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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืสิง่แวดล้อมศกึษาเพื่อการจดัการป่าชุมชนในพื้นที่บ้านดอนดู่ 
หมู่ที่ 9 ต าบลคนัธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ใหม้ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและการมสีว่นร่วมการจดัการป่าชุมชน ก่อนและหลงัการฝึกอบรม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ชาวบ้านบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ตวัแทนครวัเรอืนละ 1 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืฝึกอบรม ใบความรู ้แบบวดัความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดัการมสี่วนร่วม สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิยั พบว่า คู่มอื
ฝึกอบรมมีประสทิธิภาพเท่ากบั 83.40/81.00 ดชันีประสทิธิผลของคู่มือฝึกอบรมมีค่าเท่ากบั 0.5806 แสดงว่า
ชาวบา้น มคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 58.06 ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรู้ ทศันคติ และการมี
ส่วนร่วมหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : สิง่แวดลอ้มศกึษา การจดัการป่าชมุชน ความรู ้ทศันคต ิการมสีว่นร่วม 
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Abstract  
 The objectives of this research were to develop manual of environmental education for community forest 
management in the Don Due Village, Village 9, Kanthararat Subdistrict Kantharawichai District Mahasarakham 
Province to be efficient and effective according to the criteria, study and compare knowledge, attitudes and 
participation related to fresh waste management, before and after the training. The sample used in the study were 
30 Don Due villagers, Kanthararat Subdistrict Kantharawichai, Maha Sarakham Province. There were 30 
representatives of each household from voluntary participation sampling. The research instruments consisted 
training manual, knowledge test, attitude test, and practice skill test. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and Paired t-test. The results showed that training manual was 
as effective as 83.40 / 81.00. The effectiveness index of the training manual was depicted at 0.5806, indicated 
that the villagers had progressed in their studies by 58.06%. The villagers had mean scores on knowledge, 
attitude and participation after participation in activities higher than before participating in activities, statistical 
significance at the level of .05. 
 
Keyword: Environmental Education, The management of community forest, Knowledge, Attitude, Participation 
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1. บทน ำ 
 “ป่าชุมชน” เป็นค าที่เกดิขึน้ในช่วงเกอืบ 30 
ปีที่ผ่านมา เป็นทางเลอืกในการจดัการทรพัยากรนิเวศ
ป่าไม้โดยมีชุมชนเป็นฐาน หรือเป็นการจัดการ
ทรพัยากรร่วมกนัของชุมชน ที่มีวิถีปฏิบตัิเป็นระบบ
สทิธหิน้าหมู่ หรอืเป็นระบบทรพัยากรร่วมของชุมชน 
ใ น ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก รต้ น ไ ม้ แ ล ะ ป่ า ไ ม้                      
เพื่อผลประโยชน์ของครอบครวัและชุมชน เป็นกจิกรรม
ทีส่นับสนุนและมอบอ านาจใหป้ระชาชนไดม้สี่วนร่วมใน
การปลูก จดัการ ป้องกนั และเกบ็หาผลประโยชน์จาก
ป่าไมภ้ายใต้ระบบการจดัการที่ยัง่ยนืที่รวมถงึป่า ทัง้ที่
เป็นป่าบก ป่าชายเลน รวมถึงป่าพรุและบุ่ งทาม 
ประกอบด้วย ต้นไม ้ทุ่งหญ้า พนัธุพ์ชื สตัว์ป่า แหล่ง
น ้า และสรรพสิง่ในธรรมชาตทิีเ่ป็นระบบนิเวศทัง้หมด  
ป่าชุมชนอาจตัง้อยู่รอบหมู่บา้น  รอบแหล่งชุมชน หรอื
อาจอยู่ใกลเ้คยีงกบัชุมชน  ชุมชนนัน้อาจจะเป็นชุมชน
ที่เป็นทางการ เช่น หมู่บ้าน อบต. หรือชุมชนตาม
ประเพณีกไ็ด(้สมศกัดิ ์สขุวงศ,์ 2550 : 6)   
 สภาพปัญหาป่าไม้ในชุมชนที่ลดลงอย่าง
รวดเรว็ซึ่งมผีลท าให้สภาพแวดล้อมเกดิความเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเรว็การลดลงของพื้นที่ป่าเกดิจาก
ปัจจยัหลกัคือการท าลายแผ้วถางป่าเพื่อท าเกษตร 
ซึง่เป็นการพฒันาทางเศรษฐกจิทีไ่ม่ยัง่ยนืรวมทัง้การ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมในการใช้ทรพัยากรโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทรพัยากรที่ได้จากป่าเป็นแหล่งผลิตสนิค้า
ต่างๆ จงึเป็นสาเหตุหลกัทีใ่ห้เกดิการตดัไมเ้กนิก าลงั
ผลติของป่าการเกบ็ของป่าแบบท าลายลา้ง การเลีย้ง
สตัว์เกนิกว่าศกัยภาพของป่าที่จะรบัได้การเกดิไฟป่า
และการตัดไม้เพื่อน ามาท าสิ่งปลูกสร้างซึ่งล้วนแต่
ผลกระทบต่อระบบนิเวศทัง้สิ้น (สมหญิง สุนทรวงษ์, 
2554 : 3) 
 การจดัการป่าชุมชน ภายใต้การสนับสนุน
ของรฐัประกอบด้วย การวางแผนการจดัการป่า
ชุมชน การจดัสรรผลประโยชน์แก่ชุมชน การควบคุม
ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องชุมชน การรบัรองสทิธใิน
ระดบัต่าง ๆ และการสนับสนุนการจดัการป่าชุมชน
จากองค์กรภายนอกใช้การติดต่อส่วนตัวกับผู้มี
อิทธิพล เพื่อยบัยัง้การท าลายป่าท าแนวเขตป่าให้
ชัดเจน ชี้แจงท าความเข้าใจทัง้ภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน เพื่อจดัตัง้กลุ่มลาดตระเวนยบัยัง้การ
ท าลายป่าโดยรปูแบบต่างๆ ตอ้งก่อใหเ้กดิกระแสของ
มวลชนขึ้น  ตัง้กฎเกณฑ์ของหมู่บ้านในการใช้
ประโยชน์จากป่า ขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่น ทัง้การ
สร้างป่าเพิ่ม และสร้างเครือข่ายองค์กรประชาชน 
ปลูกไม้ผลพืชผักกินได้ลงในป่าอนุรักษ์  สร้าง
เครือข่ายจากกลุ่มเล็กไปสู่กลุ่มใหญ่โดยมี พระ 
นักบวช เยาวชน ตลอดจน แม่บ้านในการเข้าร่วม
ขบวนการ ตัง้กองทุนเพื่อการอนุรกัษ์ ปรบัวธิกีารใช้
ที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และหาอาชีพเสริม
อบรมการเดินป่าแบบอนุรักษ์ เพื่อเป็นการสร้าง
จติส านึกใหร้กัและหวงแหนป่า ปลูกไมผ้ลและไม้ใช้
ประโยชน์ และให้มีองค์กรภายในชุมชน ระหว่าง
หมู่บ้าน รบัผิดชอบในการจดัการป่าอย่างชดัเจน 
องค ์กรนี ้ต ้องประสานกบัร ฐัและเอกชนอื ่น  ๆ              
(นิธิ ฤทธิพรพนัธุ์, 2536 : 126) 
 ปัจ จ ุบ นั สภาพปัญหา ป่า ไม ้ใ น ในพื ้นที ่         
บ ้า น ด อนดู ่ ห มู ่ที ่ 9  ต า บ ล ค นั ธ า ร ร า ษฎ ร ์                
อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ลดลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งมีผลท าให้สภาพแวดล้อมเกิดความเสื่อม
โทรม ที่เกิดจากการน าขยะเข้าไปทิ้ง การตัดไม้เกิน
ก าลงัผลติของป่า และมกีารเผาป่าเพื่อการเกบ็ของป่า 
แบบท าลายลา้ง ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาความตอ้งการ
ในการแก้ ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และ               
ใช้ขบวนการสิง่แวดล้อมศกึษาส่งเสรมิใหค้นในชุมชน
ดงักล่าวมีความความรู้และทศันคติต่อการจดัการป่า 
ชุมชนของตนเอง 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อพฒันาคู่มือการจดัการป่าชุมชนบ้าน
ดอนดู่ หมู่ที ่9 ต าบลคนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั 
จังหวัดมหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสทิธิผลตามเกณฑ์ 
 2. เพื่อศกึษาและเปรียบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
ก า ร จั ด ก า ร ป่ า ชุ ม ช น บ้ า น ด อ น ดู่  ห มู่ ที่  9                  
ต า บ ล คั น ธ า ร ร า ษ ฎ ร์  อ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย                      
จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
จัด ก า ร ป่ า ชุ ม ชนบ้ า นดอนดู่  ห มู่ ที่  9 ต า บ ล
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คนัธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 4. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการป่า
ชุมชน บา้นดอนดู่ หมู่ที ่9 ต าบลคนัธารราษฎร ์อ าเภอ
กนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม หลงัการฝึกอบรม 

3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากร ได้แก่  ชาวบ้านในชุมชน       
บ้ า น ด อน ดู่  ห มู่ ที่  9  ต า บ ล คัน ธ า ร ร า ษฎ ร์                     
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 115 
ครวัเรอืน 
 2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาวบ้านในชุมชน     
บ้ า น ดอนดู่  ห มู่ ที่  9  ต า บ ลคั น ธ า ร ร าษฎ ร์                       
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน 
ซึง่ไดม้าจากการสมคัรใจในการเขา้ร่วมการอบรม 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น ได้แก่ คู่มอืการจดัการป่าชุมชน   
บา้นดอนดู่ หมู่ที ่9 ต าบลคนัธารราษฎร์ อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการป่าชุมชน 
  2.2) ทศันคตต่ิอการจดัการป่าชุมชน 
  2.3) มสีว่นร่วมในการจดัการป่าชุมชน 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอด คอื คู่มอืการ
จั ด ก า ร ป่ า ชุ ม ช น  บ้ า น ด อ น ดู่  ห มู่ ที่  9                        
ต า บ ล คั น ธ า ร ร า ษ ฎ ร์  อ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย                     
จงัหวดัมหาสารคาม 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
ไดแ้ก่แบบวดัความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดั
การมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนบ้านดอนดู่ 
หมู ่ที ่ 9  ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย          
จงัหวดัมหาสารคาม 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่  คู่มือ ใบความรู้  แบบวัดความรู้                 

แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัการมสีว่นร่วมเกีย่วกบัการ
จดัการป่าชุมชน บา้นดอนดู่ หมู่ที ่9   
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มอืการเรยีนรู้การจดัการป่าชุมชน 
โดยมเีนื้อหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 3 หน่วย ประกอบไป
ด้วย  หน ่ว ย ฝ ึก อบ รม ที ่1  เ รื ่อ ง ค ว า มหม า ย            
และประเภทของป่าชุมชน หน่วยฝึกอบรมที ่2 เรื่อง
ปัญหาของป่าชุมชน หน่วยฝึกอบรมที่ 3 เรื่องการ
จดัการป่าชุมชน 
  2.2) ใบความรูเ้รื่องการจดัการป่าชุมชนโดย
ท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วยฝึกอบรม 
  2.3) แบบวดัความรู้เกี่ยวกบัการจดัการ
ป่าชุมชน แบบเลอืกค าตอบ 2 ตวัเลอืก คอื ใช่         
และ ไม่ใช่ จ านวน 15 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคต ิ ม ีลกัษณะเป็น
แบบวดัแบบมาตราส ่วนประมาณค่า  (Rating 
scale) มี 5 ต ัวเลือก ค ือ เห ็นด้วยอย่างยิ ่ง เห ็น
ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
จ านวน 15 ข้อ 
  2.5) แบบการมสี่วนร่วม ประกอบด้วย
ค าถามที ่ม ลี กัษณะการตอบแบบมาตราส ่วน
ประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 15 ขอ้ 
 3)  น า เครื ่องม อืที ่สร ้างขึน้ส ่งอาจารย ์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจและปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องม ือที ่ผ ่านอาจารย ์ที ่ปร ึกษา  
ส ่งผู ้เ ชี ่ย วช าญจ านวน  3  ท ่าน  เพื ่อตรวจหา
คุณภาพของเครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้อง
พร้อมทัง้หาค่าความเหมาะสมของเครื่องมอื เมื่อ
ตรวจวเิคราะห์คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน 
พบว่า คู่มอื และเครื่องมอื มคี่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 
0 .5  ขึน้ ไป  ค ่าความเหมาะสมของคู ่ม อื  และ
เครื่องมอื มคี่าเฉลี่ยมากกว่า 4.0 ขึน้ไป แสดงว่า
เครื่องมอืที่ใช้ในการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั สามารถ
น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลได้ 
 5 )  น าเครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก 
ผู้ เ ชี่ ย วช าญไป  Try out กับ ชา วบ้ านที่ ไ ม่ ใ ช่                    
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้
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ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่าย
ของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แ บบทดสอบคว าม รู ้ค ่า ค ว า ม
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.92. ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.32 - 0.56 และค่าความยากง่ายระหว่าง 
0.43 - 0.70 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด
ไว ้
  5.2) แบบวดัทศันคตคิ่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.94 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.55-0.79          
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวดัการมสี่วนร่วมค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.83 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง                
0.42 - 0.73  ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัด
กจิกรรมการฝึกอบรมการจดัการป่าชุมชนบ้านดอนดู่ 
หมู่ที ่9 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการป่าชุมชน      
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัการ
จ ดั ก า ร ป ่ า ช ุม ช น บ ้า น ด อ น ดู ่ ห มู ่ที ่ 9                      
เพื่อพฒันาคู่มือฝึกอบรมการจดัการป่าชุมชน 
 ระยะที่ 2 ออกแบบเครื่องม ือที่ใช ้ในการ
ถ ่า ย ท อ ด ค ว า ม รู ้เ รื ่อ ง ก า ร จ ดั ก า ร ป่ า แ ล ะ
แบบสอบถาม 
 ระยะที่ 3 จดักิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู ้เ รื ่อ งการจ ดัการ ป่ าช ุมชนบ ้านดอนดู ่           
หมู ่ที ่ 9  และท าการว ดัความรู ้ ท ศันคต ิ และ            
การมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมของชาวบ้าน 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
  2.2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
  2.3) ค่าอ านาจจ าแนก 
  2.4) ค่าความยากง่าย 
 3) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ Paired          
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศึกษาประสทิธ ิภาพของคู่ม ือการ
จดัการป่าชุมชน ประสทิธิผลภาพของกระบวนการ 
(E1) คิดเป็นร้อยละ 83.40 และประสทิธิภาพของ
ผลล พัธ ์ (E2 )  ค ิด เป็น ร ้อย ละ  8 1 . 0 0  ด งันั น้               
การมีประสทิธิภาพของคู่มอืฝึกอบรม 83.40/81.00          
ซึ ่ง เ ป็น ไ ปต าม เ กณฑ ์ 8 0 / 8 0  ต า ม ที ่ตั ง้ ไ ว ้           
(ดงัตารางที่ 1) 
 ส่วนค่าดชันีประสทิธ ิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน พบว่า ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของ
คู่ม ือการจดัการป่าชุมชน ม ีค่าเท่ากบั 0.5806 
หมายความว่า นิสติมีความรู้เพิ่มขึ้น และส่งผลให้
ชาวบ ้านม ีความก้าวหน้าทางการเร ียนเพิ ่มขึ ้น
หล งัจากการใช ้คู ่ม ือฝึกอบรม  ร ้อยละ 58 .06              
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ได ้        
(ดงัตารางที่2) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการจดัการป่าชุมชนบา้นดอนดู่ หมู่ที ่9 (E1/E2) 

คณุภำพคู่มือกำรฝึกอบรม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของคะแนน

เฉล่ีย 
เกณฑ์ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) 

15 13.46 1.14 83.40 ผ่านเกณฑ ์

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 12.08 1.26 81.00 ผ่านเกณฑ ์
ประสิทธิภำพของคู่มือฝึกอบรม เท่ำกบั 83.40/81.00 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรมการจดัการป่าชุมชนบา้นดอนดู่ หมู่ที ่9 

ผลรวมคะแนนก่อน
กำรฝึกอบรมทุกคน 

ผลรวมคะแนนหลงั
กำรฝึกอบรมทุกคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั 
กำรฝึกอบรม 

คะแนน
เตม็ 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 
เกณฑ์ 

209 358 30 15 0.5806 ผ่านเกณฑ ์

 
 4.2) ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกับ
ความรู ้ทศันคติ และการมีส่วนรว่ม เกีย่วกบัการ
จดัการป่าชุมชน ก่อนการฝึกอบรมและหลงัการ
ฝึกอบรม 
  จากการศกึษา พบว่า ก่อนการฝึกอบรม
นิสิตมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับการจัดการป่า
ชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=10.12) และหลงัการ
ฝึกอบรม นิสิตมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับการ
จัดการป่าชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=16.70) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลัง
การฝึกอบรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ส่วนคะแนนทัศนคติต่อการจัดการป่าชุมชน
ก่อนการส่งเสริมนิสติมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดบัเห็น

ด้วย (�̅�=2.77) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนน
เฉลีย่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�=2.95) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่านิสติ
คะแนนเฉลีย่หลงัการฝึกอบรมมคี่ามากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ส่วนคะแนนการมีส่วนร่วมต่อการจัดการป่า
ชุมชน ก่อนการฝึกอบรมนิสติมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบั
ปานกลาง (�̅�=3.16) และหลังการฝึกอบรม นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ ย อยู่ ใ น ระดับมากที่ สุ ด  ( �̅�=4.65)               
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรมพบว่า นิสติคะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริม
มคี่ามากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิการมสี่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนบา้นดอนดู่ หมู่ที่ 9 ของชาวบา้นก่อน
และหลงัการฝึกอบรม โดยใช ้Paired t-test (n=30) 

รำยกำร 
ก่อนกำรฝึกอบรม หลงักำรฝึกอบรม 

t df p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=15) 

10.12 0.83 ปานกลาง 16.70 0.78 มาก -10.437 29 .000* 

ทศันคต ิ
(N=3) 

2.77 0.36 เหน็ดว้ย 2.95 0.09 เหน็ดว้ย -2.469 29 .000* 

การมสีว่น
ร่วม (N=5) 

3.16 0.48 ปานกลาง 4.65 0.19 มากทีส่ดุ -32.823 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

5. อภิปรำยผล 
 การจัดการป่าชุมชนบ้านดอนดู่  หมู่ ที่  9              
ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงันี้ 
 1. ผลกำรหำประสิทธิภำพของคู่มือตำม
เกณฑ์80/80 และประสิทธิผลของคู่มือกำรจดักำร
ป่ำชุมชนบ้ำนดอนดู่ หมู่ท่ี 9 
  จากผลการศึกษาประสทิธิภาพของคู่มือการ
จดัการป่าชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 มีประสทิธิภาพ
ของคู่มอืการฝึกอบรม E1/E2 = 83.40/81.00 ซึง่สงูกว่า
เกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้80/80 แสดงใหเ้หน็ว่าชาวบา้น
ที่ เข้าร่ วมฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น                 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ 
(2551 : 127) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า คู่มอืเป็นหนังสอื
ทีใ่ชค้วบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง เป็นหนังสอืที่
ใช้แนวทางปฏิบตัิให้กบัผู้ใช้สามารถกระท าสิง่นัน้ ๆ 
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ส่วนคู่มอืครูนัน้เป็นหนังสอื
ในแนวทางและแนะน าเกี่ยวกบัสาระ วธิีการกจิกรรม 
สื่อวสัดุอุปกรณ์ และแหล่งข้อมูล แหล่งอ้างอิงต่าง ๆ 
ปกติมกัจะใช้ควบคู่กบัหนังสอืเรยีน เป็นหนังสอืที่ครู
ได้ศึกษาด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ         
ภิญญาพนัธ์ เชื้อจนัยอด (2555 : 45) ได้กล่าวไว้ว่า 
ลักษณะคู่มือการจัดการเรียนรู้ที่ดีมีความชัดเจน
ระหว่างเนื้อเรื่องกบัเน้ือหาที่มาจากการคน้คว้าศกึษา 
ก าหนดวตัถุประสงค์ให้ชดัเจน เนื้อหาสาระที่ให้เน้น     
มีความถูกต้อง ภาษาที่ใช้จะต้องสามารถสื่อให้ผู้ใช้

เขา้ใจตรงกบัผู้เขยีน ไม่คลุมเครอื หรอืท าให้ผู้ใช้เกิด
ความเข้าใจผิด การให้ค าแนะน าและชี้แจงเหตุผล
เกีย่วขอ้งกบัสิง่ทีค่วรท า และไม่ควรท า เขยีนเคลด็ลบั 
หรอืเทคนิควธิกีารต่างๆ ที่จะช่วยให้การกระท านัน้ ๆ 
ส าเร็จได้เป็นอย่างดี รวมทัง้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิพุธ อ่องสกุล และคณะ 
(2557 : 17) อธิบายว่าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work 
Manual) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานราชการมี
การจดักระบวนการปฏบิตัิงานการใหบ้รกิารอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่องโดยสามารถน าเสนอเป็นคู่มอืการ
ปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิวัน สมศรี และคณะ 
(2558 : 542) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืคู่มอื
พฒันาสมรรถนะทางวชิาการครผููส้อนในสถานศกึษา 
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมอุดรธานี 
โดยกระบวนการของคู่มือพัฒนา พบว่าคู่มือพฒันา
สมรรถนะทางวชิาการของครผููส้อนในสถานศกึษาทีส่รา้ง
ขึน้ โดยรวมอยู่ในระดบั มากทีส่ดุ สว่นผลการทดลองใช้
คู่ มือกับกลุ่มเป้ าหมาย พบว่ า คู่ มือพัฒนานี้ มี
ประสิทธิภาพ 92.21/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้        
คือ 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของชลทิศ พนัธุ์ศิริ 
และบัญญัติ สาลี (2559 : 177) ที่ได้ศึกษางานวิจัย        
เรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่ ง แ วดล้ อมอา เซี ยน  :  สหพันธรั ฐมา เล เ ซี ย                         
ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิภาพของคู่มือฝึกอบรม
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่ ง แ วดล้ อมอา เซี ยน  :  สหพันธรั ฐมา เล เ ซี ย                           
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 92.33/93.22 และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของนิวัฒน์ ไชยพิมพ์ (2559 : 105) ได้
ศกึษาวิจยัเรื่องการพฒันาคู่มือฝึกอบรมการอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไม้ในประเทศไทย ส าหรบันิสติชัน้ปีที่ 
2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผล
การศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
80.92/83.12 สอดคล้องกับงานวิจัยพัชทิชา กุล
สุวรรณ์ และคณะ (2558 : 126-141) ได้ศกึษาวจิยั 
เรื่ องการพัฒนาคู่ มือการจัดการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการ ส าหรบันิสติ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามผลการศึกษา
พบว่า การจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
89.49/82.00   
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื     
ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) มค่ีาเท่ากบั 0.5806 สง่ผลให้
ม ีความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้
คู่มอื  ฝึกอบรมรอ้ยละ 58.06 แสดงใหเ้หน็ว่าชาวบา้น
ที่เข้ารับการฝึกอบรม โดยการใช้คู่มือฝึกอบรมการ
เรียนรู้นัน้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นท าให้ค่าดัชนี
ประสทิธผิลมค่ีาทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน ซึง่เป็นไปตาม
แนวคิดของ ชยัยงค์ พรหมศ์วง (2520: 2-7) การหา
ประสทิธภิาพของคู่มอืหมายถึง การตรวจสอบพฒันา
เพื่อให้งานด าเนินไปอย่างม ีประสทิธภิาพเป็นการน า
คู่มอืไปทดลองใช ้เพื่อปรบัปรุงและน าไปทดลองใชจ้รงิ 
โดยน าผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไขให้มีความสมบูรณ์
ต่อไป การทดลองใช้หมายถึง การน าคู่มอืที่สร้างขึ้น
เ ป็นต้นแบบแล้วน าไปทดลองใช้ตามขั ้นตอน              
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของคู่มือให้เท่าเกณฑ์ที่
ก าหนด การทดลองใช้จริงหมายถึง การน าคู่มือที่
ทดลองใช้และปรบัปรุงแล้วมาด าเนินการซึ่งเป็น เวลา
ตามที่ก าหนดในประเภทงานแต่ละชนิดตามแผนที่
ก าหนดไว้ความจ าเป็นที่ต้องหาประสทิธิภาพในการ
ผลติหรอืสร้างงานทุกประเภทจะต้องมกีาร ตรวจสอบ
งานเพื่อเป็นการประกันว่ามีประสทิธิภาพจริงตามที่
มุ่งหวงั ซึง่การหาประสทิธภิาพของคู่มอืมคีวาม จ าเป็น
คอืคู่มอืจะท าหน้าที่ชี้แนะให้ผู ้ใช ้มแีนวทางในการ

ด าเนินกจิกรรมได้ด้วยความมัน่ใจ สอดคล้องกับ
แนวคดิของประดบั เรอืงมาลยั (2542 : 98) ไดอ้ธบิาย
เกี่ยวกบัประเภทของคู่มอืว่าแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ          
1. คู่มอืการสอนหรอืคู่มอืการจดักจิกรรม เป็นคู่มอืทีใ่ห้
เน้ือหาสาระความรู้ และคุณธรรมในโรงเร ียน คู่ม ือ
กา รอบรมหน ้า เ ส าธ ง  คู ่ม ือ กา รจ ดั ก ิจ กร รม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นต้น 2. คู่มือหนังสอื
เร ียน เป็นคู่ม ือที่จดัท าขึน้ควบคู่กบัหนังสอืเรียน 3. 
คู่มอืการใชส้ื่อหรอืนวตักรรม เป็นการเผยแพร่ผลงาน
ของครู เพื่อให้ผู้อื่นน าไปใช้ให้ถูกต้อง จึงต้องจดัท า
คู่มือการใช้ การจดัท าสื่อชุดการสอนกลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย
ของอุบล แควน้ไทยสงค ์และประยรู วงศจ์นัทรา (2559 
: 124) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : ประเทศ
บรูไนดารุสาลาม ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิล
ของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 0.4444 นิสิตที่ใช้คู่มือ
ฝึกอบรมมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 
44.44 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสภุารตัน์ อ่อนกอ้น 
และคณะ (2559 : 164) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่องการพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผล
การศึกษาพบว่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม 
เท่ากบั 0.7329 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้า
ในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.29 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของมลัลกิา เหลีย่มไธสง (2559 : 87) ไดศ้กึษา
คู่มือการอนุรักษ์ป่าไม้และสตัว์ป่า ป่าโคกหนิลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า 
มีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ป่าไมแ้ละสตัวป่์า ป่าโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม มคี่าเท่ากบั 0.640 
 การจดัการป่าชุมชนบา้นดอนดู่ หมู่ที ่9 โดยใช้
คู่มอืกจิกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการจดัการเรยีนการสอน
ของกจิกรรมให้ผู้เรยีนเกดิความรู ้ความเข้าใจในเรื่อง
การจัดการป่าชุมชน สามารถพัฒนาชาวบ้านให้มี
พฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่าง
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงให้
เหน็ว่าการจดัการป่าชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที ่9 โดยใช้
คู่มอืประกอบการถ่ายทอดความรูโ้ดยผ่านกระบวนการ
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สิง่แวดลอ้มศกึษา ท าใหช้าวบา้นทีเ่ขา้ร่วมมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
 2. ผลกำรศึกษำและเปรียบเทียบควำมรู้ 
ก่อนและหลงักำรฝึกอบรมกำรจดักำรป่ำชุมชน
บ้ำนดอนดู่ หมู่ท่ี 9  
 ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการจดัการ
ป่าชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9  พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความรู้ของชาวบ้านที่เข้าร่วมฝึกอบรม ก่อนการเข้า
ร่ วม ฝึ กอบรมโดยรวมอยู่ ใ นระดับปานกลาง                 
(x̅ = 10.12) และหลงัการเขา้ร่วมฝึกอบรม โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (x̅ = 16.70) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมฝึกอบรม พบว่า 
ชาวบา้นทีเ่ขา้ร่วมฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงั
การเขา้ร่วมฝึกอบรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วม
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของพรธิดา วิ เชียรปัญญา          
(2547 : 21) ไดใ้หค้วามหมายของความรูไ้วว้่า ความรู ้
คอื กระบวนการของการขดัเกลาเลอืกใชแ้ละบรูณาการ 
การใช้สารสนเทศเหล่านัน้จนเกดิความรู้ใหม่ ความรู้
ใหม่ จึง เกิดขึ้น จากการผสมผสานความรู้ และ
ประสบการณ์เดิมผนวกกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ ซึ่ง
ความรู้ดงักล่าวเป็นสิง่ที่อยู่ภายในบุคคลเป็นความรู้ที่
ช ัดแจ้งและความรู้จะเกิดคุณค่าได้หากได้รับการ
น าไปใชใ้นการตดัสนิใจ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของวชิยั 
วงษ์ใหญ่ (2537 : 77) ไดใ้หค้วามหมายของความรูว้่า 
เป็นพฤตกิรรมเบือ้งต้นทีผู่เ้รยีนสามารถจ าได้ระลกึได้ 
โดยการมองเห็น ได้ยิน ความรู้ข ัน้นี้ คือ ข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์ ค าจ ากัดความเมื่อบุคคลได้รับความรู้
มาแล้วจะเกดิกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางด้านความรู ้สติปัญญาตามล าดบัขัน้ตอนดงันี้ 
คอื เริม่จากผู้เรยีนได้รบัความรู ้หรอืประสบการณ์
ขึน้มาใหม่ แล้วผูเ้รยีนจะรูจ้กัใชก้ารสงัเกตใชค้วามคดิ
ในประสบการณ์หรือความรู้ใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติม            
แต่ถ้าตรวจสอบความรู้แล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ก็จะ
กลับไปเริ่มต้นในการทบทวนของการเรียนรู้ที่ยังไม่
เข้าใจต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ประยูร               
วงศจ์นัทรา (2555 : 340) ทีไ่ดก้ล่าวว่า การถ่ายทอด
องคค์วามรูท้างสิง่แวดลอ้มเป็นการใหค้วามรู ้        

ผ่านไปสู่ประชากรเป้าหมาย จะด้วยวิธีการใดก็ได้            
ที่ความรู้เลื่อนไหลไป ประชากรเป้าหมายจะได้รับ
ความรูท้างสิง่แวดลอ้มอย่างครบวงจร และสามารถคดิ
เป็นท าเป็น และแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มได ้ซึง่วธิกีาร
ถ่ ายทอดทางสิ่ งแวดล้อมมีหลากหลาย ดังนี้                  
1) การบอกเล่า หรอืการสัง่สอนด้วยวาจา เป็นวธิกีาร
ถ่ายทอดที่สามารถจะสื่อความหมายได้ละเอยีด และ
เป็นที่เขา้ใจได้สมบูรณ์ มีขอ้แม้ว่าผู้บรรยายจะต้องมี
ความรู ้ความเขา้ใจ และประสบการณ์อย่างด ีรูก้ลยุทธ์
ในการให้ความรู้ ให้ผู้เรยีนสามารถสร้างแนวคดิได้กบั
เรื่องนัน้ จนสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ดภ้ายหลงัการ
เ ร ยี น รู  ้ ความเข้าใจ และประสบการณ์อย่ างดี                   
2) การบอกหรอืสอน (Lecturing method) วธิกีารนี้เป็น
ลกัษณะการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียน 
โดยใช้วิธีการของการบอกหรือการสอนเป็นส าคญั มี
ตัวแสดงหลักที่มีบทบาทมากที่สุด คือ ผู้ถ่ายทอด
ข้อมูลโดยมีผู้ เ รียนเ ป็นผู้ ร ับข้อมูล เ ป็นส าคั ญ                
3) การท าให้ดูหรือสาธิต (Demonstration method) 
วิธีการนี้คล้ายกับการสอนโดยการบอกในแง่ที่เป็น
ลกัษณะของการถ่ายทอดทีเ่น้นความส าคญัอยู่ทีผู่ส้อน
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทกัษะ แต่การเรียนรู้แบบนี้จะ
ต่างจากแบบการบอกตรงทีว่่าเวลาสว่นใหญ่จะใชไ้ปใน
การแสดงหรือการท าให้ดู วิธีนี้เป็นการถ่ายทอดทัง้
ความรู้และทกัษะแต่ตัง้อยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่า
ทกัษะนัน้ได้มาจากการดูผู้อื่นปฏิบัติให้ดู และลอง
ท าภายใต้การดูแลของผู้สอน ผู้เรียนจะเกิดทกัษะ
ได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของกฤษกร เอกวุธ 
(2558 : 42) ได้ศึกษาเรื่องการส่งเสริมการอนุรกัษ์
ป่ า สน  ส า ห ร บั น ิส ติ ส า ข า สิ่งแวดล้อมศึกษา          
ค ณ ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ศ า ส ต ร์             
มหาว ิทยาลยัมหาสารคาม ผลการศ ึกษาพบว่า   
ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนความรู้เฉลี่ยอยู่ใน  
ระดบัปานกลาง หลงัการสง่เสรมินิสติมคีะแนนความรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัสงู เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการสงเสรมิอย่างมนีัย
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
นุจนาถ สอทา (2559 : 90) ได้ศกึษาวิจยัเรื่องการ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมสิง่แวดลอ้มชุมชนดา้นทรพัยากร
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ทางชวีภาพและการใชป้ระโยชน์ ผลการศกึษา พบว่า
มคีะแนนเฉลีย่ความรู ้หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน
การฝึกอบรม และอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05       
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ  ลีตระกา          
(2556: 58) ไดศ้กึษาเรื่องความรูก้ารใชส้มุนไพรของ
ประชาชนในเขตต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมลฑล 
จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มคีวามรู้และประสบการณ์เกี่ยวกบัการใช้
สมุนไพรอยู่ในระดบัต ่า ส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบั
การศกึษา และแหล่งของการรบัรู้ข่าวสารที่แตกต่าง
กนั พบว่า ผูท้ีม่กีารศกึษาในระดบัทีแ่ตกต่างกนั จะมี
พฤตกิรรมการใชท้ีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ.05 
 ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าชาวบ้านที่เขา้รบัการฝึกอบรม
การจดัการป่าชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 มีความรู้เพิม่ขึ้น 
เนื่องจากคู่มอืฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม และความน่าสนใจ
ของเนื้อหาท าใหช้าวบา้นเกดิความรูค้วาม เขา้ใจในเนื้อหา
ของคู่มอืฝึกอบรมเป็นอย่างดซีึง่คู่มอืฝึกอบรม เน้นใหนิ้สติ
ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้ชาวบ้าน
สามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดเ้กีย่วกบัการจดัการ
ป่า ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์และสามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่
ได ้
 3. ผลกำรศึกษำและเปรียบเทียบทัศนคติ 
ก่อนและหลงักำรฝึกอบรมกำรจดักำรป่ำชุมชน
บ้ำนดอนดู่ หมู่ท่ี 9  
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบ ทัศนคติต่อ          
การฝึกอบรมการจดัการป่าชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 
พบว่ า ก่ อนการฝึกอบรมอยู่ ในระดับเห็นด้วย             
(x̅ = 2.77) หลังการฝึกอบรม อยู่ในระดับเห็นด้วย       
(x̅ = 2.95) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงั
การฝึกอบรม พบว่า หลังการฝึกอบรมชาวบ้าน มี
คะแนนเฉลี่ยหลังมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของประภาเพญ็ สุวรรณ (2543 : 239) ให้ความหมาย
ไว้ว่า ทัศนคติเป็นความคิดเห็นซึ่งมีอารมณ์เป็น
ส่วนประกอบ เป็นส่วนที่พร้อมที่จะมีปฏิกิรยิาเฉพาะ
อย่างจากสถานการณ์ภายนอก สอดคล้องกบัแนวคิด
ของ ฉัตรชยั ปันชาติ (2545 : 7) ให้ความหมายไว้ว่า 

ทศันคติเป็นความรู้ และความรู้สกึต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดใน
ดา้นทีด่แีละไม่ด ีอาจเป็นลกัษณะบวกหรอืลบ พงึพอใจ
หรือไม่พึงพอใจ และสอดคล้องกับแนวคิดของศักดิ ์
ไทย สุรกจิบวร (2545 : 138) ใหค้วามหมายของการ
เกดิทศันคตไิวว้่า ทศันคต ิคอืสภาวะความพรอ้มทาง
จติที่เกี่ยวกบัความคดิ ความรู้สกึ และแนวโน้มของ
พฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล สิง่ของ สถานการณ์
ต่าง ๆ ไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง และสภาวะความ
พร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นานพอสมควร โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท คือ  1. เกิดจากการเรียนรู้                
เด็กเกิดใหม่จะได้รับการอบรมสัง่สอน เกี่ยวกับ
วฒันธรรมและประเพณีจากบดิามารดา ทัง้โดยทางตรง
และทางออ้ม ตลอดจนไดเ้หน็แนวทางปฏบิตัขิองพ่อแม่
แลว้รบัมาปฏบิตัติามต่อไป 2. เกดิจากความสามารถใน
การแยกแยะความแตกต่าง คอื แยกสิง่ใดดี ไม่ด ีเช่น 
ผูใ้หญ่กบัเดก็จะมกีารกระท าทีแ่ตกต่างกนั 3. เกดิจาก
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึง่แตกต่างกนัออกไป 
เช่น บางคนมทีศันคติไม่ดต่ีอครู เพราะเคยต าหนิตน 
แต่บางคนมทีศันคตทิีด่ต่ีอครคูนเดยีวกนั นัน้เพราะเคย
เชยชมตนเสมอ 4. เกดิจากการเลยีนแบบหรอืรบัเอา
ทัศนคติของอื่นมาเป็นของตน เช่น เด็กอาจรับ
ทศันคติของบิดามารดาหรือครูที่ตนนิยมชมชอบ
มาเป็นทศันคติของตนได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ กันต์กนิษฐ์  ตั ้งธรรมพิทักษ์  (2557 : 49 -52)              
ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการปลูกสมอไทยเพื่อ
อนุรกัษ์สมุนไพรไทย พบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสติมี
ทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และหลังการ
ส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
เมื่อเปรยีบเทยีบ พบว่า หลงัการส่งเสรมิผูเ้ขา้ร่วมการ
ส่งเสริมมีทัศนคติสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของวาที 
ลพพนัธท์อง และคณะ (2559: 189-202) ไดศ้กึษาวจิยั 
เรื่อง การพฒันาคู่มอืส่งเสรมิทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐัสงิคโปร ์ผลการศกึษา
พบว่า นิสติกลุ่มทดลองมทีศันคต ิในการเป็นวทิยากร 
สูงกว่านิสติกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ตะวนั จ าปาโพธิ ์
และคณะ (2559 : 32-33) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การ
พฒันากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้สื่อค าขวัญ
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สิง่แวดลอ้ม ส าหรบันักศกึษาปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั
ราชภัฏชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาใน
สาขาวิชาที่แตกต่างกัน มีทัศนคติในการอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้มแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.5 โดยสรุปกจิกรรมสิง่แวดล้อมศกึษาโดยใช้
สือ่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธภิาพเหมาะสม ท าให้
นักศกึษามทีศันคต ิในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมเพิม่ขึน้ 
ดงันัน้จงึควรสนับสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารน ากจิกรรม
สิง่แวดลอ้มศกึษา โดยใชส้ือ่ค าขวญัสิง่แวดลอ้มไปใชใ้น
การจดัการเรยีนการสอนต่อไป  
 ดงันัน้จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการฝึกอบรมการ
จดัการป่าชุมชนบา้นดอนดู่ หมู่ที ่9 มผีลท าใหท้ศันคติ
ของชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี
กระบวนการจดักิจกรรมโดยใช้กระบวนการถ่ายทอด
ทางสิง่แวดลอ้มศกึษา เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม 
คอื คู่มอืการจดัการป่าชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9  ใน
การบรรยายใหค้วามรู ้เป็นสือ่หรอืตวักระตุน้ใหเ้กดิการ
เรยีนรูแ้ละมทีศันคตต่ิอการเรยีนรูก้ารจดัการป่าชุมชน 
 4. ผลกำรศึกษำและเปรียบเทียบกำรมีส่วน
ร่วม ก่อนและหลังกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรป่ำ
ชุมชนบ้ำนดอนดู่ หมู่ท่ี 9 
 ผลการศกึษาการมสีว่นร่วมในการฝึกอบรมการ
จดัการป่าชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 พบว่า ก่อนการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ = 3.16) และ
หลังการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด              
(x̅ = 4.65) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการมีส่วน
ร่วมก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านกลุ่ม
ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่การมสี่วนร่วมหลงัการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ เป็นไปตามแนวคิดของ     
พงศ์พันธ์ แก้วหาวงษ์ (2550 : 40) การมีส่วนร่วม 
หมายถงึ การเขา้ร่วมของบุคคลต่าง ๆ ในการตดัสนิใจ 
การด าเนินการ ร่วมคิด ร่วมฟัง ร่วมแสดงความ
คิดเห็น เพื่อพฒันาความสามารถของตนเองและ
เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตตามวตัถุประสงค์ที่
กลุ่มได้ร่วมกนัก าหนดไว้ สอดคล้องกบัแนวคิด
ของ  ไพร ชัน ์ เตชะรนิทร ์ ( 25 27  :  6 )  ได ้ใ ห้
ความหมายของการมสี่วนร่วมของประชาชนในส่วน

ทีเ่กีย่วกบัรฐั หมายถงึกระบวนการทีร่ฐัท าการส่งเสรมิ 
ชกัน า สนับสนุนและสรา้งโอกาสใหก้บัประชาชนทัง้ใน
รูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม มูลนิธ ิและองคก์รสมคัร
รูปแบบต่างๆ ที่ได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการ
ด าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รบัการพฒันา
ขดีความสามารถของตนเอง ใหส้ามารถทีจ่ะด าเนินการ
ได ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ โกวทิย ์พวงงาม (2545 : 
8) ได้สรุปถึงการมสี่วนร่วมที่แท้จรงิของประชาชน 
ในการพฒันาม ี4 ขัน้ตอน คอื1. การมีส่วนร่วมใน
การค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหาของแต่ละ
ท้องถิ่น กล่าวคือ ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถ
ทราบถึงปัญหา และเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาใน
ทอ้งถิ่นของตนเป็นอย่างดแีล้ว การด าเนินงานต่าง ๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะ
ชาวชนบทจะไม่เขา้ใจ และมองไม่เหน็ถึงความส าคญั
ของการด าเนินงาน 2. การมสี่วนร่วมในการวางแผน
ด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงานเป็น
ขัน้ตอนที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จ ักวิธีการคิด การ
ตดัสนิใจอย่างมีเหตุผล รู้จกัการน าเอาปัจจยัข่าวสาร
ขอ้มูลต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผน 3. การมสีว่นร่วมใน
การลงทุนและการปฏบิตัิงาน แม้ชาวบ้านชนบทส่วน
ใหญ่จะมฐีานะยากจนแต่กม็แีรงงานของตนทีส่ามารถ
ใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบตัิงานจะท าให้
ชาวชนบทสามารถคดิต้นทุนด าเนินงานไดด้้วยตนเอง 
ท าใหไ้ดเ้รยีนรูก้ารด าเนินกจิกรรมอย่างใกลช้ดิ 4. การ
มสี่วนร่วมในการติดตาม และประเมนิผลงาน ถ้าหาก
การตดิตามงานและประเมนิผลงานขาดการมสี่วนร่วม
แลว้ ชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบดว้ยตนเอง ว่างานทีท่ า
ไปนั ้นได้รับผลดีได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด             
การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป        
จงึอาจจะประสบความส าเรจ็ยากล าบาก สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของนเรศ นาเมอืงรกัษ์ และประยรู วงศจ์นัทรา 
(2558 : 115-126) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการรณรงค์การ
อ นุ รักษ์ ทรัพยากรประมง ใน เขตอ่ า ง เก็บน ้ า                  
เขื่อนอุบลรตัน์ จงัหวดัขอนแก่น ผลการศกึษาพบว่า 
ชาวประมงมคีะแนนความรู้และการมสี่วนร่วมอยู่ใน
ระดบัมากเกีย่วกบัการทรพัยากรประมงในพื้นทีอ่่าง
เก็บน ้าเขื่อนอุบลรตัน์ หลงัการฝึกอบรมสูงขึ้นกว่า 
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
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.05 สอดคล้องกบังานวิจัยของสุธาสินี เอกตาแสง 
และคณะ (2561)การรณรงค์ลดการเผาไร่อ้อยเพื่อ
นาเข้าโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสทิธ ิภาพ 
ส าหรบัชุมชนบ้านโคกกลาง ต าบลหนองโน อ าเภอ
กระนวน จงัหวดัขอนแก่น ผลศกึษาพบว่า การมสีว่น
ร่วมต่อกจิกรรมรณรงคก์ารลดการเผาออ้ย ชาวบา้นมี
คะแนนเฉลี่ยการมสี่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
แสดงให้เหน็ว่าการรณรงค ์มผีลท าใหช้าวบา้นการมี
ส่วนร่วมมากขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคล้องกบังานวจิยัของ อุดมศกัดิ ์อุดสระน้อย 
(2557 : 148) ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง การรณรงค์การปลูก
ต้นสะเดาเพื่ออนุรกัษ์พชืสมุนไพร และใช้ยาสมุนไพร
ในทอ้งถิน่ของพืน้ทีโ่รงเรยีนบา้นดอนหน่อง ต าบลขาม
เรียง  อ า เภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม                       
ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการรณรงค์ นักเรยีนมคีวาม
รูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการรณรงค์ นักเรยีนมี
ความรู้อยู่ในระดับมาก และหลังการรณรงค์ 15 วัน 
นกัเรยีนมสีว่นร่วมอยู่ในระดบัมาก  
 ดงันัน้จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมการจดัการป่า
ชุมชนบา้นดอนดู่ หมู่ที ่9 ทีผ่่านกระบวนการถ่ายทอด
ทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ท าให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมการมสีว่นร่วมเพิม่ขึน้ เนื่องจากไดม้กีารรบัฟัง
ข้อมูล ความรู้ที่เกิดขึ้นจริงจากการจัดการป่าชุมชน 

ส่งผลให้ชาวบ้านมคีวามรู้ความเขา้ใจในการจดัการใน
การจดัการป่าชุมชน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) การพฒันาคู่มือการจดัการป่าชุมชน แสดง
ใหเ้หน็ถงึวธิกีารลงศกึษาสิง่แวดลอ้มในชุมชน สามารถ
ถ่ายทอดความองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการจดัการป่าชุมชน 
แก่ผู้ที่สนใจได้ รวมทัง้สามารถน าไปใช้การจัดการ
เรยีนการสอนประจ าหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาได ้
 2) ความรู้จากคู่มือฝึกอบรมการศึกษาการ
จดัการป่าชุมชน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ฝึกอบรม
แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านอื่นๆ เกี่ยวกบัการจดัการป่า
ชุมชน เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในการศกึษาการ
จดัการป่าชุมชน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาพนัธุพ์ชืและสมุนไพรทีม่อียู่
ในป่าชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลคนัธารราษฎร์    
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 2) ควรมกีารศึกษาข้อมูลเชงิปรมิาณเพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายของขอ้มูลป่าไม ้และจ านวนป่าไม้ที่
ลดลงอย่างต่อเนื่องสภาพเมอืงเขา้คุกครามป่า 
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