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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระเบยีบป่าชมุชนโคกหนิลาด เพื่อการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หนิลาด เรื่อง ระเบยีบป่าชุมชน  ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ จติอาสาสิง่แวดล้อม และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัระเบยีบป่าชุมชนโคกหนิลาด 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาหนึ่งหลกัสตูรหนึ่งชุมชน ภาคเรยีนที ่2/2560 
จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหนิลาด เรื่อง ระเบยีบป่าชุมชน  แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจติอาสาสิง่แวดลอ้ม และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าเฉลีย่ ความถี ่รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิานคอื 
Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 80.77/90.77 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
กจิกรรม เท่ากบั 0.8400 นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้ จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้ร่วม
กจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : คู่มอืกจิกรรมระเบยีบป่าชุมชน ความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract  
 The purposes of this research were to study community forests regulation, to the development of 
learning activities of  Khok Hin Lad community forests, Mueang District, Maha Sarakham Province with 
efficiency of 80/80, to study and compare the knowledge, environmental volunteer and environmental ethics 
about community forest regulation. The sample used in the study were 30 undergraduate students in Year 2, 
Environmental Education program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, 
derived from enrolling in the course One Program One Community in semester 2/2017. Tools used in 
research included learning activity manual of Khok Hin Lad community forests on title community forest 
regulation, Knowledge test, environmental volunteer test and environmental ethics test. The statistics used for 
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing t-test. The results 
revealed that the was manual was efficiency of 80.77/90.77. The effectiveness of the activity manual index 
was equal to 0.8400. After the activity the experimental group students had an average score of knowledge, 
environmental volunteer and environmental ethical more than before activity significantly level .05. 
 
Keywords : Activity manual, Community Forest Regulation, Knowledge, Environmental volunteers, 

Environmental Ethics 
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1. บทน า  
 “ป่า” มคีวามหมายต่อสรรพชวีติ เป็นปัจจยั 4 
ของมนุษย์ ผลิตอากาศบริสุทธิใ์ห้แก่โลกเป็นเขื่อน
ธรรมชาติที่กักเก็บน ้า ป้องกนัอุทกภัย ภัยแล้ง เป็น
คลงัยาสมุนไพร เป็นธนาคารอาหารของผู้คนรอบป่า 
คณะท างานลูกโลกสเีขยีว (2550: 12) หน่วยงาน
ภาครฐัมกีารส ารวจพื้นทีป่่าพบว่า มบีรเิวณลดน้อยลง
ตามล าดบั ดงัเช่น พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2543 
ประเทศไทยพื้นที่ป่าไม้อยู่ประมาณ 17,190.71 ล้าน
ตารางกโิลเมตร พ.ศ. 2556 มพีื้นที่ 171,585.65 ล้าน
ตารางกิโลเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวน
พื้นที่ป่าน้อยที่สุด เรียงตามล้าดับ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 
2543 พ.ศ .  2549และ พ.ศ .  2556 ร้อยละ 12.72, 
15.71, 14.54,16.32 ของพื้นที่ทัง้หมด กรมป่าไม ้
(2556: 1-6) สถติิหลงัปีพ.ศ. 2549 มกีารเพิม่ขึน้ของ
พืน้ที ่รอ้ยละ 2.52 ซึง่เป็นแนวโน้มทีด่อีย่างยิง่ ตวัเลข
ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนนโยบายส่งเสริมปลูกป่าทดแทน 
และส่งเสรมิการปลูกพชืเศรษฐกจิ เช่น ยาพารา อ้อย 
มนัส าปะ และหลงัยูคาลปิตสั (มูลนิธสิบื นาคะเสถียร , 
2552: 2) วกิฤตดิา้นสิง่แวดลอ้มจงึเริม่ปรากฏขึน้เมื่อ
สถานการณ์ป่าไม้ของประเทศถูกท าลาย เกิดผล
กระทบแก่ประชาชน มผีลต่อเศรษฐกจิของประเทศการ
แกไ้ขปัญหาของชุมชนร่วมกบัรฐัในการหาแนวทางเฝ้า
ระวัง ป่า  อ นุรักษ์ ป่ าอย่ างยัง่ยืน  โดยเสนอร่ า ง
พระราชบญัญตัป่ิาชุมชนซึง่หลกัการส าคญัในการบ่งชี้
ความเป็นป่าชุมชน คือ คนอยู่กบัป่าไม่แยกจากกัน
รูปแบบการจดัการ ได้แก่ 1) ป่าอนุรกัษ์ 2) ป่า
เศรษฐกจิ และ3) ป่าประเพณีโดยมเีงื่อนไขชุมชนเป็น
ตวัก าหนด โดยก าหนดใหชุ้มชนมอี านาจในการจดัการ
อย่างอสิระ ร่วมเปิดโอกาสให้มกีารตรวจสอบภายใน
ชุมชน ให้รฐัและสาธารณะตรวจสอบได้ กฎเกณฑ์ใน
การบรหิารจดัการป่าชุมชนและทรพัยากรก าหนดและ
ตัดสนิโดยองค์กรชุมชน (สมศักดิ ์สุขวงศ์, 2544:    
54-62) 
 การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาได้มีการน าเอา
ทรพัยากรธรรมชาตมิาใชอ้ย่างมากโดยจดับรหิารและ
จดัการทีเ่หมาะสม ซึง่แนวทางทีพ่ฒันาดงักล่าวท าให้
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตวัอย่างรวดเร็ว 
อย่างไรก็ดีการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างไม่จ ากัด 

ท าให้ทรพัยากรที่เคยอุดมสมบูรณ์ร่อยหรอหรอืเสื่อม
โทรมลง ท าใหม้ผีลต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สรา้ง
ปัญหาทางความขัดแย้งในสังคมอันเกิดจากการ
แก่งแย่ งแข่งขันกันในการใช้ทรัพยากรและภัย
ธรรมชาตทิีรุ่นแรงตามมา ในขณะเดยีวกนัการขยายตวั
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองโดย
ปราศจากการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมที่ดี ท าให้เกิด
ปัญหามลพษิต่างๆ ซึง่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั
ของประชาชน เนื่องจากสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามสมัพนัธ์
ใกล้ชดิกบัประชาชนมาก การใชท้รพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคม
แห่งชาต ิ ฉบบัที่ 8 จ าเป็นต้องเร่งฟ้ืนฟู พรอ้มทัง้
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันสภาวะ
แวดล้อมในชนบทและในเมอืงด้วย การสนับสนุนให้
ประชาชนและองค์กรต่างๆ เขา้มามสี่วนร่วมในการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมมากขึ้น
ตลอดจนเพิม่บทบาทของประเทศทัง้ในระดบัภูมภิาค
และระดบัโลก (พฒัน์ บุญยรตัน์พนัธ,์ 2540: 78-80) 
 ประเทศไทยไดต้ระหนกัถงึภาระความส าคญัใน
การดูแลทรพัยากรและสิง่แวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน จงึไดก้ าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญไทย พ.ศ. 
2521 มาตรา 61 ว่า“รฐัพงึบ ารุงรกัษาความสมดุลยข์อง
สภาพแวดล้อม และพึงขจดัสิง่ที่เป็นพิษที่ท าลาย
สุขภาพและอนามัยของประชาชน” และได้ตรา
พระราชบญัญตัิส่งเสรมิการรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
แห่งชาติขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ตลอดจนได้จัดตัง้
ส านักงานคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติขึน้ในปี
เดยีวกนั โดยมหีน้าทีใ่นการศกึษาวเิคราะหส์ภาวะและ
คุณภาพสิง่แวดลอ้มเพื่อใชใ้นการก าหนดนโยบายและ
การวางแผน การก าหนดแนวทางในการส่งเสริม
อนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นใน
ประเทศ (สพุรรณี มเีทศน์, 2539: 55)  
 ป่าชุมชนโคกหนิลาด เดมิเป็นป่าผนืป่าขนาด
ใหญ่ มขีนาดหลายหมื่นไร่และมพีชืพรรณนานาชนิด 
โดยพนัธุไ์มท้ีพ่บสว่นใหญ่เป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ เช่น 
ต้นยางนา ต้นกรุง ต้นสมอ ต้นเต็ง ต้นรงั ต้นแดง ต้น
จกิ ตน้มะค่า และตน้ไมไ้มย้นืตน้อื่นๆอกีหลายชนิด ซึง่
เป็นแหล่งอาศัยของสตัว์ป่าหลากหลายชนิด ทัง้ ลิง 
หมูป่า กระต่าย สุนัขจิ้งจอก อีเห็น กระรอก กระแต 
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แลน นกหลากหลายชนิดและสตัวอ์ื่นๆทีไ่ม่ไดก้ล่าวถงึ
อกีหลายชนิด ที่อาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก เดิมชุมชน
รอบป่าชุมชนนัน้เป็นชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ 
ประกอบอาชพีท าไร่ท านา เลี้ยงสตัว์ และหาของของ
ป่าขาย และราด 60 – 70 ปีย้อนหลงั ในช่วงที่ภูมิ
ประเทศที่เต็มไปด้วยทรายแห่งนี้แห้งแล้งติดต่อกัน
หลายปี คนในชุมชนหลายต่อหลายกลุ่มได้อพยพ
ครอบครวัทิ้งบ้านเรือนและไร่นาไปจงัหวดัขอนแก่น
และจังหวัดอุดรธานีเพื่อหลบภัยความแห้งแล้งและ
ความยากจน โดยไม่สนใจในทรพัยากรของท้องถิน่ทีม่ ี
แต่ส่วนชาวบ้านที่ไม่ได้อพยพไปตัง้ถิ่นฐานที่อื่น ก็
ยงัคงด ารงวถิีชวีติทีพ่งึพงิป่าชุมชนโคกหนิลาดตลอด
มา ทัง้อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ไม้สร้าง
บา้นเรอืน และเครื่องมอืเครื่องใชส้อยในชวีติประจ าวนั
ยังมาจากป่าแทบทัง้สิ้นขนบธรรมเนียมประเพณี
เกี่ยวขอ้งกบัผนืป่า ความเชื่อต่างๆ เช่น ผีป่าเทวดา
และวิญญาณก็ยงัคงเป็นของที่อยู่คู่กบัชุมชนและป่า
ตลอดมา  
 ป่าชุมชนโคกหินลาดแต่เดิมนัน้แบ่งออกเป็น
โซนป่าที่ชาวบ้านเรียกไปตามเรื่องราวที่พบเจอเช่น 
“ป่าโคกอเินา” (ป่าบา้นน ้าจัน้ในปัจจุบนั) เล่าว่าคนทีช่ื่อ 
“เนา” เขา้ไปหาของป่าและเสยีชวีติทีน่ัน่ “หนองตบอก” 
(หนองสาธารณะบ้านโคกก่อในปัจจุบนั) มทีี่มาจากมี
ปลาและสตัว์น ้าชนิดต่างๆ เยอะ ไม่ว่าใครไปจบัสตัว์
น ้ าที่นัน่ก็ได้สัตว์น ้ าเป็นจ านวนมาก จนต้องตบอก
ตนเองด้วยความภูมิใจและความดีใจเป็นต้น ต่อมา
ในช่วง 30 ปีย้อนหลัง ป่าชุมชนโคกหินลาดที่อุดม
สมบูรณ์ได้กลายมาเป็นแหล่งเศรษฐกิจของนายทุน 
และเป็นแหล่งอาชีพของประชาชนในชุมชนรอบป่า 
โดยการสมัปทานไม้ในป่าชุมชนเพื่อท าฟืนโรงต้มของ
โรงเหล้าบริษัท สุราไทยเรืองจ ากัด โดยการจ้างคน
ชุมชนตัดไม้ท าฟืนเพื่อส่งเข้าโรงต้มเหล้าชุมชนเกิด
อาชีพเกิดรายได้และมีอยู่มีกินมากยิ่งขึ้น จนกระทัง่
หมดสิ้นสญัญาการสมัปทานในช่วง ประมาณปี พ .ศ. 
2535 ปากฎว่า ป่าที่เคยหนาทึบและอุดมสมบูรณ์
กลายเป็นเพยีงแค่ป่าละเมาะสามารถมองทะลุไดจ้นสุด
สายตาจากทุกมุมของผนืป่า ไมใ้หญ่กว่าขนาดแขนขึน้
ไปโดนตัดจนเกลี้ยงเหลือเพียงตอและไม้ขนาดเล็ก 
เสยีงนกเสยีงกา สตัวป่์า และหรดีหริง่เรไรเงยีบหายไป

จากผืนป่าแห่งนี้ในปีนัน้และชุมชนเริ่มมีความรู้สกึใจ
หายกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ และเริม่รู้สกึถึงความแห้งแล้งและ
อดยากทีก่ลบัมาอกีครัง้หลงัจากทีผ่นืป่ามากกว่า 5000 
ไร่ ได้หมดไปจากผืนดินจากนัน้ในช่วงประมาณปี 
2540 ป่าชุมชนโคกหนิลาดได้มกีารสมัปทานเพื่อใช้
ประโยชน์จากนายทุนอีกครัง้ และเป็นครัง้ที่ทุกคน
จดจ าและเกิดความตระหนักร่วมกนั เมื่อบรษิัทไจก้า 
(JICA) ได้สมัปทานป่าชุมชนโคกหินลาดเพื่อจัดท า 
“โครงการปลกูป่าสาธติ” โดยการไถเกรดเอาไมท้ัง้หมด
ออก แลว้น าไม่เศรษฐกจิมาปลูกแทน เช่น ยูคาลปิตสั 
กระถิน เทพา สตัตบรรณ เป็นต้น ซึ่งจากความหดหู่
ของชุมชนจากการตัดโค่นป่าในครัง้ก่อนหน้ายงัเป็น
เรื่องที่แทงใจขอคนในชุมชนโดยรอบที่รู้สึกคิดผิดที่
ยอมเสยีผนืป่าไป เมื่อโครงการเริม่ต้นกไ็ดขุ้ดไถเอาไม้
ป่าออกจากพื้นที่และปลูกไม้เศรษฐกิจ และเป็นที่ไม่
พอใจแก่คนในชุมชนที่พบเห็นการด าเนินโครงการ
ดงักล่าว จงึไดร้วมตวักนัต่อต้านการท าโครงการ มพี่อ
ทองหล่อ ตนัเสด ีเป็นผูน้ าในการต่อต้านโครงการ โดย
การยื่นเรื่องไปยงัส านักงานป่าไม้จงัหวดัมหาสารคาม 
เพื่อขอใหห้ยุดการด าเนินโครงการ และขอรกัษาผนืป่า
เอาไว้ให้เป็นของชุมชน (พรมมา จันทะแพน, 2560: 
สมัภาษณ์)  
 ปัจจุบันป่าชุมชนโคกหินลาด แม้ว่าจะเหลือ
เพยีง 2,709 ไร่ แต่กก็ลายเป็นแหล่งท ามาหากนิและ
เป็นคลงัยุทธ ปัจจยัของชาวบา้นในระแวก สรา้งอาชพี 
สรา้งรายไดใ้หก้บัทอ้งถิน่เป็นจ านวนมากในแต่ละปี ทัง้
เห็ดไข่มดแดง แมงจีนูน แมงแคง ดอกกระเจียว 
สมุนไพร และเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งจดักิจกรรม
ของนิสตินกัศกึษาประชาชนและเป็นแหล่งทรพัยากรที่
ส าคัญที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เมืองมากที่สุดของจังหวัด
มหาสารคามและที่ส าคญัที่สุดคอืเป็นแหล่งต้นน ้าของ
อ่างเก็บน ้าโคกก่อและล าห้วยคะคางที่ให้ความอุดม
สมบูรณ์แก่ผืนดินหล่อ เลี้ยงชีวิตของคนจังหวัด
มหาสารคามในปัจจุบนั แต่แล้วผืนป่าแห่งนี้ถูกลุกล ้า 
เน่ืองจากชาวบา้น ไม่มกีารเฝ้าระวงัการบุกรุกแผว้ถาง 
ใชท้รพัยากรธรรมชาตมิากเกนิไป มกีารเอาขยะไปทิง้
ในป่าและไม่มกีารระมดัระวงัการลกัลอบตดัต้นไม้ ซึ่ง
เป็นปัญหาหลักของสิง่แวดล้อม และสภาพความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชน 
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 จากเหตุผลและความส าคญัดงัที่กล่าวมาแล้ว 
ผู้วิจ ัยจึงได้สนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่องระเบียบป่าชุมชน เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
เกี่ยวกับระ เบียบป่าชุมชนโคกหินลาด โดยใช้
กระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษาเขา้มาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการอนุรกัษ์ป่าชุมชน เพื่อใหน้ิสติเกดิความตระหนัก
และมจีติส านึกด้านการอนุรกัษ์ป่าไม้ รวมทัง้วธิกีาร
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม จะ
ท าให้ทรพัยากรป่าไม้เกดิความอุดมสมบูรณ์ผู้ที่อาศยั
ในพื้นที่ก็จะอยู่ดีกินดี และเพื่อให้เกิดการพฒันาที่
ยัง่ยนืต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศกึษาระเบยีบป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
2.2 เพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ให้มีประสทิธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80 และศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
กจิกรรม 
2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัระเบยีบ
ป่าชุมชนโคกหินลาด ของนิสิตก่อนและหลังการจัด
กจิกรรม 
2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อ
ระเบยีบป่าชุมชนโคกหินลาด ของนิสติก่อนและหลงั
การจดักจิกรรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้  คือ 
ช า ว บ้ า น บ้ า น ศ รี วิ ไ ล  ต า บ ล ห น อ ง ป ลิ ง                      
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน  590 คน 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา                   
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 110 คน 
 

  กลุ่มตวัอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ คือ 
ปราชญ์ชาวบา้นจ านวน 10 คน ได้จากการเลอืกแบบ
เจาะจง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คอื นิสติระดบั
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหนึ่ ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน ; One Program One 
Community  (รหสัวชิา 0035001) ภาคเรยีนที ่2/2560 
จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 การศึกษาวิจยั การพฒันากิจกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่ อง  ระ เบียบป่าชุมชน ส าหรับนิสิตสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มเีครื่องมอืที่ใช้ใน
การวจิยั ดงันี้ 
 1) เครื่องมือสร้างองค์ความรู้ ได้แก่ แบบ
สมัภาษณ์ และแบบบนัทกึ 
 2) เครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มอื
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
เรื่อง ระเบียบชุมชน และแผ่นพับ เรื่อง ระเบียบป่า
ชุมชน 
 3) เ ค รื่ อ ง มื อ วัด แ ล ะป ร ะ เ มิน ผล  ไ ด้ แ ก่ 
แบบทดสอบวดัความรูเ้กีย่วกบัระเบยีบป่าชุมชน แบบ
วดัจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อระเบยีบป่าชุมชน และแบบ
วดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัระเบยีบป่าชุมชน 
3.3 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยัแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างองค์ความรู้
ระยะที่ 2 การสร้างและการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
และระยะที่ 3 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดล้อมศกึษา
3.4. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ความถี่ รอ้ยละ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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 2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  2.1) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้โดยใช ้Item-
total Correlation 
  2.2) ค่าความยากง่าย 
  2.3 ค่าความเชื่อมัน่ใช ้Alpha Coefficiient 

   2.4) ค่าความเทีย่งตรงของเน้ือ IOC 
   2.5)  ก า ร ห า ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 

(Effectiveness Index : E.I.) 
  3) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานคอื Paired t-test 

ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05   
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 การศึกษาระเบียบป่าชมุชนโคกหินลาด อ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 จากการศึกษาระเบียบป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ป่าสงวน
แห่งชาตป่ิาโคกหนิลาด มอีาณาเขตคลอบคลุมทอ้งที ่5 
ต าบล 2 อ าเภอ จงัหวดัมหาสารคาม ตามกฎกระทรวง
ฉ บั บ ที่  50 (พ . ศ .  2508) อ อ ก ต า ม ค ว า ม ใ น
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดย
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 82 ตอนที ่39 วนัที ่
11 พฤษภาคม 2508 และป่าชุมชนโคกหินลาดมี
พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติคุ้มครอง ป่าชุมชน
โคกหนิลาดมกีารใชก้ฎระเบยีบป่าชุมชน จากทางกรม
ป่าไม้ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางเจา้หน้าทีก่รมป่าไม้
น าป้ายกฎระเบยีบป่าชุมชน มาตดิทางเขา้ป่าทัง้ 9 ป่า 
เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบป่าชุมชน ดงันี้ 1) หา้มผูใ้ดลกัลอบตดั
ไม ้บุกรุกแผว้ถาง ยดึถอืครอบครองในบรเิวณพืน้ทีป่่า
ชุมชน 2) หา้มผูใ้ดเผาป่าหรอืกระท าการใดใหเ้กดิไฟ
ไหมป่้าชุมชน 3) หา้มผูใ้ดทิง้ขยะและสิง่ปฏกิูลในเขต
ป่าชุมชน 4) ห้ามผู้ใดเข้ามาเก็บหาของป่า เช่น 
กล้วยไม้ ต้นปรง สมุนไพรหายาก หรือพนัธุ์ไม้อื่น ๆ 
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 5) หา้มผูใ้ดเขา้มาล่าสตัวป่์า
หายากและใกลสู้ญพนัธุ์ในเขตป่าชุมชน 6) หา้มผู้ใด
ลอ้มรัว้ในเขตป่าชุมชนเพื่อน าสตัวเ์ขา้มาเลีย้ง 7) หา้ม
ผูใ้ดท าลายหลกัเขต  ป้าย  หรอืเครื่องหมายอื่นใดของ
ป่าชุมชน ผู้ใดฝ่าฝืนกฎระเบียบของป่าชุมชนนี้ต้อง
ระวางโทษปรบัตัง้แต่ 2,000 - 20,000 บาท หรือ

ด าเนินคดตีามกฎหมาย ขอ้ยกเวน้ ผลกระทบจากภยั
ธรรมชาติ เช่น อคัคภีัย วาตภยั และบูรณะซ่อมแซม
สาธารณประโยชน์อื่นๆ สามารถใชไ้มจ้ากป่าชุมชนได้  
ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง กฎระเบยีบบงัคบัใช้จากอธิบดี
กรมป่าไม้  และป่าชุมชนโคกหินลาด  มีการใช้
กฎระเบยีบทีอ่อกโดยคณะกรรมการป่าชุมชน ร่วมกบั
ประชาชนในชุมชน โดยมีบทก าหนดโทษหากฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษปรับ เพื่อควบคุมกันเองร ะหว่าง
ประชาชนในหมู่บา้น เมื่อมกีารละเมดิจะมกีารปรบัไหม
หรอืลงโทษตามกตกิาทีต่กลงกนัไว ้
4.2 การศึกษาพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม 
 จากการศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า คะแนน
เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบักจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคก
หินลาด เรื่อง ระเบียบป่าชุมชน ระหว่างการจัด
กิจกรรมคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 24.23 คิดเป็นร้อยละ 
80.77 แสดงให้เหน็ว่าประสทิธิภาพของกระบวนการ 
(E1) เท่ากบั 80.77 และคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบั
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง ระเบยีบ
ป่าชุมชน หลังการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
27.23 คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  90.77 แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E2) เท่ากบั 90.77 จงึ
สรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ์ 80/80 และมีประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม
ระเบยีบป่าชุมชน มคี่าเท่ากบั 0.8400 หมายความว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 
84.00 
4.3 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับ
ระเบียบป่าชุมชนโคกหินลาด ของนิสิตก่อนและ
หลงัการจดักิจกรรม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
ระเบยีบในป่าชุมชนโคกหนิลาด ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ย
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ความรูข้องนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชน
โคกหินลาด เรื่อง ระเบยีบป่าชุมชนก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 12.70 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 27.23 เมื่อเปรยีบเทยีบ

คะแนนเฉลีย่ความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม 
พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้
ร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ดัง
ตารางที ่1 

  
ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัระเบยีบป่าชุมชน โดยใช ้t-test  ก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 

ด้าน 
ก่อนการจดักิจกรรม หลงัการจดักิจกรรม 

t df p 
 ̅ S.D. 

ระดบั 
ความรู้  ̅ S.D. 

ระดบั 
ความรู้ 

ความรู ้
(N = 30) 

12.70 
(42.33) 

1.80 
ปาน
กลาง 

27.23 
(90.76) 

2.03 มากทีสุ่ด -33.125 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4 .4 การศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อระเบียบป่าชุมชนโคกหินลาด ของ
นิสิตก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 ผลการศึกษาและ เปรียบ เทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อระเบยีบป่าชุมชนโคกหนิลาด ของนิสติ
กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พบว่า 
คะแนนจติอาสาสิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง ระเบียบป่า
ชุมชนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดบั

เหน็ดว้ย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.71 และหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติ
อาสาสิง่แวดล้อม ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้ม
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้
ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงั
ตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และระดบัจติอาสาสิง่แวดลอ้มของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช ้
Paired t-test ก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 

ด้าน 
ก่อนจดักิจกรรม หลงัจดักิจกรรม 

t df P 
 ̅ S.D. ระดบัจิตอาสา  ̅ S.D. ระดบัจิตอาสา 

จติอาสา
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

2.71 0.25 ปานกลาง 4.27 0.19 มากทีสุ่ด -40.447 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 
4.5 ก า ร ศึกษาและ เป รียบ เ ที ยบจ ริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกีย่วกบัระเบียบป่าชุมชนโคกหินลาด
ของนิสิตก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับระเบียบป่าชุมชนโคกหินลาด           
ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

พบว่า คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วม
กิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อสังคม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.68 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 
ดงัตารางที ่3 
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ตารางที่ 3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อระเบียบป่าชุมชน และระดบัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ระเบยีบป่าชุมชน ของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช ้Paired t-test  ก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 

ด้าน 
ก่อนการจดักิจกรรม หลงัการจดักิจกรรม 

t df p 
x  S.D. 

ระดบั
จริยธรรม x  S.D. 

ระดบั
จริยธรรม 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.68 0.36 เพือ่สงัคม 3.51 0.15 
เพือ่ความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-16.203 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการศึกษาระเบียบป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  
 จากการศึกษาระเบียบป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ป่าสงวน
แห่งชาตป่ิาโคกหนิลาด มอีาณาเขตคลอบคลุมทอ้งที ่5 
ต าบล 2 อ าเภอ จงัหวดัมหาสารคาม ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่  50 (พ.ศ. 2508) ออกตามความใน
พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดย
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 82 ตอนที ่39 วนัที ่
11 พฤษภาคม 2508 และป่าชุมชนโคกหนิลาดมี
พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติคุ้มครอง ป่าชุมชน
โคกหนิลาดมกีารใชก้ฎระเบยีบป่าชุมชน จากทางกรม
ป่าไม้ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางเจา้หน้าทีก่รมป่าไม้
น าป้ายกฎระเบยีบป่าชุมชน มาตดิทางเขา้ป่าทัง้ 9 ป่า 
เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบป่าชุมชน ดงันี้ 1) หา้มผูใ้ดลกัลอบตดั
ไม ้บุกรุกแผว้ถาง ยดึถอืครอบครองในบรเิวณพืน้ทีป่่า
ชุมชน 2) ห้ามผูใ้ดเผาป่าหรอืกระท าการใดให้เกดิไฟ
ไหมป่้าชุมชน 3) ห้ามผู้ใดทิง้ขยะและสิง่ปฏกิูลในเขต
ป่าชุมชน 4) ห้ามผู้ใดเข้ามาเก็บหาของป่า เช่น 
กล้วยไม้ ต้นปรง สมุนไพรหายาก หรือพนัธุ์ไม้อื่นๆ 
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 5) หา้มผูใ้ดเขา้มาล่าสตัวป่์า
หายากและใกล้สูญพนัธุ์ในเขตป่าชุมชน 6) ห้ามผู้ใด
ลอ้มรัว้ในเขตป่าชุมชนเพื่อน าสตัวเ์ขา้มาเลีย้ง 7) หา้ม
ผูใ้ดท าลายหลกัเขต  ป้าย  หรอืเครื่องหมายอื่นใดของ
ป่าชุมชน ผู้ใดฝ่าฝืนกฎระเบียบของป่าชุมชนนี้ต้อง
ระวางโทษปรบัตัง้แต่  2,000 - 20,000 บาท หรือ
ด าเนินคดตีามกฎหมาย ขอ้ยกเวน้ ผลกระทบจากภยั
ธรรมชาติ เช่น อคัคภีัย วาตภยั และบูรณะซ่อมแซม

สาธารณประโยชน์อื่นๆ สามารถใชไ้มจ้ากป่าชุมชนได ้ 
ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง กฎระเบยีบบงัคบัใช้จากอธิบดี
กรมป่าไม้  และป่าชุมชนโคกหินลาด  มีการใช้
กฎระเบยีบทีอ่อกโดยคณะกรรมการป่าชุมชน ร่วมกบั
ประชาชนในชุมชน โดยมีบทก าหนดโทษหากฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษปรับ เพื่อควบคุมกันเองระหว่าง
ประชาชนในหมู่บา้น เมื่อมกีารละเมดิจะมกีารปรบัไหม
หรอืลงโทษตามกตกิาทีต่กลงกนัไว้ ซึง่สอดคลอ้งตาม
แนวคดิของ เสน่ห ์จามรกิ และคณะ (2536: 150-163) 
ได้กล่าวถึงป่าชุมชนไว้ สรุปได้ว่าป่าชุมชนหมายถึง 
ขบวนการทางสงัคมในชุมชน เพื่อทาการใชป้ระโยชน์
ในการจดัการทรพัยากร ดนิ น้าป่า ซึง่ถอืเป็นสมบตัิ
สว่นรวมของกลุ่มชนในทอ้งถิน่ โดยตัง้บนรากฐานของ
ภูมิ ปัญญาของก ลุ่มชนในท้องถิ่ นตลอดจนถึ ง
อุดมการณ์และสทิธมินุษยชนที่มี โดยอาศยัหลกัการ
ทางศีลธรรมและความเป็นธรรมที่เกิดในชุมชนด้วย 
และซึ่งยงัสอดคล้องตามแนวคดิของกฤษฎา บุญชยั 
(2540: 127) ไดก้ล่าวถงึความหมายของป่าชุมชน สรุป
ได้ว่าป่าชุมชน หมายถึงพื้นที่ป่าที่จดัการโดยคนใน
ชุมชน ทัง้ที่สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีดัง้เดิมหรือ
ชุมชนร่วมกนัจดัตัง้ขึ้นมาใหม่ แต่มีเป้าหมายเพื่อ
ตอ้งการพฒันาชุมชนและสภาพแวดลอ้มของตนเองให้
ยัง่ยนืต่อไป ซึ่งยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของสุวรรณี 
เกษมทวทีรพัย ์ (2550: 3) ไดศ้กึษากฎหมายป่าชุมชน 
รฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัได้รบัรองสทิธขิองประชาชน
ในการดูแลจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ไว้หลายมาตราด้วยกัน ป่าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก แต่กฎหมายป่าไมท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีม่อียู่
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ในปัจจุบนัไม่เอื้อต่อการที่จะให้ชุมชนเข้ามาจัดการ
บ ารุงรักษา เนื่ องจากกฎหมายดังกล่าวเป็นเพียง
มาตรการทางกฎหมายโดยอ้อม ท าให้การจดัการป่า
ชุมชนในปัจจุบนัโดยกฎหมายทีม่อียู่เหล่านี้ไม่สามารถ
ใชบ้งัคบัไดต้ามวตัถุประสงคข์องป่าชุมชนอย่างแท้จรงิ 
วทิยานิพนธ์ฉบบันี้มวีตัถุประสงค์ที่จะศกึษาหลกัการ
แ ล ะ ส า ร ะ ส า คั ญ ต่ า ง ๆ  ข อ ง ก ฎ ห ม า ย ป่ า
ชุมชน การศึกษาใช้วิธีวิจัยเอกสาร โดยการศึกษา
เปรียบเทียบกบักฎหมายของต่างประเทศและศึกษา
แนวคิดในร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบัน ตลอดจนสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและ
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องป่าชุมชนโดยเฉพาะ จาก
การศกึษาพบว่า ประเทศทีม่กีารดูแลจดัการทรพัยากร
ป่าไม้ได้ผลดีนัน้ ล้วนแต่เป็นประเทศที่มีการบญัญัติ
กฎหมายป่าชุมชนใชบ้งัคบัเป็นการเฉพาะ โดยมหีลกั
ว่าการจดัการป่าชุมชนควรจะเป็นเรื่องของคนในชุมชน
เป็นผู้จ ัดการดูแลรักษาป่า  รัฐไม่ควรจะเข้า ไป
แทรกแซง วทิยานิพนธ์ฉบบันี้ จงึเสนอมาตรการและ
วธิกีารที่จะท าให้การดูแลจดัการป่าชุมชนเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ โดยการเสนอให้มีการบญัญตัิกฎหมาย
ป่าชุมชนขึน้มาใชบ้งัคบัเป็นการเฉพาะโดยมหีลกัการ
และสาระส าคญัคอื จะต้องมกีารก าหนดประเภทพื้นที่
ป่าที่จะจดัตัง้เป็นป่าชุมชนที่ชดัเจน มีการก าหนดใน
เรื่องของกรรมสทิธิข์องป่าชุมชนว่าควรจะเป็นสาธารณ
สมบตัิของแผ่นดนิ ไม่ใช่เป็นของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง 
ตลอดจนมีมาตรการในการใช้บงัคบัหรอืก าหนดโทษ 
และซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจ าเริญ ศรีแก้ว 
(2552: 3) ได้ศึกษา ความเป็นไปได้ของการน า
กฎหมายป่าชุมชนมาบังคับใช้ต าบลโคกตะเคียน 
อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ วตัถุประสงค์ของการ
วจิยั 1. เพื่อศกึษาการน าร่างกฎหมายป่าชุมชนมา
บงัคบัใช ้2. เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของชุมชนเกีย่วกบั
กฎหมายป่าชุมชน และสภาพความเป็นจริงของป่า
ชุมชนในท้องที่ต าบลโคกตะเคียน ข้อเสนอแนะ
เกีย่วกบัป่าชุมชนงานวจิยัฉบบันี้เป็นการศกึษาวจิยัเชงิ
คุณภาพผลการวิจัยพบว่า การจัดการป่าอนุรักษ์
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาการตดัไมท้ าลาย
ป่าและการอยู่ร่วมกนัระหว่างคนสตัว์ และธรรมชาติ
อย่างสมดุลและยัง่ยืน แต่ความเข้าใจของคนใน

สงัคมไทยและหน่วยงานรฐัทีม่ทีศันคตต่ิอการมองการ
จดัการป่า ยงัไม่ตรงกนัท าใหไ้ม่สามารถจดัการปัญหา
ที่ดินป่าไม้ได้เลยกระแสการจดัการป่าชุมชนเกิดขึ้น
เน่ืองจากชาวบ้านไม่มีสิทธิแ์ละหน้าที่ใดๆ ต่อการ
จดัการป่าชุมชนกฎหมายป่าชุมชน เกดิจากหลกัการ
ของสทิธชิุมชนในการจดัการทรพัยากรและเปิดโอกาส
ให้ชุมชนท้องถิ่นมสี่วนร่วม ในการจดัการเกี่ยวกบัป่า
ชุมชนโดยนโยบาย ป่าไม้แห่ งชาติต้องมีความ
สอดคลอ้งกบักฎหมายป่าชุมชน และนโยบายของกรม
ป่าไมซ้ึง่เป็นองคก์รรบัผดิชอบ โดยตรงความต้องการ
ของชาวบ้านต่อการจดัการป่าชุมชนพบว่าชาวบ้าน
สว่นใหญ่ประสงคใ์หก้ารจดัป่าชุมชนเป็นสถานทีเ่รยีนรู้
เพื่ อชุมชน จะเห็นความส าคัญและตระหนักถึง
ความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาตคิวามสมัพนัธข์อง
สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตความสมดุลย์ในระบบนิเวศ 
แสดงให้เห็นว่า การศึกษาระเบียบป่าชุมชนโคกหิน
ลาด อ า เภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่ง เ ป็น
การศกึษาเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคก
หนิลาด และเป็นแนวทางในการป้องกนัไม่ใหเ้กดิการ
ลกัลอบตดัไมท้ าลายป่า เพื่ออนุรกัษ์ป่าชุมชนไวเ้ป็น
มรดกกบัลกูหลาน และการใชป้ระโยชน์ในอนาคต 
5.2 ผลการศึกษาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และศึกษาดชันีประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม 
 จากผลการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืกจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่ องระเบียบป่าชุมชน ส าหรับนิสิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีผู่เ้ขา้ร่วม
กจิกรรมมปีระสทิธภิาพ E1/E2 = 80.77/90.77 ซึง่สงูกว่า
เกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้80/80 ส าหรบักจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่องระเบยีบป่าชุมชน โดยใช้คู่มอื
กิจกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ
ระเบยีบป่าชุมชน สามารถพฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรมตรง
ตามความมุ่ งหวัง ส่งผลให้นิสิตระดับปริญญาตร ี
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไป
ในทศิทางที่ดขี ึน้ แสดงให้เหน็ว่า กจิกรรมการเรยีนรู้ป่า
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ชุมชนโคกหินลาด เรื่องระเบียบป่าชุมชน โดยใช้คู่มือ
กิจกรรมประกอบการสอน ท าให้นิสิตระดบัปริญญาตร ี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษามีผลสมัฤทธิท์างการเรียน
สงูขึน้จรงิ ซึง่สอดคลอ้งตามแนวคดิของ สุนิตย ์เยน็สบาย 
(2539: 122) หนงัสอืคู่มอื เป็นหนังสอือา้งองิประเภทหนึ่ง
ทีจ่ดัท าขึน้เพื่อรวบรวมเรื่องราว และขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
บุคคล,เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะดา้น ซึง่อาจเป็นเรื่องราว
ที่น่าสนใจด้านใดด้านหนึ่ง หรือเรื่องในสาขาวิชาใดวชิา
หนึ่งโดยเฉพาะอย่างกว้างๆ โดยให้รายละเอียดของ
เรื่องราวนัน้อย่างสัน้ ๆ กะทดัรดั เพื่อผู้อ่านจะได้ใช้เป็น
คู่มอืศกึษาเรื่องทีน่่าสนใจไดเ้ป็นอย่างด ีหรอือาจใช้เป็น
คู่มือในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหา
ข้อเท็จจริงที่จะตอบค าถามในเรื่องราวหนึ่งๆ ได้โดย
รวดเร็ว  ซึ่งสอดคล้องกบัตามแนวคิดของ พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546: 256) ได้นิยาม
ความหมาย "คู่มือ" ว่า หมายถึงสมุดหรือหนังสือที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้
ประกอบต ารา เพื่ออ านวยความสะดวกเกีย่วกบัการศกึษา
หรือการปฏิบตัิเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะน าวิธีใช้
อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคู่มือ จัดเป็นหนังสืออ้างอิง
ประเภทหนึ่ง ที่รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง เฉพาะเรื่อง 
เพื่อใช้เป็นคู่มอืตอบค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่าง
รวดเรว็ หรอืเพื่อใชเ้ป็นคู่มอืในการศกึษาและปฏบิตังิาน
หนึ่งๆ ทัง้นี้คู่มอืมกัจะมีการเรียบเรียงเน้ือหาอย่างเป็น
ระบบเพื่อความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มูลแก่ผูใ้ช้ และซึง่
สอดคลอ้งกบัตามแนวคดิของจุมพจน์ วนิชกุล (2554: 2-
3) หนงัสอืคู่มอืเป็นหนงัสอือา้งองิประเภทหนึ่งทีจ่ดัท าขึน้
เพื่อรวบรวมเรื่องราวและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล 
เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะด้านหรือเรื่องราวที่น่าสนใจ
เฉพาะด้านหรือเรื่องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยให้
รายละเอียดของเรื่องราวนัน้อย่างสัน้ๆ หรืออาจใช้เป็น
คู่มือในการปฏิบัติงานและใช้ เป็นแหล่งอ้างอิงหา
ขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะตอบค าถาม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ประเสริฐ พลอยบุตร (2550: 2) ได้ศึกษาการพฒันา
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนบ้าน
หนองจอกวงักาแพง อ าเภอศรเีทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผล
การศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนบา้นหนอง

จอกวังก าแพง มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 82.25/91.13 
และซึ่งยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ อรทยั ผวิขาว และ
บญัญตั ิสาล ี(2559 : 149-162) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัการ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อาเซยีน : ราชอาณาจกัรกมัพูชา พบว่าประสทิธภิาพของ
คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 94.20/92.10 และซึง่
ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรนิภา ตูมโฮม และประยูร 
วงศจ์นัทรา (2559 : 190) ไดท้ าการศกึษาเรื่องการพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเพื่อศึกษาดัชนี
ประสทิธิผลของคู่มือฝึกอบรม และเปรียบเทียบความรู ้
ทัศนคติและทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.53/85.33 แสดงให้เห็นว่ า 
กระบวนการทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมนี้สามารถสรา้งความรู้
เกีย่วกบัระเบยีบป่าชุมชน เพื่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชน และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ท าให้ผลสมัฤทธิ ์
ออกมาในทางที่ดีขึ้น จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ระเบียบป่าชุมชนท าให้ผลศึกษาปรากฏเป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากเครื่องมอืที่ผู้วจิยัได้พฒันาขึน้ประกอบด้วย
คู่มือฝึกกิจกรรม เกี่ยวกับระเบียบป่าชุมชน รวมถึง
เครื่องมือวัดและประเมินผลได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ และกระบวนการทีผู่ว้จิยัไดไ้ปจดักจิกรรมให้
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเพิม่มากขึน้ จึงท าให้นิสติ
ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มคีวามรู้หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่มาก
ขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถติิทีร่ะดบั.05 การศกึษาวจิยั เรื่อง การพฒันากจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ระเบียบป่าชุมชน ส าหรับนิสิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม นิสติที่เข้า
ร่ วมกิจกรรมมีประสิทธิ ผลมีค่ า เท่ ากับ  0.8400 
หมายความว่า นิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้คู่มือ
กิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน มีความก้าวหน้าในการ
เรยีนรู้ คดิเป็นร้อยละ 84.00 ซึ่งผู้วจิยัได้มกีารใช้คู่มือ
กิจกรรมมีการคดัสรรเน้ือหาที่เหมาะสม และล าดบัการ
น าเสนออย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อให้นิสติเกดิความรู้ความ
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เขา้ใจเกีย่วกบัระเบยีบป่าชุมชน ซึง่สอดคลอ้งตามแนวคดิ
ของ ปรชีา ชา้งขวญัยนื (2551: 127-132) ไดอ้ธบิายคู่มอื
ทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนว่าคู่มอืคอื หนังสอืทีผู่เ้รยีนใช้
ควบคู่ไปกับต าราที่เรียนปกติโดยการถ่ายทอดความรู้
ผ่านคู่มอืฝึกอบรม อาจท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการ
ท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผูอ้ื่นโดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจ
ทศันคติ และเกิดความตระหนัก สามารถด าเนินการใน
เรื่องนัน้ๆไดอ้ย่างเหมาะ ซึง่สอดคลอ้งตามแนวคดิของ สุ
นิตย์ เยน็สบาย (2543: 97) หนังสอืคู่มอื (Handbook) 
เป็นหนังสอือ้างองิประเภทหนึ่งที่จดัท าขึน้ เพื่อรวบรวม
เรื่องราว และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์
แนวโน้มเฉพาะดา้นซึง่อาจเป็นเรื่องทีน่่าสนใจดา้นใดดา้น
หนึ่ง หรือเรื่องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะอย่าง
กว้างๆ สามารถใช้เป็นคู่มอืศกึษาเรื่องที่น่าสนใจได้เป็น
อย่างด ีหรอือาจใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตังิาน และใชเ้ป็น
แหล่งอ้างอิงข้อเท็จจริงที่จะตอบค าถามในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ วีระพันธ์ แก้วรตัน์ 
(2558 : 136) ให้ค านิยามความหมายของ การฝึกอบรม 
คือ " การถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความ
ช านาญ ความสามารถ และทัศนคติในทางที่ถูกที่ควร 
เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่างๆ ใน
ปัจจุบนัและอนาคตเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพมากขึ้น 
และไม่ว่าการฝึกอบรม จะมขีึน้ที่ใดกต็ามวตัถุประสงค์ก็
คอื เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการปฏบิตัิงาน หรอื
เพิ่มขีดความสามารถในการจัดรูปขององค์กร ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณพร บุญทศ (2551: 108) 
การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยใชเ้ทคนิคการสรา้งแรง
บนัดาลใจ ผลการวจิยัพบว่า แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจมีประสิทธิผลโดยรวม
เท่ากบั 0.7379 แสดงว่านักเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการ
เรยีนเพิม่ขึน้ 0.7379 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 73.79 นักเรยีน
ทีม่ผีลการเรยีนสูงและนักเรยีนทีม่ผีลการเรยีนต ่าที่เรยีน
ดว้ยรูปแบบการเรยีนโดยใชเ้ทคนิคการสร้างแรงบนัดาล
ใจมีความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับ
นัยส าคญัทางสถิติที่.05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ     
พรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงศจ์นัทรา (2559 : 190) ได้
ท า ก า ร ศึ กษ า เ รื่ อ ง ก า รพัฒน าคู่ มื อ ฝึ ก อบ รม

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐั
อินโดนีเซีย และเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรม และเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติและทกัษะใน
การเป็นวิทยากรฝึกอบรม ผลการศึกษา พบว่ า 
ประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 0.6343 นิสติที่
ใช้คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน : สาธารณรฐัอนิโดนีเซยีมคีวามก้าวหน้าในการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ 63.43 นิสติกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม และนิสิตกลุ่มทดลองมีความรู้และทัศนคต ิ
โดยรวมและรายด้านทัง้ 5 ดา้น สงูกว่ากลุ่มควบคุม และ
นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมทีน่ิสติประเมนิตนเองและวทิยากรเป็นผูป้ระเมนิ 
หลงัการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และนิสติกลุ่ม
ทดลองมคีวามรู้ ทศันคติ และทกัษะในการเป็นวทิยากร
ฝึกอบรมสูงกว่านิสติกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาท ีลพ
พนัธท์องและประยรู วงศจ์นัทรา (2558: 15) ไดศ้กึษาการ
พัฒนาคู่มืออบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน : สาธารณรัฐสิงคโปร์ผลการศึกษา พบว่า 
ประสทิธผิลของคู่มอืการอบรม เท่ากบั 0.7350 นิสติทีใ่ช้
คู่มอือบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
สาธารณรฐัสงิคโปร ์มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูค้ดิเป็น
รอ้ยละ 73.50 และนิสติกลุ่มทดลองมคีวามรู ้ทศันคตแิละ
ทกัษะในการเป็นวทิยากรสงูกว่านิสติกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงให้เห็นว่า 
กระบวนการทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมนี้สามารถสรา้งความรู้
เกีย่วกบัระเบยีบป่าชุมชน เพื่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชน และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ท าให้ผลสมัฤทธิ ์
ออกมาในทางที่ดีขึ้น จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ระเบียบป่าชุมชนท าให้ผลศึกษาปรากฏเป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากเครื่องมอืที่ผู้วจิยัได้พฒันาขึน้ประกอบด้วย
คู่มือฝึกกิจกรรม เกี่ยวกับระเบียบป่าชุมชน รวมถึง
เครื่องมือวัดและประเมินผลได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ และกระบวนการทีผู่ว้จิยัไดไ้ปจดักจิกรรมให้
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเพิม่มากขึน้ จึงท าให้นิสติ
ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคี่าประสทิธผิล มี
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ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ คดิเป็นร้อยละ 84.00 ซึ่ง
ผู้วิจ ัยได้มีการใช้คู่มือกิจกรรมมีการคัดสรรเนื้อหาที่
เหมาะสม และล าดับการน าเสนออย่างเป็นขัน้ตอน 
เพื่อให้นิสติเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัระเบียบป่า
ชุมชน 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
ระเบียบป่าชุมชนโคกหินลาด ของนิสิตก่อนและ
หลงัการจดักิจกรรม 
 ความรู้เกี่ยวกบัระเบยีบป่าชุมชน พบว่า นิสติ
กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการจดักจิกรรมสูงกว่า
ก่อนการจดักจิกรรม แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืกจิกรรมและ
กะบวนการจัดกิจกรรมระเบียบป่าชุมชนมีความ
เหมาะสมและมีเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่มีความ
หลากหลาย ผู้เข้าร่วมการกิจกรรมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกหน่วยกิจกรรม ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประภา เพ็ญ
สวุรรณ (2557: 26) ไดก้ล่าวว่า ความรู ้เป็นพฤตกิรรม
ขัน้ต้นที่ผู้เรียนรู้เพียงแต่เกิดความจ าได้ โดยอาจจะ
เป็นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จ าได ้
ความรู้ในชัน้นี้ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากดัความ 
ความหมาย ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้างและ
วธิแีกไ้ขปัญหา สว่นความเขา้ใจอาจแสดงออกมาในรูป
ของทกัษะดา้น “การแปล” ซึง่หมายถงึ ความสามารถ
ในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับข่าวสารนัน้ๆ โดยใช้
ค าพูดของตนเอง และ “การให้ความหมาย” ที่แสดง
ออกมาในรูปของความคิดเห็นและข้อสรุปรวมถึง
ความสามารถในการ “คาดคะเน” หรอืการคาดหมายว่า
จะเกดิอะไรขึน้ ความรู ้คอืสิง่ทีส่ ัง่สมมาจากการศกึษา
เล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทัง้
ความสามารถเชิงปฏิบตัิและทกัษะความเข้าใจ หรือ
สารสนเทศที่ได้รบัมาจากประสบการณ์ สิง่ที่ได้รบัมา
จากการไดย้นิ ไดฟั้ง การคดิหรอืการปฏบิตัอิงคว์ิชาใน
แต่ละสาขา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิพย์วรรณ 
หล่อสุวรรณรตัน์ (2549: 45) ความรู้ สามารถแบ่ง
ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท มีดงัต่อไปนี้   
1) ความรูแ้บบฝังลกึ (Tacit Knowledge) เป็นความรูท้ี่
ไม่สามารถอธบิายโดยใชค้ าพดูไดม้รีากฐานมาจากการ
กระท าและประสบการณ์ มีลักษณะเป็นความเชื่อ 

ทกัษะ และเป็นวสิยัตอ้งการการฝึกฝนเพื่อใหเ้กดิความ
ช านาญ มลีกัษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคล มบีรบิทเฉพาะ 
ท าให้เป็นทางการและสื่อสารยาก เช่น วิจารณญาณ 
ความลบัทางการค้า วฒันธรรมองค์กร ทกัษะ ความ
เชี่ยวชาญในเรื่ อง ต่างๆ  การเรียนรู้ขององค์กร 
ความสามารถในการชิมรสไวน์ หรอืกระทัง่ทกัษะใน
การสงัเกตเปลวควนัจากปล่องโรงงานว่ามีปัญหาใน
กระบวนการผลติหรอืไม่ 2) ความรูช้ดัแจง้ เป็นความรู้
ที่รวบรวมได้ง่าย จดัระบบและถ่ายโอนโดยใช้วธิกีาร
ดจิทิลั มลีกัษณะเป็นวตัถุดบิเป็นทฤษฏ ีสามารถแปลง
เป็นรหสัในการถ่ายทอดโดยวิธีการที่เป็นทางการไม่
จ าเป็นต้องอาศยัการปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ เช่น นโยบายขององคก์ร กระบวนการท างาน 
ซอฟต์แวร์ เอกสาร และกลยุทธ์ เ ป้าหมายและ
ความสามารถขององคก์ร และซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัระนอง (2554: 98) 
การถ่ายทอดความรู้อันเป็นส่วนประกอบของการ
จดัการองค์วามรู้ ถูกประพฤติปฏิบัติกันมานานแล้ว
ตวัอย่างรูแ้บบการถ่ายทอดความรู ้เช่น การอภปิราย
ของเพื่อนร่วมงานในระหว่างการปฏบิตังิาน การอบรม
พนักงานใหม่อย่างเป็นทางการห้องสมุดขององค์กร
โปรแกรมการฝึกสอนทางอาชพีและการเป็นพีเ่ลีย้ง ซึง่
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ มกีารพฒันารูปแบบโดย
อาศัย เทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ที่ กร ะจายอย่ า ง
กว้างขวางในศตวรรษที่ 20 ก่อให้เกิดเทคโนโลยี
ฐานความรูร้ะบบผูเ้ชีย่วชาญและคลงัความรู้ ซึ่งท าให้
กระบวนการถ่ายทอดความรูง้่ายมาก ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของจกัรพันธ์ พิธคุณ (2545: 40) ได้ศึกษา
ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของนักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความรู้ด้านการอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนอยู่ในเกณฑพ์อใจและนักเรยีน
มีทัศ นคติที่ ดี ต่ อ ก า รอ นุ รักษ์ สิ่ ง แ ว ดล้ อม แล ะ
ผลเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตขิองนกัเรยีนทีอ่าศยั
ทศันคติอยู่ในเขตชุมชนชัน้ในกบัชุมชนนอกแตกต่าง
กนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประเสรฐิ พลอยบุตร 
(2550: 2) ได้ศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
เ กี่ ย วกับการอ นุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนบ้านหนองจอกวังก าแพง 
อ าเภอศรเีทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการศกึษาพบว่า 
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ชุ ด กิ จ ก ร ร มก า ร เ รี ย น รู้ เ กี่ ย ว กับ ก า ร อ นุ รัก ษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในโรงเรียนบ้าน
หนองจอกวงัก าแพง นักเรยีนชัน้ ประถมศกึษาชัน้ปีที ่
4, 5 และ 6 ทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบั
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ รตันาภรณ์ เขม็นาจติร์ (2550: 3)  ได้
ศกึษาการพฒันาชุดกิจกรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
ทางธรรมชาติ ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาชัน้ปีที่ 
5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม อ าเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบรูณ์ ผลการศกึษาคน้ควา้พบว่า นักเรยีนทีเ่รยีน
ดว้ยชุดกจิกรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตมิี
ผล สมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นักเรยีนชายและหญงิมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนไม่แตกต่างกนั และ
นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ย ชุดกจิกรรม
การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติอยู่ในระดบัมาก 
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่ใช้ในการจดักิจกรรมนี้
สามารถสรา้งความรูเ้กีย่วกบัระเบยีบป่าชุมชนเพื่อการ
อนุรกัษ์ป่าชุมชนและสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั
ได้ ท าให้ผลสมัฤทธิอ์อกมาในทางที่ดีขึน้ จากการจดั
กจิกรรมระเบยีบป่าชุมชน การที่ผลศกึษาปรากฏเป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจากเครื่องมือที่ผู้วิจ ัยได้พฒันาขึ้น
ประกอบด้วยคู่มอืกจิกรรม เกีย่วกบัระเบยีบป่าชุมชน 
รวมถึง เครื่ องมือวัดและประเมินผลได้ผ่ านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ และกระบวนการทีผู่ว้จิยัได้
ไปจดักจิกรรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหาเพิม่มาก
ขึน้ จงึสง่ผลใหน้ิสติปรญิญาตรรีะดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่
2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มีความรู้หลงัการเข้าร่วมกิจกรรม
เพิม่มากขึน้กว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม 
5.4 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบ จิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อระเบียบป่าชุมชนโคกหินลาด ของ
นิสิตก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 จติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อระเบยีบป่าชุมชน พบว่า 
นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเข้าร่วม
กจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม แสดงใหเ้หน็
ว่าคู่มอืและกระบวนการจดักจิกรรมระเบยีบป่าชุมชนมี

ความเหมาะสมและมีเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่มี
ความหลากหลาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกหน่วยกิจกรรม ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่เข้า
ร่วมกจิกรรมมจีติอาสาสิง่แวดลอ้มเพิม่มากขึน้กว่าก่อน
เขา้ร่วมกจิกรรม ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของณัฐณิชา
กร ศรบีรบิูรณ์ (2550: 7) ใหค้วามหมายของจติอาสา 
หมายถงึความส านึก ของบุคคลทีม่ต่ีอสงัคม ส่วนรวม 
โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือผู้ที่มีจิตอาสาจะ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่อาสาท าประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม เช่น การเสยีสละเงนิ สิง่ของ เวลา แรงกาย 
และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสงัคม โดยไม่
หวังผลตอบแทน สอดคล้องกบัแนวคิดของชัยวัฒน์ 
สุทธิรตัน์ (2552: 13) ให้ความหมายของจติอาสา 
หมายถงึ การรูจ้กัเอาใจใส่ เป็นธุระและเขา้ร่วมในเรื่อง
ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมีความ
ส านึกและยดึมัน่ ในระบบคุณธรรม และจรยิธรรมที่ดี
งาม ละอายต่อสิง่ผดิ เน้นความเรยีบรอ้ย ประหยดัและ
มคีวาม สมดุลระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ สอดคลอ้ง
กับ แ น ว คิด ข อ ง ก ร ร ณิ ก า  ม า โ น  ( 2553:7) ใ ห้
ความหมายของจติอาสา หมายถงึ จติทีพ่รอ้มสละเวลา 
แรงกาย แรงใจ และสตปัิญญาเพื่อประโยชน์เกือ้กูลต่อ
ผูอ้ื่นหรอืสงัคม เป็นการกระท าดว้ยความ สมคัรใจ ไม่
หวัง ผลตอบแทน และ เ ป็นการกระท าที่ ไ ม่ ใ ช่
ภาระหน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
ดวงทพิย ์อนัประสทิธิ ์(2555: 27) ใหค้วามหมายของ
จติอาสา หมายถงึ ผูท้ีม่คีวามเอือ้อาทร มคีวามเมตตา
ให้กับผู้อื่น พร้อมกับการมีใจที่เป็นกลาง มีความ
รบัผดิชอบเสยีสละเพื่อส่วนรวม และเอาใจใส่ผูอ้ื่นดว้ย
การกระท าด้วยความสมคัรใจ เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือ
ผูอ้ื่น และสรา้งประโยชน์ใหก้บัคนทีอ่ยู่ในชุมชน/สงัคม
เดยีวกนั ท าใหเ้กดิการพฒันาใหม้คีวามเจรญิยิง่ขึน้ไป 
และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของปิยะนาถ สรวสิตูร (2552: 
35) ใหค้วามหมายของจติอาสา หมายถงึ บุคคลทีม่จีติ
ที่พร้อมจะให้ หรือเสียสละเวลา แรงกาย และ
สติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสงัคม โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรษา เอก
พรประสทิธิ ์(2559 : 87) ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบ
กิจ ก ร ร ม เพื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม จิ ต อ าส า ขอ งนั กศึ กษ า 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีการวจิยันี้
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มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สรา้งและพฒันารูปแบบกจิกรรม
เพื่อส่งเสริมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2) ศกึษาผลการทดลอง
ใชรู้ปแบบกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิจติอาสาของ นักศกึษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีและ 3) 
ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการน ารูปแบบกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรไีปใช้แบบการวจิยัเป็น
แบบกลุ่มเดยีว วดัก่อนและหลงัการทดลอง ผลการวจิยั
สรุปไดว้่า 1) รปูแบบกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิจติอาสาของ 
นักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
มอีงคป์ระกอบคอื หลกัการ วตัถุประสงค์ เนื้อหาสาระ
กจิกรรมการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผลองคป์ระกอบ
ของการเรียนรู้จิตอาสา คือ หลกัการเรียนรู้ผ่านฐาน
ต่างๆประกอบไปดว้ย ความคดิ จติใจการลงมอืกระท า
การช่วยเหลอื และความสุขใจ 2) ผลการใช้รูปแบบ
กิจ ก ร ร ม เพื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม จิ ต อ าส า ขอ งนั กศึ กษ า
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรขีองกลุ่ม
ทดลองมรีะดบัคะแนนเฉลี่ยของ พฤติกรรมจติอาสา
ก่อนและหลงัการทดลองไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ ทพิยข์จร ฉายาสกุลววิฒัน์ (2556: 27) 
ไ ด้ ศึ ก ษ า ก ร ะ บ ว น ก า ร จิ ต อ า ส า ต า ม ห ลั ก
พระพุทธศาสนาของเจ้าหน้าที่เสถียรธรรมสถาน มี
วตัถุประสงค์ 3 ขอ้ คอื (1) เพื่อศกึษาแนวคดิ ทฤษฏี
จิตอาสาตามหลักพระพุทธศาสนา (2) เพื่อศึกษา
กระบวนการจติอาสาของเจ้าหน้าที่เสถียรธรรมสถาน 
(3) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักการจิตอาสาตาม
แนวพระพุทธศาสนาของเจ้าหน้าที่เสถียรธรรมสถาน 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิเอกสารและเชงิคุณภาพ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฏี กระบวนการจิตอาสา ผู้วิจ ัยได้ศึกษาเนื้อหา
ตามหลกัพระพุทธศาสนา การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิง
คุณภาพ ผูว้จิยัใช้แบบสงัเกต และวเิคราะหข์อ้มูลจาก
บทสมัภาษณ์  การไดเ้ขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเสถยีร
ธรรมสถานโดยการอาสารบัใช ้เป็นผูอ้ยู่เบือ้งหลงั เป็น
เจา้หน้าทีท่ีท่ างานอย่างหนัก เจ้าหน้าทีเ่หล่านี้ทัง้เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร เป็นทัง้จติอาสาและยงัไดร้บัการ
พฒันาตนตามแนวพระพุทธศาสนา จนเอือ้ใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงภายในจติใจอยู่ตลอดท าให้เหน็สจัจธรรม

และมชีีวิตที่เป็นสุข ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของป่ิน
กนก วงศ์ป่ินเพชร และวมิล เหมอืนคดิ (2553: 9) ได้
ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสาของนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาปัจจยัดา้น
บุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและจิตอาสาของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 2) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่างๆ 
กบัจติอาสาของนักศกึษา และ 3) ศกึษาปัจจยัทีส่่งผล
ต่อการท านายจติอาสาของนกัศกึษา ผลการวจิยัพบว่า
จิตอาสาของนักศึกษาอยู่ในระดบัสูง มีเจตคติต่อจิต
อาสาอยู่ในระดบัด ีแรงจงูใจในการท ากจิกรรมจติอาสา
อยู่ในระดบัสงู และการไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมอยู่
ใ น ร ะดับสู ง เ ช่ น กัน  ปั จ จัยด้ านบุ ค คลทุ กตัว มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัจติอาสาของนักศกึษาฯอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการทีใ่ช้ในการจดักจิกรรมนี้สามารถสร้างจติ
อาสาต่อระเบยีบป่าชุมชนเพื่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชนและ
สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ท าให้ผลสมัฤทธิ ์
ออกมาในทางที่ดีขึ้น จากการจดักิจกรรม ผลศึกษา
ปรากฏเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากเครื่องมอืทีผู่้วจิยัได้
พฒันาขึน้ประกอบดว้ยคู่มอืกจิกรรม เกีย่วกบัระเบยีบ
ป่าชุมชน รวมถึงเครื่องมือวดัและประเมินผลได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และกระบวนการที่
ผูว้จิยัไดไ้ปจดักจิกรรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหา
เพิม่มากขึน้ จงึสง่ผลใหน้ิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่2 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มีความรู้หลงัการเข้าร่วมกิจกรรม
เพิม่มากขึน้กว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม 
5 .5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกีย่วกบัระเบียบป่าชุมชนโคกหินลาด 
ของนิสิตก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม พบว่า นิสิตมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าหลังการร่วม
กิจกรรมแสดงให้เห็นว่าคู่มือและกระบวนการจัด
กจิกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน มีความเหมาะสมและมี
เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกหน่วย
กิจกรรม ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่เข้า ร่วมกิจกรรมมี



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(4), 2561 : 1 - 18 
 

15 

จริยธรรมเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของลอร์ เ รนซ์โคลเบอร์ก 
(Lawrence Kohlberg. 1976: 45) กล่าวว่า จรยิธรรม 
คือ พื้นฐานของความยุติธรรม ซึ่งยึดถือเอาการ
กระจายสิทธิและหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน โดยมิได้
หมายถงึ กฎเกณฑท์ีบ่งัคบัโดยทัว่ไป แต่เป็นกฎเกณฑซ์ึง่
มคีวามเป็นสากลทีค่นสว่นใหญ่รบัไวใ้นทุกสถานการณ์
ไม่มีการขัดแย้งกัน เน้นอุดมคติ ดังนัน้พันธะทาง
จรยิธรรมจงึเป็นการเคารพต่อสทิธแิละขอ้เรยีกรอ้งของ
บุคคลอย่างเสมอภาคกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
อรรถเดช สรสุชาติ (2558: 23) ให้ความหมาย
จริยธรรม คือ คุณสมบัติทางความประพฤติที่สงัคม
มุ่งหวงัให้คนในสงัคมนัน้ประพฤติ มีความถูกต้องใน
ความประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโน
ธรรม (Conscience) เป็นหน้าทีท่ี่สมาชกิในสงัคมพงึ
ประพฤติปฏบิตัิต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อสงัคม ทัง้นี้
เพื่อก่อให้เกดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคม การที่จะ
ปฏบิตัิใหเ้ป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่ใดถูก
สิง่ใดผดิ และซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของชชัพงศ ์ทอง
ขัน (2552 : 25) ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมไว้ว่า เดิมมนุษย์ไม่เคยประสบปัญหา
สิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ในปัจจุบันมนุษย์ประสบกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง อันเนื่ องจาก
ทรพัยากรธรรมชาติเหลอืน้อยลง การใช้วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในทางที่ผิดเช่น การทดลอง ระเบิด
ปรมาณู การท าลายป่าไม้ฯลฯ ท าให้ระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลงและเสยีสมดุล ส่งผลกระทบต่อชีวติของ
มนุษย์เอง ปัจจุบนัสงัคมไทยมปัีญหาสิง่แวดล้อม จึง
จ าเป็นตอ้งน าจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมาศกึษาใหค้รบทุก
ด้าน โดยการบูรณาการกบัทุกกจิกรรม เช่น การรู้จกั
ประมาณในการบรโิภคหรอืทางสายกลางในการใชส้อย 
การกตญัญูกตเวทรีูคุ้ณค่าของสิง่แวดลอ้ม การเหน็แก่
ประโยชน์สว่นรวมและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบรรเจดิ ปานเงนิ (2552: 
112) ได้ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ
บุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอนามัยในจังหวัด
เพชรบูรณ์ การศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ
บุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอนามยั การศึกษา
ครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อวดัระดับ และเปรยีบเทยีบ

จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ า
สถานีอนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยศกึษาจากกลุ่ม 
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1.บุคลากรสาธารณสุข
ประจ าสถานีอนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์มสีิง่แวดลอ้ม
โดยรวม และเป็นรายด้านโดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จาก
มากไปน้อยดงันี้ด้านทรพัยากรป่าไม ้ด้านการจดัการ
สุข าภิบาลสิ่ ง แวดล้อม  และด้านทรัพย ากรน ้ า            
2. บุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอนามยัในจงัหวดั
เพชรบูรณ์ที่มอีายุ ระดบั การศึกษาและต าแหน่งงาน
ต่างกนั มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนั โดยสรุป 
บุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอานามยั ในจงัหวดั
เพชรบูรณ์ มจีริยธรรมสิง่แวดล้อมอยู่ในระดบัสูงมาก 
โดยบุคลากรทีม่อีายุ ระดบัการศกึษาและต าแหน่งงาน
ต่างกัน มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ขอ้สนเทศที่ได้จากการศกึษาครัง้นี้ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
ต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประยูร วงศจ์นัทรา 
(2552: 102) ไดศ้กึษาแนวคดิสิง่แวดลอ้มศกึษากบัการ
ปลกูฝังจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม แนวทางการแกไ้ขปัญหา
การสร้างจิตส านึกและจริยธรรมสิง่แวดล้อมตามแนว
พุทธศาสตร ์วธิกีารศกึษาและวเิคราะหเ์อกสารต่างๆที่
มีอยู่จากการศึกษาพบว่า แนวคิดทางจ ริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเป็นความตระหนักและจิตส านึกทาง
สิ่ง แวดล้อม  เพื่ อ ให้ เ ห็นคุณค่ าของธรรมชาติ
สิง่แวดลอ้มในทางปฏบิตัอิย่างเป็นมติร ในการปลูกฝัง
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมกบักระบวนการทางสิง่แวดล้อม
ศกึษาถอืเป็นแนวทางทีม่คีวามสอดคลอ้งกนัเป็นอย่างยิง่  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. ระเบยีบป่าชุมชนโคกหนิลาดเป็นระเบยีบป่า
ชุมชนทีเ่ป็นสภาพป่าสงวนแห่งชาต ิโดยสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชก้บัป่าชุมชนทีไ่ม่ใช่ป่าสงวนแห่งชาตไิด้ 
 2. ควรมกีารศึกษาบริบทชุมชนและป่าชุมชน
เพิ่ ม เ ติ ม ก่ อ นน า เ ค รื่ อ ง มือ ไป ใ ช้  เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสทิธภิาพในการศกึษาเพิม่มากขึน้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาปัจจยั การฝ่าฝืนกฎระเบยีบ
ป่าชุมชนของประชาชนรอบผนืป่า   
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 2. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
ใชก้ฎระเบยีบป่าชุมชน ต่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชนในมติิ
ของผูใ้ชท้รพัยากรจากป่าชุมชน 
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