจดัตัง้เวรยามระวงัภยัต่อป่า การปลูกป่า และการ
จัดตัง้กองทุนป่าชุมชน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
หน่วยงานภาครฐัควรเขา้มาติดตามและศกึษาขอ้มูล
ของป่าชมุชนในเชงิรกุ เพื่อตดิตามผลการด าเนินงาน 
รบัทราบปัญหาของป่าและชุมชน คณะกรรมการป่า
ควรมีการประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐั ศิริพร  
ชปูระสตู ิและสชุาต ิเชงิทอง (2558 : 421) ไดศ้กึษา
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุร ักษ์
ทรพัยากรป่าไมก้รณีศกึษา : เขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขา
พระแทว จงัหวดัภูเกต็มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาการ
มสีว่นรว่มของประชาชนและเปรยีบเทียบปัจจยัส่วน
บุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมในการสนับสนุนให้ประชาชนเขา้มามสี่วน
ร่วมในการอนุร ักษ์ทร ัพยากรป่าไม้ผลการศึกษา
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไม้อยู่ในระดบัน้อย และเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน คอื เพศ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาอาศยั
อยู่ในพื้นทีอ่าชพี รายได ้และแนวทางที่เหมาะสมใน
การสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ 
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ขององค์กรผูน้ าชุมชน การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมให้
ประชาชนทราบ การประสานงานหน่วยงานภาครฐั  
การศกึษารูปแบบวธิีการด าเนินงานดา้นการอนุรกัษ์
ป่าไมท้ีเ่หมาะสมและปฏบิตัไิด ้
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 3)  ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติต่อ
การอนุรกัษ์ป่าชุมชน ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนห้วย
เมก็วทิยาคม อ าเภอห้วยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ จาก
การศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติต่อการอนุรกัษ์ป่า
ชุมชน ก่อนและหลังการส่งเสริมพบว่าหลังการ
สง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติมากกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงให้เห็น
ว่าการอนุร ักษ์ ป่าชุมชนมีผลท าให้ทัศนคติของ
นักเรียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก มีกระบวนการให้
นกัเรยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยมคีูม่อืการอนุรกัษ์ป่าชุมชนเป็น
ตวักระตุ้นให้เกดิการเรยีนรูแ้ละมทีศันคติที่ดตี่อการ
อนุรกัษ์ป่าชุมชน ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ พิทยา 
สะศรีสงัข์ (2556 : 3) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของ
ชุมชนในการจัดการพื้นที่อ นุ ร ักษ์กรณีศึกษา : 
โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ป่าไม ้
บา้นผาเสริฐในจงัหวดัเชียงราย มวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาทศันคตปิระชาชน ปัจจยัทีม่ผีลต่อทศันคต ิเพื่อ
หารูปแบบที่เหมาะสมในการสรา้งทศันคติที่ดใีนการ
ด าเนินงานโครงการ ผลการศกึษา พบว่าขอ้มูลดา้น
ลกัษณะทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 45 ปี  มีอายุอยู่
ในชว่ง 31–60 ปี ส่วนใหญ่ไม่ไดร้บัการศกึษา สมรส
แล้ว ประกอบอาชพีรบัจ้าง รายไดจ้ากการประกอบ
อาชีพต่อครวัเรือนต่อปี 30,000 บาทและมากกว่า 
และเป็นสมาชกิกลุ่มทางสงัคม และการตัง้ถิ่นฐานที่
อยู่อาศยัอยู่ในหมู่บ้านระยะเวลา 11-15 ปีการรู้จ ัก
โครงการและการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรป่าไม้
ประชาชนสว่นใหญ่รูจ้กัโครงการจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้
มากทีส่ดุ และไดเ้ขา้กจิกรรมรว่มกบัโครงการระหว่าง 
1-2 ปี รายไดต้ ่ากวา่ 1,100-2,000 บาท และมจี านวน
สมาชกิในครวัเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  มีจ านวน 2 
ค น ต่ อ ค ร ั ว เ รื อ น  มี ค ว า ม ค า ด ห วั ง ใ ห้ มี
ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่มบรูณ์และให้มคีุณภาพชวีติที่
ดขี ึน้ ส าหรบัทศันคติของกลุ่มเป้าหมายเกีย่วกบัการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามโครงการประชาคม
เศรษฐกจิพอเพยีงพื้นที่ป่าไมบ้า้นผาเสรฐิ ในจงัหวดั
เชียงราย ประชาชนมีทศันคติต่อกจิกรรมการสร้าง
ฝายผสมผสาน ช่วยรกัษาความชุ่มชื้นของดนิ และ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพท าให้ประชาชน  

มงีานท ามรีายได้เพิ่มขึ้น ถือว่าอยู่ในระดบัมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ การด าเนินกิจกรรมโครงการ
ปร ะชาคม เศรษฐกิจพ อ เพีย ง  ท า ให้ท้ อ งถิ่ น 
มเีศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ มคีณุภาพชวีติทีด่ ีกจิกรรมปลูกป่า 
เพื่ออนุรกัษ์ดินและน ้ า มีบทบาทในการให้ผลผลิตไม ้
ของป่า และสัตว์ป่า เพิ่มขึ้น กิจกรรมปลูกป่าเพื่ อ
อนุร ักษ์ดินและน ้ ามีบทบาทในการ ป้องกันภัย
ธรรมชาติกิจกรรมจัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่ ท าให้
ชุมชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรป่าไม้การด าเนินกิจกรรมโครงการ
ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ ท าให้
ชุมชนมีความรู้สึกดีก ับเจ้าหน้าที่ป่าไม้กิจกรรม
สง่เสรมิการเพาะเลี้ยงไกพ่นัธุ์ไขแ่ละปลูกไมผ้ล ท าให้
ชุมชนมโีภชนาการที่ดซีึ่งกจิกรรมทัง้หมดที่กล่าวมา
ประชาชนมีทัศนคติอยู่ ในระดับมากส าหร ับกิจ
กรรมการบรหิารจดัการโดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง ท าให้ชุมชนไม่ต้องขยายพื้นที่ท ากินมี
ทัศนคติอยู่ ในระดับปานกลางซึ่ง สอดคล้องกับ
งานวจิยัของจกัรพงษ์ พวงงามชื่น สวิชญา ศุภอุดม
ฤกษ์ ตรีรตัน์ และ นคเรศ รงัควตั(2556 : 215) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการป่าชุมชน : กรณีศกึษา บา้น
ทาป่าเปา ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัด
ล าพูน มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานด้าน
การมีส่วนร่วม พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม และ
ประเมินผลรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการป่าชมุชน บา้นทาป่าเปา ต าบลทาปลาดุก 
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ผลการศึกษาพบว่า 
ชาวบา้นมีประวตัิการมสี่วนร่วมในการจดัการป่าใน
ระดบัหนึ่งผ่านมติิของวฒันธรรมประเพณีพิธีกรรม 
และความเชื่อต่างๆ ก่อให้เกิดกจิกรรมการอนุรกัษ์
ทรพัยากรอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมชาวบ้านมสี่วน
ร่วมในการจัดการ ป่าชุมชนในระดับปานกลาง         
(x  =3.58) การพฒันาการมีส่วนร่วมข ัน้เห็นคุณค่า 
(A) พบว่า ผลของการท าลายป่าในอดีต ท าให้
ปัจจุบนัชาวบ้านหันมาฟ้ืนฟูป่าด้วยกิจกรรมต่างๆ 
อย่างจรงิจงั ซึ่งในอนาคตชาวบา้นต้องการส่งเสริม
และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัประโยชน์
ของป่าชุมชนและทรพัยากรธรรมชาติแก่ประชาชน
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ทัว่ไปและกลุ่มเยาวชนใหม้ากขึน้ ในข ัน้ปฏสิมัพนัธ์(I) 
ชุมชนได้ระบุและจัดล าดบัความส าคญัโครงการใน
อนาคต เพื่อส่งเสริมการจดัการป่าชุมชนให้ประสบ
ผลส าเรจ็ดยีิ่งขึ้น และข ัน้ควบคุม (C) จากโครงการ
ดงักล่าวชาวบา้นไดร้่วมกนัวางแผนการด าเนินงาน
และหาผู้ร ับผิดชอบในแต่ละโครงการอย่างชดัเจน 
ส าหร ับการประเมินผลการพัฒนาการมีส่วนร่วม 
พบว่าชาวบา้นเขา้มามสี่วนร่วมในการตัดสนิใจก่อน
และหลังการพัฒนาไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการ
ด าเนินงาน การรบัผลประโยชน์ และการประเมนิผล 
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นหลังจากการ
พฒันาการมสี่วนร่วม เดอืนนภา ภู่ทอง (2558 : 86) 
ได้ศกึษาเรื่อง การจัดการป่าชุมชนเพื่อความยัง่ยืน 
โดยการใชก้ระบวนการมสีว่นรว่มสาธารณะและจารตี
ประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ มีวตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาการด าเนินงานจดัการของชุมชน กระบวน
ทัศน์และรากฐานของการจัดการป่าชุมชน รวมถึง
กฎหมายภาครฐัที่เกี่ยวข้องกับสิทธิป่าชุมชนและ
ยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการป่าชุมชน ผล
การศกึษา พบว่า สงัคมท้องถิ่นมกีารจดัการ ป่าชุม
ชุนโดยการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อ 
ค่านิยม และอาศัยปราชญ์ชาวบ้านหรือพ่อหลวง
รวมทัง้พระสงฆ์ เป็นรากฐานการขบัเคลื่อนชุมชน
ผ่านการปลูกจิตส านึกร ักบ้านเกิด/ถิ่นเกิด/หรือ
ทอ้งถิ่น และน าเอาวฒันธรรมจารตีประเพณีท้องถิ่น
มาเป็นวิถีปฏิบัติในการจัดการดูแลร ักษาป่าของ
ชุมชนท้องถิ่น เช่น การน าความเชื่อเรื่องผทีี่ดูแลป่า 
การรกัษาป่าต้นน ้ า การใช้ทรพัยากรจากป่าอย่างรู้
คุณค่าและกุศโลบายในการรกัษาป่าผ่านพิธีกรรม
ต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่นในแต่ละแห่ง กาญจนา คุม้
ทรพัย์ (2558 : 31-36) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยัง่ยืนกรณีศึกษาป่าชุมชนบ้าน
ดอนหมู จังหวดัอุบลราชธานี มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษากระบวนการจัดการป่าชุมชนบ้านดอนหม ู
ต าบลขามเป้ียะ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี ว่ามเีงื่อนไขของการจดัการป่าชุมชน

อย่างไร ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านดอนหมูมี
กระบวนการจัดการป่าชุมชนที่ประสบความส าเร็จ 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง น าวฒันธรรม
ชุมชนอันเป็นทุนทางสงัคมที่เขม้แขง็ผสมผสานกบั
การจัดการป่าชุมชนตามหลกัวนศาสตร์ การจัดการ
ป่าชุมชนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กระบวนการเรียนรู้ที่ เ ป็นระบบผ่านการท าวิจ ัย 
ชมุชนสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืจากภายนอกอย่าง
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน มกีระบวนการ
เชื่อมโยงกจิกรรมการจดัการป่าชุมชนเขา้กบัพฒันา
ชมุชนทัง้ดา้นเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดล้อมน าไปสู่
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
 1) ควรศกึษาถึงองค์ประกอบของการอนุรกัษ์
ป่าชุมชนเพื่อหาจุดที่ท าให้การอนุร ักษ์ไม่ประสบ
ความส าเร็จโดยแต่ละพื้นที่จะมีบริบทของปัญหาที่
แตกต่างกนั จึงท าการหาวธิีแก้ไปตามสภาพปัญหา
ของพื้นทีน่ัน้ๆ 
 2) ควรมีการศึกษาถึงความต้องการของ
ประชาชนที่มีต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ  
และสิง่แวดล้อมในชุมชนเพื่อให้ทราบความต้องการ
แท้จริงของประชาชนเพื่อที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่
เหมาะสม 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัไปใช้คร ัง้ต่อไป 
  1) ควรศกึษาการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
สาธารณะและจารตีประเพณี ท้องถิ่นในการอนุรกัษ์
ป่าชมุชน 
 2) ควรศกึษาขอ้มลูเชงิปรมิาณ เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายของป่าไมท้ีล่ดลงอย่างต่อเนื่อง 
 3) ควรศกึษาการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หรอื
หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การอนุรกัษ์ต่อไป 
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