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บทคดัยอ่ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหินลาด เพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้         
ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง ตน้ไมเ้ด่นในป่าชุมชน อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ จิตอาสาสิง่แวดล้อม และจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัต้นไม้เด่นในป่าชุมชน        
โคกหินลาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา              
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ได้มาจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหนึ่ง
หลกัสูตรหนึ่งชุมชน ภาคเรยีนที่ 2/2560 จ านวน 30 ได้จากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั 
ไดแ้ก่ คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง ตน้ไมเ้ด่นในป่าชุมชนแบบทดสอบวดัความรู ้แบบวดัจติอาสา
สิง่แวดล้อม และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่าเฉลีย่ ความถี่ ร้อยละ และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิานคอื Paired t-test ผลการศกึษา คู่มอืกจิกรรมมปีระสิทธภิาพ เท่ากบั 
83.67/90.00 สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม เท่ากบั 0.840 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : คู่มอืกจิกรรม ตน้ไมเ้ด่นในป่าชุมชน ความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract 

 The purpose of this research were to study community forest outstarding trees, to the development of 
learning activites of Khok Hin lad community forests, Mueang district, MahaSarakham province with efficiecy 
of 80/80, to study and compare the knowledge, environmental volunteer and environment ethics about 
community forest outstarding trees.The sample used in the study were 30 undergraduate students in year 2, 
Environmental Education program, Faculty of Environment and Resources Studies, Mahasarakham University 
derivrd from enrolling in the course One Program One Community in semester 2/2017. Tools used in 
research included learning activity manual of Khok Hin Lad community forests on title community forest 
outstarding trees, knowledge test, environmental volunteer test and environmental ethies test. The statistics 
used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing t-test. 
The results revealed that the manual was efficiency of 83.67 / 90.00. The effectiveness of the activity manual 
index was equal to 0.840 , after the activity, the experimental group students had an average score of 
knowledge, environmental volunteer and environmental ethic more than before activity significantly level .05.  
 
Keywords : Activity manual, Community Forest outstarding trees, Knowledge, Environmental volunteers,      
                 Environmental Ethics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(2), 2561 : 1 - 17 
 

3 

1. บทน า 
 ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์ 
และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตอยู่ของ
มนุษย์ ในรูปปัจจยั 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศยัและยารกัษาโรค แต่ในช่วงทีผ่่านมามกีารพฒันา
ประเทศ และการขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ 
การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการผลิตเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะดา้นทรพัยากรป่าไมถู้กใชเ้กนิกว่าศกัยภาพ 
เช่น การบุกรุกแผว้ถางเปลีย่นจากพืน้ทีป่่าไมเ้ป็นพืน้ที่
เกษตรกรรม เป็นการท าให้สูญเสียพื้นที่ป่าไม้อย่าง
ถาวร เกดิผลกระทบต่อทรพัยากรอื่นๆ อกีมากมาย ท า
ให้ดนิขาดความชุ่มน ้า ดนิขาดความอุดมสมบูรณ์ ผล
ท าให้ประชาชนที่พึ่งพงิทรพัยากรป่าไม้นัน้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ตกต ่า สงัคมมีปัญหาเกิดความแก่งแย่งซึ่งกัน
และกัน รวมถึงความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้กับ
ประชาชนทีต่้องอาศยัพื้นทีป่่าในการด ารงชวีติอกีดว้ย 
(สวนป่าชุมชน, 2541 : 134-148) 
 ป่าไม้เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มคีวามส าคญั
ยิง่มีคุณประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมประโยชน์
ทางตรงไดแ้ก่การไดใ้ชป้ระโยชน์จากป่าไมโ้ดยตรงเช่น
ป่าไม้ให้เนื้อไม้ในการสร้างบ้านเรอืนที่อยู่อาศยัป่าไม้
ใหเ้หนือไมม้าท าอุปกรณ์เครื่องมอืใชต่้างๆของมนุษย์
และผลผลิตจากป่าซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของปัจจัยสี่
ไดแ้ก่ทีอ่ยู่อาศยัอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารกัษาโรคอนั
เป็นพื้นฐานในด้านการด ารงชีพ อีกทัง้ยังเป็นแหล่ง
วตัถุดบิทีจ่ะพฒันาไปสูอุ่ตสาหกรรมต่อเนื่อง ประโยชน์
ทางอ้อมได้แก่ป่าไม้เป็นแหล่งก าเนิดต้นน ้ าล าธาร
ป้องกนัความรุนแรงของลมพายุเป็นแหล่งพกัผ่อนตาม
ธรรมชาตป้ิองกนัน ้าท่วมโดยการชะลอความเรว็ของน ้า
ป้องกนัการชะล้างและป้องกนัการพงัทลายของดนิป่า
ไม้เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนช่วยขจัดมลภาวะจาก
อากาศเสยีดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยรกัษา
สมดุลยแ์ละระบบนิเวศใหค้งสภาพปกตป่ิาไมเ้ป็นทีอ่ยู่
อาศยัของสตัวป่์าและอื่นๆอกีมากมายจงึนบัไดว้่าป่าไม้
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีแต่คุณค่าเป็นอย่างยิ่ง 
(ประมวล ชวนจติ, 2547 : 1) 
 ป่าชุมชน คือ รูปแบบการใช้ที่ดิน ป่าและ
ทรพัยากรต่างๆจากป่าทีช่าวบา้นตามชุมชนในชนบท

ทีอ่ยู่ในป่าหรอืใกลป่้าไดใ้ชก้นัเป็นเวลานานแลว้ โดยมี
ระบบการจ าแนกการใชท้ีด่นิป่าและทรพัยากรต่างๆ มี
อาณาเขตและกฎเกณฑ์การใช้เป็นที่รบัรู้และยอมรบั
กันทัง้ภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง พร้อมทัง้มี
องคก์รชาวบา้นรูปแบบหนึ่งรบัผดิชอบดา้นการจดัการ
อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของภูมปัิญญาชาวบา้นอนั
เกดิจากการสะสมประสบการณ์แห่งการปรบัตวัใหเ้ขา้
กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดและสะสมภูมิปัญญานัน้มาหลายชัว่อายุคน           
(ใจคดิ วงศพ์พินัธ ์2553 : 2)   
 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 
แลน นกหลากหลายชนิดและสตัวอ์ื่นๆทีไ่ม่ไดก้ล่าวถงึ
อกีหลายชนิด ที่อาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก เดิมชุมชน
รอบป่าชุมชนนัน้เป็นชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ 
ประกอบอาชีพท าไร่ท านา เลี้ยงสตัว์ และหาของป่า
ขาย และราว 60 – 70 ปียอ้นหลงั ในช่วงทีภู่มปิระเทศ
ทีเ่ตม็ไปดว้ยทรายแห่งนี้แหง้แลง้ตดิต่อกนัหลายปี คน
ในชุมชนหลายต่อหลายกลุ่มได้อพยพครอบครัวทิ้ง
บ้านเรือนและไร่นาไปจังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
อุดรธานีเพื่อหลบภยัความแห้งแล้งและความยากจน 
โดยไม่สนใจในทรัพยากรของท้องถิ่นที่มี แต่ส่วน
ชาวบ้านที่ไม่ไดอ้พยพไปตัง้ถิ่นฐานทีอ่ื่น กย็งัคงด ารง
วิถีชีวิตที่พึ่งพิงป่าชุมชนโคกหินลาดตลอดมา ทัง้
อาหาร ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ไม้สร้างบ้านเรือน 
และเครื่องมอืเครื่องใชส้อยในชวีติประจ าวนัยงัมาจาก
ป่าแทบทัง้สิน้ขนบธรรมเนียมประเพณีเกีย่วขอ้งกบัผนื
ป่า ความเชื่อต่างๆ เช่น ผป่ีา เทวดา และวญิญาณก็
ยงัคงเป็นของทีอ่ยู่คู่กบัชุมชนและป่าตลอดมา 
  ป่าชุมชนโคกหินลาดแต่เดิมนัน้แบ่งออกเป็น
โซนป่าที่ชาวบ้านเรียกไปตามเรื่องราวที่พบเจอเช่น 
“ป่าโคกอเินา”(ป่าบา้นน ้าจัน้ในปัจจุบนั) เล่าว่าคนทีช่ื่อ 
“เนา” เขา้ไปหาของป่าและเสยีชวีติทีน่ัน่ “หนองตบอก” 
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(หนองสาธารณะบ้านโคกก่อในปัจจุบนั) มทีี่มาจากมี
ปลาและสตัว์น ้าชนิดต่างๆ เยอะ ไม่ว่าใครไปจบัสตัว์
น ้าทีน่ัน่กไ็ดส้ตัวน์ ้าเป็นจ านวนมาก จนตอ้งบอกตนเอง
ดว้ยความภูมใิจและความดใีจเป็นต้น ต่อมาในช่วง 30 
ปีย้อนหลัง ป่าชุมชนโคกหินลาดที่อุดมสมบูรณ์ได้
กลายมาเป็นแหล่งเศรษฐกจิของนายทนุ และเป็นแหล่ง
อาชพีของประชาชนในชุมชนรอบป่า โดยการสมัปทาน
ไม้ในป่าชุมชนเพื่อท าฟืนโรงต้มของโรงเหล้าบริษัท 
สุราไทยเรอืงจ ากดั โดยการจ้างคนชุมชนตดัไม้ท าฟืน
เพื่อสง่เขา้โรงตม้เหลา้ชุมชนเกดิอาชพีเกดิรายไดแ้ละมี
อยู่มีกินมากยิ่งขึ้น จนกระทัง่หมดสิ้นสัญญาการ
สมัปทานในช่วง ประมาณปี พ.ศ. 2535 ปรากฎว่า ป่า
ที่เคยหนาทึบและอุดมสมบูรณ์กลายเป็นเพียงแค่ป่า
ละเมาะสามารถมองทะลุได้จนสุดสายตาจากทุกมุม
ของผืนป่า ไม้ใหญ่กว่าขนาดแขนขึ้นไปโดนตัดจน
เกลีย้งเหลอืเพยีงตอและไมข้นาดเลก็ เสยีงนกเสยีงกา 
สตัวป่์า และหรดีหริง่เรไรเงยีบหายไปจากผนืป่าแห่งนี้
ในปีนัน้และชุมชนเริม่มคีวามรูส้กึใจหายกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ 
และเริม่รู้สกึถึงความแห้งแล้งและอดยากที่กลบัมาอีก
ครัง้หลงัจากทีผ่นืป่ามากกว่า 5,000 ไร่ ไดห้มดไปจาก
ผนืดนิจากนัน้ในช่วงประมาณปี 2540 ป่าชุมชนโคก
หนิลาดไดม้กีารสมัปทานเพื่อใชป้ระโยชน์จากนายทุน
อีกครัง้  และเป็นครัง้ที่ทุกคนจดจ าและเกิดความ
ตระหนกัร่วมกนั เมื่อบรษิทั ไจกา้ (JICA) ไดส้มัปทาน
ป่าชุมชนโคกหินลาดเพื่อจัดท า “โครงการปลูกป่า
สาธติ” โดยการไถเกรดเอาไม้ทัง้หมดออก แล้วน าไม่
เศรษฐกจิมาปลูกแทน เช่น ยูคาลปิตสั กระถิน เทพา 
สตัตบรรณ เป็นต้น ซึ่งจากความหดหู่ของชุมชนจาก
การตดัโค่นป่าในครัง้ก่อนหน้ายงัเป็นเรื่องทีแ่ทงใจขอ
คนในชุมชนโดยรอบที่รู้สกึคิดผิดที่ยอมเสยีผนืป่าไป 
เมื่อโครงการเริม่ต้นกไ็ด้ขุดไถเอาไม้ป่าออกจากพื้นที่
และปลูกไม้เศรษฐกิจ และเป็นที่ไม่พอใจแก่คนใน
ชุมชนที่พบเห็นการด าเนินโครงการดังกล่าว จึงได้
รวมตวักนัต่อตา้นการท าโครงการ มพี่อทองหล่อ ตนัเส
ดเีป็นผู้น าในการต่อต้านโครงการ โดยการยื่นเรื่องไป
ยงัส านกังานป่าไมจ้งัหวดัมหาสารคาม เพื่อขอใหห้ยุด
การด าเนินโครงการ และขอรกัษาผนืป่าเอาไว้ให้เป็น
ของชุมชน (วรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ, 2559 : 3) 

 ปัจจุบนัป่าชุมชนโคกหนิลาด บา้นศรวีไิล หมู่ 8 
พื้ นที่  1 7 4  ไ ร่  ต าบลหนองปลิง  อ า เภอ เมือ ง                          
จงัหวดัมหาสารคาม เป็นแหล่งท ามาหากินชาวบ้าน
ในละแวกนัน้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น
เป็นจ านวนมากในแต่ละปี และเป็นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งจดักจิกรรมของนิสตินักศกึษาประชาชนและเป็น
แหล่งทรพัยากรที่ส าคญัที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เมืองมาก
ทีส่ดุของ จงัหวดัมหาสารคาม และทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืเป็น
แหล่งตน้น ้าของอ่างเกบ็น ้าโคกก่อและล าหว้ยคะคางที่
ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนดินหล่อเลี้ยงชีวิตของคน
จงัหวดัมหาสารคามในปัจจุบนั  
 จากการอนุรกัษ์ป่าของชุมชนจงึท าให้เกดิการ
ฟ้ืนฟูป่าเป็นการรวบรวมหลากหลายกระบวนการเขา้
ดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมอืกนัระหว่างผูเ้กีย่วขอ้ง
จากหลายภาคส่วนไม่ ว่ าจะ เ ป็นชุมชนท้องถิ่น 
หน่วยงานรฐั จึงท าให้ป่าฟ้ืนคืนสภาพเป็นป่าที่อุดม
สมบูรณ์ และท าให้ไม้บางชนิดขึ้นหนาทบึในพื้นที่ป่า
ชุมชน เช่น ไมร้งั ไมกุ้ง ไมแ้ดง เป็นตน้ 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดต้ระหนักถึงความส าคญัของ
ตน้ไมเ้ด่นไมใ้นป่าชุมชน จงึไดท้ าการศกึษาต้นไมเ้ด่น
ไมใ้นป่าชุมชน โคกหนิลาด บ้านศรวีไิล หมู่ 8 อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม และพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่องตน้ไมเ้ด่นในป่าชุมชน ถ่ายทอดเป็น
บทเรยีนส าหรบัการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้
ต่างๆ และพฒันาเป็นแหล่งขอ้มูลทรพัยากรชวีภาพใน
การเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับต้นไม้เด่นไม้ในป่าชุมชน โคกหินลาด มี
ประสทิธภิาพและยัง่ยนืนัน้ตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วม ใน
การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ เกิดความตระหนัก 
หวงแหน จดัการฟ้ืนฟูใหป่้ามคีวามสมบรูณ์เพิม่ขึน้และ
มีการใช้ทรัพยากรและผลผลิตจากป่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อความมัน่คงของชีวิตคนในชุมชน 
ดว้ยความคาดหวงัว่าผลการวจิยัดงักล่าวจะมปีระโยชน์ 
ท าใหน้ิสติเกดิความตระหนกั หวงแหนทรพัยากรป่าไม ้
มสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ
ของชุมชน โดยพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้นิสิตมี
ความรู้ จิตอาสา และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ต่อต้นไม้
เด่นในป่าชุมชน และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการ
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ช่วยกนัดูแลอนุรกัษ์เด่นไมใ้นป่าชุมชน ในป่าชุมชนที่
จะเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้ที่ส าคัญและสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มา
ถ่ายทอดใหเ้กดิประโยชน์ต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศึกษาต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
2.2 เพื่อการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิ
ลาด  อ า เภอ เมือ ง  จังหวัดมหาสารคาม  ให้ มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัต้นไม้
เด่นในป่าชุมชนโคกหนิลาด ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อน
และหลงัการจดักจิกรรม 
2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อ
ต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหินลาด ของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 
2.5 เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
เ กี่ ย ว กับ ต้ น ไ ม้ เ ด่ น ใ น ป่ า ชุ ม ช น โ ค กหิน ล า ด           
ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พื้นทีท่ าการวิจยั 
 สถานที่ใช้ในการจดักิจกรรม คือ ป่าชุมชนโคก
หนิลาด บา้นศรวีไิล หมู่ 8 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม 
3.2 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
 3.2.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ คือ 
ชาวบ้านบ้านศรีวิไล ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน  590 คน 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสติระดับ
ปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา  คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 110 คน ได้จากการสมคัรใจเข้า
ร่วม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ คือ 
ปราชญ์ชาวบ้านจ านวน 10 คน ได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง 
 

 3.2.2 กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการสรา้งองคค์วามรู้ คอื 
ปราชญ์ชาวบ้านจ านวน 10 คน ได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบั
ปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ได้มาจากการลงทะเบยีน
เรียนในรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ; One 
Program One Community  (รหสัวชิา 0035001) ภาค
เรยีนที ่2/2560 
3.3 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 ตวัแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน
โคกหินลาด อ า เภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม                           
เรื่องตน้ไมเ้ด่นในป่าชุมชน 
 ตวัแปรตาม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกบัต้นไม้เด่นใน
ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม  
จติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อการอนุรกัษ์ต้นไมเ้ด่นในป่าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการอนุรักษ์ต้นไม้เด่นในป่า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
3.4 ระยะเวลาในการวิจยั 
 ระยะที ่1 ส ารวจและศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้  
 ระยะที ่2  การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
 ระยะที่ 3 กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา 
3.5 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เครื่องมอืสรา้งองคค์วามรู ้ไดแ้ก่ แบบบนัทกึ 
แบบสมัภาษณ์ และแบบศกึษาตน้ไมเ้ด่น 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือ
กจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ต้นไม้เด่นในป่าชุมชน   
แผ่นพบั เรื่อง ต้นไม้เด่นในป่าชุมชน และแบบศกึษา
ตน้ไมเ้ด่นในป่าชุมชน 
 3. เครื่องมือในการวัดและประเมินผล ได้แก่ 
แบบทดสอบวดัความรู้เกี่ยวกบัต้นไม้เด่นในป่าชุมชน 
แบบวดัจติอาสาสิง่แวดล้อมต่อต้นไม้เด่นในป่าชุมชน 
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัต้นไมเ้ด่นใน
ป่าชุมชน 
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี ่
รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1.1 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช ้
Item-total Correlation 
   1.2 ค่าความยากง่าย 
   1 . 3  ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั ่น  ใ ช้  Alpha 
Coefficiient 
   1.4 ค่าความเทีย่งตรงของเน้ือ IOC 
   1 . 5  ก า ร ห า ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness Index : E.I) 
  3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือ Paired  
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 การศึกษาต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 จากการศกึษาต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหนิลาด 
บา้นศรวีไิล หมู่ 8 อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม โดย
การตแีปลงศกึษาพรรณไมแ้ละจากการสมัภาษณ์ปราชญ์
ชาวบา้นเกีย่วกบัต้นไมเ้ด่นในป่าชุมชนโคกหนิลาด บา้น
ศรีวิไล หมู่ 8 พบว่าจากการตีแปลงสุ่มตัวอย่างขนาด   
20 × 20 ตารางเมตร จ านวน 5 แปลง ในป่าเตง็รงัพืน้ที่
ป่าชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ 8 พบว่า มีจ านวนทัง้หมด 5 
ชนิด ความถีข่องการพบตน้ไมเ้ด่นสงูโดยเรยีงจากมากไป
น้อยดงันี้ 
  - พบตน้เตง็ในป่าชุมชน บา้นศรวีไิล หมู่ 8 ใน
แปลงทีส่ ารวจ 5 แปลง จ านวน 123 ครัง้ 
  - พบต้นรงัในป่าชุมชน บา้นศรวีไิล หมู่ 8 ใน
แปลงทีส่ ารวจ 5 แปลง จ านวน 78 ครัง้ 
  - พบต้นแดงในป่าชุมชน บ้านศรีวิไล หมู่ 8 
ในแปลงทีส่ ารวจ 5 แปลง จ านวน 61 ครัง้ 
  - พบต้นกุงในป่าชุมชน บา้นศรวีไิล หมู่ 8 ใน
แปลงทีส่ ารวจ 5 แปลง จ านวน 43 ครัง้ 

  - พบตน้เหลีย่มในป่าชุมชน บา้นศรวีไิล หมู่ 8 
ในแปลงทีส่ ารวจ 5 แปลง จ านวน 38 ครัง้ 
4.2 การศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ป่า
ชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 จากการศกึษาการจดักจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกบักจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด 
เรื่อง ต้นไม้เด่นในป่าชุมชน ระหว่างการจัดกิจกรรม
คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 25.10 คดิเป็นร้อยละ 82.67 แสดง
ให้เห็นว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 
82.67 และคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง ต้นไมเ้ด่นในป่าชุมชน 
หลังการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 27.60 คิดเป็น 
ร้อยละ 92.00 แสดงให้ เห็นว่ าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E2) เท่ากบั 92.00 จึงสรุปได้ว่า กิจกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์
80/80 
4.3 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัต้นไม้
เด่นในป่าชุมชนโคกหินลาด ของนิสิตกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
ต้นไมเ้ด่นในป่าชุมชนโคกหนิลาด ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้
ของนิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด เรื่อง : ต้นไม้เด่นในป่าชุมชนก่อนการเข้าร่วม
กจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
18.86 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.60 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยความรู้ ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า 
นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการเขา้
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ผลการการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัตน้ไมเ้ด่นในป่าชุมชน ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการ
จดักจิกรรม 

รายการ 
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม  หลงัการเข้าร่วมกิจกรรม  

t df p 
 ̅ S.D. 

ระดบั 
ความรู้  ̅ S.D. 

ระดบั 
ความรู้ 

ความรู ้
(N = 30) 

14.93 2.93 ปานกลาง 27.60 1.73 สงู -20.302 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.4 การศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสาสิง่แวดล้อม
ต่อต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหินลาด ของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสาสิง่แวดลอ้ม
ต่อต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหินลาด ของนิสิตกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พบว่า คะแนน    
จติอาสาสิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง : ต้นไม้เด่นในป่าชุมชนก่อน

การเข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ในเห็นด้วยอย่างยิ่ง            
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 และหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.58 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจติอาสาสิง่แวดล้อม 
ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม
เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 ผลการการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัต้นไมเ้ด่นในป่าชุมชนของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อน
และหลงัการจดักจิกรรม  

รายการ 

ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลงัการเข้าร่วมกิจกรรม 

t df p 
x  S.D. 

ระดบั 
จิตอาสา 

ส่ิงแวดล้อม 
x  S.D. 

ระดบั 
จิตอาสา

ส่ิงแวดล้อม 
จติอาสา 

สิง่แวดลอ้ม 
(N=5) 

3.20 0.65 ปานกลาง 4.55 0.63 มากทีสุ่ด -18.70 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.5 การศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมสิง่แวดล้อม
เกีย่วกบัต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหินลาดของนิสิต
กลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหินลาด           
ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า 
คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง : ต้นไม้เด่นในป่า
ชุมชนก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ

ความถูกต้องดงีาม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.09 และหลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดี
งาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.57 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วม
กจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ดงัตาราง
ที ่3 
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ตารางที่ 3 ผลการการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัต้นไมเ้ด่นในป่าชุมชนของนิสติกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนและหลงัการจดักจิกรรม  

รายการ 
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม  หลงัการเข้าร่วมกิจกรรม  

t df p 
x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 

จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

(N=4) 
3.10 0.69 เพือ่สงัคม 3.81 0.37 

เพือ่ความ
ถูกตอ้งดงีาม 

-15.43 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 การศึกษาต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม   
   จากผลการศึกษาต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหิน
ลาด อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม ผลที่ได้จากการ
ส ารวจต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหนิลาด ไมเ้ด่นที่พบใน
ป่าชุมชนโคกหนิลาดจ านวนมาก คอื ต้นเต็ง ต้นรงั ต้น
แดง ต้นกุง และต้นเหลี่ยม ตามแนวคิดของ วนานันท
อุทยาน (2557 : เวบ็ไซต์)กล่าวว่า ป่าเตง็รงั เป็นป่าผลดั
ใบทีม่ไีมว้งศย์างบางชนิดเป็นไมเ้ด่น ไดแ้ก่ เตง็ รงั เหยีง 
พลวง และยางกราด โดยทัว่ไปความหนาแน่นของต้นไม้
ในป่าเต่งรงัจะน้อยกว่าป่าเบญจพรรณ เพราะดนิตื้นกกั
เกบ็น ้าได้น้อย มีหนิบนผิวดินมาก ก่อให้เกดิความแห้ง
แ ล้ ง  ป่ า เ ต็ ง รั ง เ ป็ น สั ง ค ม พื ช เ ด่ น ข อ ง ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  เกิดขึน้ที่ระดบัความสูงประมาณ 
50-1,000 เมตร จากระดบัน ้าทะเล มชี่วงแหง้แลง้จดัเกนิ 
4 เดอืนต่อปี ประกอบกบัปรมิาณน ้าฝนตกน้อยคอื 900-
1,200 มิลลิเมตรต่อปี เท่ านั ้นปัจจัยส าคัญที่สุดที่
ก าหนดการคงอยู่ของป่าเต็งรงัคือ ไฟป่า ซึ่งมกัเกิดขึ้น
ระหว่างเดอืนธนัวาคมถึงเดือนมนีาคม เนื่องจากไฟเป็น
ตวัจดัการโครงสร้างป่าและคดัเลอืกพนัธุ์ไม้ ต้นฤดูแล้ง
ใบไม้ในป่าเต็งรงัจะพร้อมใจกนัผลดัใบเป็นสแีดง เหลอืง 
ส้ม อย่างสวยงาม แล้วจะสลัดใบทิ้งจนหมดกลายเป็น
เชื้อเพลงิชัน้ด ีหลงัจากไฟผ่านไปพืน้ป่าจะโล่งเตียน แต่
เมื่อไดร้บัน ้าฝน ป่าเตง็รงักจ็ะกลบัเขยีวสดขึน้อกีครัง้ดว้ย
หญ้าระบดั ดงึดูดสตัว์กนิพชืหลายชนิดเขา้มาสู่ป่าเตง็รงั 
อาท ิววัแดง กวางป่า เกง้ กระทงิ กระต่ายป่า ความรอ้น
จากไฟยงัช่วยไล่แมลงบนพืน้ดนิหรอืใต้เปลอืกไม้ให้เผย
ตวัออกมา กลายเป็นอาหารอนัอุดมสมบูรณ์ของเหล่านก
กนิแมลงนานาชนิดอกีด้วย ปัจจุบนั ป่าเต็งรงัในประเทศ

ไทยมคีวามเสื่อมโทรมลงมาก เพราะการตดัไมท้ีม่คีุณค่า
ทางเศรษฐกจิออกไปใชง้าน (สมหญงิ สุนทรวงษ์, 2561 : 
เวบ็ไซต์) ป่าชุมชน (Community Forest)  เป็นวถิปีฏบิตัิ
และเป็นการปรับตัวของการจัดการทรัพยากรภายใน
ชุมชนในการช่วยลดปัญหาความยากจนและความ   
เหลื่อมล ้าทางสงัคมของคนในชุมชน จากการถูกแย่งชิง
ทรพัยากรเพื่อการพฒันาประเทศ  และเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการรักษาพื้นที่ป่าและความสมบูรณ์ของนิเวศป่าไม ้
เพื่อให้ระบบนิเวศคงความสมดุลย์  เนื่องจากป่าชุมชน
เป็นกลไกที่ส าคญัที่เป็นช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรกัษ์ จดัการ ฟ้ืนฟูให้ป่ามีความสมบูรณ์
เพิ่มขึ้น และมีการใช้ทรัพยากรและผลผลิตจากป่าได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อความมัน่คงแห่งชวีติของคนใน
ชุมชน ดงันัน้เมื่อคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นจึงไม่
ต้ องอพยพย้ ายถิ่ นฐาน และที่ ส าคัญยิ่ งคือเพิ่ ม
ความสามารถให้กับมนุษยชาติ ได้เรียนรู้การอยู่อย่าง
สมดุลกบัธรรมชาติและด ารงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข 
และ(การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม , 2 5 6 1  :  เ ว็ บ ไ ซ ต์ ) ป่ า ไ ม้ เ ป็ น
ทรพัยากรธรรมชาตทิี่มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อสิง่มชีวีติ  
ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่น ๆ  เพราะป่าไม้มี
ประโยชน์ทัง้การเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่  คือ  
อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ทีอ่ยู่อาศยัและยารกัษาโรคส าหรบั
มนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของ
สิง่แวดล้อม  ถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงไปมาก ๆ ย่อมส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกีย่วขอ้งอื่น ๆ เช่น  สตัวป่์า  
ดนิ น ้า อากาศ ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูกท าลาย  จะส่งผลไปถึง
ดินและแหล่งน ้าด้วย เพราะเมื่อเผาหรือถางป่าไปแล้ว  
พืน้ดนิจะโล่งขาดพชืปกคลุม  เมื่อฝนตกลงมากจ็ะชะลา้ง
หน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป  นอกจากนัน้
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เมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน ้ าไว้น ้ าก็จะไหลบ่าท่วม
บ้านเรือน และที่ลุ่มในฤดูน ้าหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มี
น ้าซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน ้าล าธารท าให้แม่น ้ามีน ้า
น้อย  ส่งผลกระทบต่อมาถงึระบบเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่
สอดคล้องกบังานวิจยัของ จตุฎฐาพร เพชรพรหม และ
คณะ (2556 : 12) ศกึษาความหลากหลายของพชืพรรณ 
การใชป้ระโยชน์ละมูลค่าทางเศรษฐกจิ บรเิวณป่าชุมชน
ดอนยาง พบพรรณไม ้60 ชนิด จ าแนกไดเ้ป็นไมใ้หญ่ 23 
ชนิด ไมห้นุ่ม 24 ชนิด และไมพ้ืน้ล่าง 40 ชนิด ไมใ้หญ่ที่
มคี่าดชันีความส าคญัสูงสุดคือ ยางนา การศึกษาความ
หลากหลายของพืชพรรณ พบไม้ใหญ่มีค่ามากที่สุด 
รองลงมาคือ ไม้หนุ่ม และไม้พื้นล่าง ส าหรับการใช้
ประโยชน์จากป่าพบว่าผลผลิตส่วนใหญ่ คือ เห็ด 
รองลงมา พืชผักป่า สมุนไพร และแมลง ตามล าดับ 
ศรทัธา  กุนทอง (2550 : 10) ได้ท าวิจยัการส ารวจชนิด
พรรณไม้  ครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้ทราบว่ามี
จ านวนชนิดพรรณไม้ มากน้อยเพยีงใด บรเิวณสวนรุกข
ชาติน ้าตกธารทอง และจะต้องน าพันธุ์ไม้ชนิดใดปลูก
เสริมเพิ่มเติม (2) เพื่อรวบรวมข้อมูลการจ าแนกชนิด
พรรณไม้ที่ถูกต้องตามหลกัวชิาการป่าไม้มาจดัท าคู่มือ 
เอกสารแผ่นพับ ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนทัว่ๆ ไป ทีเ่ขา้มาศกึษาหาความรู ้และใชบ้รกิาร 
(3) เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการวางแผนการพฒันาและเพิม่
ศกัยภาพของพื้นที่ในการ รองรบัผู้มาใช้บริการอย่างมี
มาตรฐาน วิธีการด าเนินการ โดยจัดแบ่งพื้นที่ส ารวจ 
จ านวน 90 ไร่ ออกเป็น 4 แปลง ส ารวจโดยใชแ้นวล าธาร 
ทางเดนิศกึษาธรรมชาต ิเป็นแนวขอบเขต เพื่อ สะดวกใน
การด าเนินการส ารวจ ชนิดพรรณไม้ ชนิดพรรณไมท้ี่อยู่
ในกลุ่มเป้าหมาย เป็นพนัธุ์ไม้พุ่ม พนัธุ์ไม้ต้น ที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ และมีขนาดความโตที่ความสูงเพียงอก  
1.30 เมตร (D.B.H.) ตัง้แต่ 20 เซนติเมตรขึน้ไป น ามา
ตรวจสอบเทียบเคียงกับ ภาพถ่ายและเอกสารทาง 
วิชาการในการจ าแนกชนิดพรรณไม้ จ าลอง และคณะ 
(2539 : 5) ได้ท าการศึกษาความหลากหลายของพรรณ
พชืบรเิวณอุทยาน แห่งชาตดิอยอนิทนนท์ สามารถแยก
เป็นป่าได้ 3 ประเภทคือ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณชื้น 
และป่าดิบ เขา ประกอบไปด้วยพืชพรรณ ต่าง ๆ รวม 
161 วงศ์ 589 สกุล 1,274 ชนิด ในจ านวนนี้เป็นไม้ทีพ่บ 
ครัง้แรกของโลก (new species) 37 ชนิด เป็นไม้ที่พบ

ครัง้แรกในประเทศไทย 31 ชนิด และมพีรรณ ไมท้ี่ก าลงั
จะสญูพนัธุไ์ปจากโลกจ านวน 8 ชนิด  
5.2 การศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ป่า
ชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 จากผลการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืกจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่องต้นไม้เด่นในป่าชุมชน ส าหรับนิสิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีผู่เ้ขา้ร่วม
กจิกรรมมปีระสทิธภิาพ E1/E2 = 83.67/92.00 ซึง่สงูกว่า
เกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้80/80 ส าหรบักจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่องต้นไม้เด่นในป่าชุมชน โดยใช้
คู่มอืกจิกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ
ต้นไม้ เด่นในป่าชุมชน สามารถพัฒนานิสิตให้มี
พฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวัง ส่งผลให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษามีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่ า 
กจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่องต้นไม้เด่น
ในป่าชุมชน โดยใชคู้่มอืกจิกรรมประกอบการสอน ท าให้
นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษามี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้จรงิ ตามแนวคดิของปรชีา 
ชา้งขวญัยนื (2551 : 127-132) ไดอ้ธบิายคู่มอืทีเ่กีย่วกบั
การจดัการเรยีนว่าคู่มอืคอืหนงัสอืทีผู่เ้รยีนใชค้วบคู่ไปกบั
ต าราที่เรียนปกติโดยการถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือ
ฝึกอบรม อาจท าใหผู้้เรยีนมคีวามรู้เกี่ยวกบัการท าสิง่ใด
สิ่งหนึ่ งแก่ผู้อื่นโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ 
ทศันคติ และเกิดความตระหนัก สามารถด าเนินการใน
เรื่ องนั ้นๆได้อย่ างเหมาะสม พจนานุกรม ฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 256) ได้นิยามความหมาย 
"คู่มอื" ว่า หมายถึงสมุดหรอืหนังสอืทีใ่หค้วามรู้เกีย่วกบั
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบต ารา เพื่อ
อ านวยความสะดวกเกี่ยวกบัการศึกษาหรือการปฏิบัติ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะน าวธิีใช้อุปกรณ์อย่างใด
อย่างหนึ่งคู่มือ จัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่
รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจรงิ เฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นคู่มือ
ตอบค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อ
ใช้เป็นคู่มอืในการศกึษาและปฏบิตังิานหนึ่งๆ ทัง้นี้คู่มอื
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มกัจะมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความ
สะดวกในการเขา้ถงึขอ้มูลแก่ผูใ้ช ้และวรีะพนัธ ์แกว้รตัน์ 
(2558 : 136) ใหค้ านิยามความหมายของการฝึกอบรมไว้
อย่างมากมาย ขึน้อยู่กบัว่ามองการฝึกอบรมจากแนวคดิ 
(Approach) ใด เช่น เมื่อมองการฝึกอบรม ในฐานะทีเ่ป็น
แนวทางในการพฒันาขา้ราชการตามนโยบายของรฐั "การ
ฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ใช้เพื่อช่วยให้
ขา้ราชการมีความรู้ ทกัษะ และทศันคติที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ และเพื่อให้เกิด ความร่วมมือกัน
ระหว่างขา้ราชการในการปฏิบตัิงานร่วมกนัในองค์การ" 
หรอื การฝึกอบรม คอื " การถ่ายทอดความรูเ้พื่อเพิม่พูน
ทกัษะ ความช านาญ ความสามารถ และทศันคตใินทางที่
ถูกทีค่วร เพื่อช่วยใหก้ารปฏบิตังิานและภาระหน้าทีต่่างๆ 
ในปัจจุบนัและอนาคตเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
และไม่ว่าการฝึกอบรม จะมขีึน้ที่ใดกต็ามวตัถุประสงค์ก็
คอื เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการปฏบิตัิงาน หรอื
เพิ่มขดีความสามารถในการจัดรูปขององค์กร ในระยะ
หลงั เรามกัจะมองการฝึกอบรมในเชิงของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันสืบเนื่องมาจากเรียนรู้ การ
ฝึกอบรมจึงหมายถึง " กระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอย่างมีระบบ เพื่อให้บุคคลมีความรู้ ความ
เขา้ใจ มคีวามสามารถทีจ่ าเป็น และมทีศันคตทิี่ดสี าหรบั
การปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานหรือ
องค์กร  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของกญัญาวรี์ หาไชย 
(2558 : 24) ได้ศึกษาการพฒันาคู่มือการฝึกอบรมการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด ส าหรับชาวบ้านศรีวิลัย 
ต าบลหนิงปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มี
จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัญหาป่าชุมชนโคกหินลาดใน
ชาวบ้านศรีวิลัย ต าบลหนิงปลิง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อพัฒนคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนโคกหินลาด ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และศกึษาประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรมการอนุรกัษ์
ป่าชุมชนโคกหนิลาด เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้
เจตคติ ในการอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด ส าหรับ
ชาวบ้านศรีวิลัย ต าบลหนิงปลิง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อศกึษาการมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์ป่า
ชุมชนโคกหินลาด ส าหรับชาวบ้านศรีวิลยั ต าบลหนิง
ปลิง  อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา 
พบว่า การศึกษาป่าชุมชนโคกหินลาด พบว่า ปัญหาที่

เกิ ดขึ้ นมากที่ สุ ดคื อ  ไม่ มี การ ปลู ก ป่ าทดแทน 
ประสทิธภิาพคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหนิ
ลาดมีประสิทธิภาพ เท่ ากับ 80.06/94.03 ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของการฝึกอบรมการอนุรกัษ์ป่าชุมชน
โคกหินลาด มีค่าเท่ากับ 0.705 ผลการศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ เจตคติ พบว่า ชาวบ้านศรีวิลัยมี
ความรู้  เจตคติ เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการฝึกอบรม ผล
การศึกษาการมสี่วนร่วมชาวบ้านศรีวิลยั มสี่วนร่วมต่อ
การอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหนิลาด อยู่ในระดบัมสี่วนร่วม
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพลิน เศวตศิลา 
(2549 : 94-97) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เรื่องระบบนิเวศ ส าหรบันักเรียนช่วงชัน้ที่ 4 
ของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วจิยั
และพฒันาการศึกษา ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืกจิกรรม
เสริมหลกัสูตร เรื่องระบบนิเวศ มีประสทิธิภาพ เท่ากบั
83.16/80.95 สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานทตีัง้ไว ้80/80 แสดง
ว่าคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องระบบนิ เวศ มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 และ สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ อรทยั ผวิขาว และบญัญตั ิสาล ี(2558 : 
149-162) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมอาเซียน :
ราชอาณาจกัรกมัพูชา งานวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน:ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์80/80 และหาดชันีประสทิธผิลของคู่มือฝึกอบรม 
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ทศันคติก่อนและหลงั
การฝึกอบรมเพื่อศึกษาทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมที่นิสติเป็นผู้ประเมินตนเองและวิทยากรเป็นผู้
ประเมินหลังการฝึกอบรมและเพื่อเปรียบเทียบความรู ้
ทศันคติและทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรมของนิสติ
กลุ่มทดลองและนิสิตกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่าง ผล
การศึกษา พบว่าประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 94.20/92.10 ส่วนดชันีประสทิธผิล
ของคู่มือการฝึกอบรมเท่ากับ 0.8804 นิสิตที่ใช้คู่มือ
ฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 88.04 มีคะแนนเฉลี่ยความรู ้
ทศันคต ิหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรมและมี
คะแนนเฉลีย่ทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม โดยนิสติ
ประเมินตนเองและวิทยากรเป็นผู้ประเมินหลังการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และหลงัการฝึกอบรม
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นิสติกลุ่มทดลองมคีวามรู้ทศันคติ และทกัษะในการเป็น
วทิยากรฝึกอบรมแตกต่างกนักบันิสติกลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ส่วนดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืกจิกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง : ต้นไมเ้ด่นในป่าชุมชน 
มคี่าเท่ากบั 0.840 หมายความว่า แสดงว่านิสติทีเ่ขา้ร่วม
กิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตที่เข้าร่วม
กจิกรรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 84.70 แสดง
ใหเ้หน็ว่ากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง : 
ต้นไม้เด่นในป่าชุมชน มคีวามเหมาะสมส าหรบันิสติท า
ให้นิสิตเกิดความสนใจในเนื้อหา พร้อมกับแรงจูงใจ
พฒันาตนเองให้มีความรู้ จริยธรรม จิตอาสา เกี่ยวกับ
ต้นไม้เด่นในป่าชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ้งสอดคล้องกบัแนวคิด
แนวของ เกษม จันทร์แก้ว (2547 : 32-33) กิจกรรม
ส ารวจวเิคราะห ์เป็นงานส าคญัจ าเป็นส าหรบั นักวชิาการ
สิง่แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกบัการส ารวจและการวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมและระบบสิ่งแวดล้อม ได้แก่งานส ารวจ 
วิเคราะห์ประเมิน สถานภาพสิ่งแวดล้อมการวางแผน
ป้องกนัการแก้ไข การก าหนดมาตรการนโยบาย และการ
สร้างแผนการจดัการ วีระพนัธ์ แก้วรตัน์ (2558 : 136) 
การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ใช้เพื่อช่วย
ใหข้า้ราชการมคีวามรู ้ทกัษะ และทศันคตทิีจ่ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ และเพื่อให้เกิด ความร่วมมือกัน
ระหว่างข้าราชการในการปฏิบตัิงานร่วมกนัในองค์การ    
สุนิตย ์เยน็สบาย (2543 : 122) หนังสอืคู่มอื เป็นหนังสอื
อา้งองิประเภทหนึ่งทีจ่ดัท าขึน้เพื่อรวบรวมเรื่องราว และ
ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบับุคคล,เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะดา้น 
ซึง่อาจเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจด้านใดด้านหนึ่ง หรอืเรื่อง
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะอย่างกว้างๆ โดยให้
รายละเอียดของเรื่องราวนัน้อย่างสัน้ ๆ กะทดัรดั เพื่อ
ผูอ้่านจะไดใ้ชเ้ป็นคู่มอืศกึษาเรื่องทีน่่าสนใจไดเ้ป็นอย่าง
ด ีหรอือาจใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตังิานและใชเ้ป็นแหล่ง
อา้งองิหาขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะตอบค าถามในเรื่องราวหนึ่งๆ ได้
โดยรวดเร็ว  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญาวีร ์   
หาไชย (2558) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอืการฝึกอบรมการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด ส าหรับชาวบ้านศรีวิลัย 
ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า 
ปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ ไม่มีการปลูกป่าทดแทน 
ประสทิธภิาพคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหนิ

ลาดมีประสิทธิภาพ เท่ ากับ 80.06/94.03 ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของการฝึกอบรมการอนุรกัษ์ป่าชุมชน
โคกหินลาด มีค่าเท่ากับ 0.705 ผลการศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ เจตคติ พบว่า ชาวบ้านศรีวิลัยมี
ความรู้  เจตคติ เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการฝึกอบรม ผล
การศึกษาการมสี่วนร่วมชาวบ้านศรีวิลยั มสี่วนร่วมต่อ
การอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหนิลาด อยู่ในระดบัมสี่วนร่วม
มาก ไพลิน เศวตศิลา (2549 : 94-97) ได้ศึกษาการ
พัฒนาคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่องระบบนิเวศ 
ส าหรับนักเรียนช่ วงชั ้นที่  4 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า คู่มือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เรื่องระบบนิเวศ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ
83.16/80.95 สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้80/80 แสดง
ว่าคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องระบบนิ เวศ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  และอรทัย   
ผิวขาว และบัญญัติ สาลี (2558 : 149-162) ได้ศึกษา
เกีย่วกบัการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมอาเซยีน : ราชอาณาจกัรกมัพูชา งานวจิยัมี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมอาเซียน :
ราชอาณาจกัรกมัพูชา ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ8์0/80 
และหาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม เพื่อศกึษาและ
เปรียบเทียบความรู้ทศันคติก่อนและหลงัการฝึกอบรม
เพื่อศกึษาทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรมทีน่ิสติเป็นผู้
ประเมินตนเองและวิทยากรเป็นผู้ประเมินหลังการ
ฝึกอบรมและเพื่อเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตแิละทกัษะ
ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมของนิสิตกลุ่มทดลองและ
นิสิตกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่า
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
94.20/92.10 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรม
เท่ากับ 0.8804 นิสติที่ใช้คู่มือฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 
88.04 มคีะแนนเฉลี่ยความรู้ ทศันคติ หลงัการฝึกอบรม
สงูกว่าก่อนการฝึกอบรมและมคีะแนนเฉลีย่ทกัษะในการ
เป็นวทิยากรฝึกอบรม  
5.3 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัต้นไม้
เด่นในป่าชุมชนโคกหินลาด ของนิสิตกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
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 จากการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
ต้นไมเ้ด่นในป่าชุมชนโคกหนิลาด ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้
ของนิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด เรื่อง : ต้นไม้เด่นในป่าชุมชนก่อนการเข้าร่วม
กจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
18.86 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.60 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยความรู้ ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า 
นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการเขา้
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า 
กจิกรรมการเรียนรู้มีผลท าให้ความรู้ของนิสติที่เขา้ร่วม
กจิกรรมเพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการจดักจิกรรมโดย
ใช้วิธีการฝึกอบรม มีกระบวนการถ่ ายทอดทาง
สิง่แวดล้อมศึกษาโดยเครื่องมอืที่ใช้ในการฝึกอบรม คือ 
คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง ต้นไม้
เด่นในป่าชุมชน แผ่นพบั ในการบรรยายใหค้วามรู ้ท าให้
นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้ ตามแนวคดิ
ของราชบณัฑติยสถาน (2542 : 44) ไดใ้หค้วามหมายของ
ค าว่า ความรู้ หมายถึง ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ 
กฎเกณฑ์ และโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหรือ
ค้นคว้า หรือความรู้เกี่ยวกบัสถานที่ สิง่ของหรือบุคคล 
ซึง่ไดจ้ากการสงัเกต ประสบการณ์ หรอืรายงาน การรบัรู้
ขอ้เทจ็จรงิเหล่านี้ต้องชดัเจนและต้องอาศยัเวลา ประภา  
เพ็ญสุวรรณ (2526 : 18) ได้กล่าวว่า ความรู้ เป็น
พฤตกิรรมขา้งต้น ซึง่ผูเ้รยีนรูเ้พยีงแต่จ าแนกไดอ้าจโดย
การฝึก หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ ความรู้ข ัน้น้ี 
ได้แก่  ข้อมูลเกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย 
ข้อเท็จจริง ทฤษฎีกฎ โครงสร้างและวิธีการแก้ปัญหา
เหล่านี้เป็นตน้ และอกัษร  สวสัด ี(2542 : 48) ไดก้ล่าวว่า 
ความรู้ เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู้เรยีนเพยีงแต่เกดิความ
จ าเป็น โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรอืโดยการมองเหน็ได้
ยิน จ าได้ ความรู้ชัน้น้ี ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัด
ความ ความหมาย ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์โครงสร้าง
วิธีแก้ไขปัญหา ส่วนความเข้าใจอาจแสดงออกมาใน
รูปแบบทกัษะดา้น “การแปล” ซึ่งหมายถึง ความสามารถ
ในการสอนบรรยายเกี่ยวกบัข่าวสารนัน้ๆ โดยใช้ค าพูด
ของตนเองและ “การให้ความหมาย” ที่แสดงออกมาใน

รูปแบบของความคดิเห็นและข้อสรุป รวมถึงสามารถใน
การ “คาดคะเน” หรือการคาดหมายว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลดัดาวนั สมมาลา (2555) ได้
ศึกษาพันธุ์ไม้ในพื้นที่ป่าไม้และเปรียบเทียบความรู ้    
เจตคติ ต่อการอนุรักษ์ป่าไม้และการมีส่วนร่วมในการ
ปลูกต้นไม้หลงัจากการจดักิจกรรม ผลการวิจยั พบว่า 
พันธุ์ไม้ในพื้นที่บ้านโพนสีเหนือ เมืองโพนโฮง แขวง
เวียงจนัทน์ สปป.ลาว มีพนัธุ์ไม้ทัง้หมด 57 ชนิด กลุ่ม
ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า สภาพป่าไม้ถูกท าลายอยู่ใน
ระดบัมาก เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มสีภาพ
ปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด มี 5 ข้อ ได้แก่ ป่าไม้ถูก
ท าลายเพราะประชาชนตัดต้นไม้มาท าฟืน ป่าไม้ถูก
ท าลายเพราะประชาชนตัดต้นไม้มาเผาถ่าน ป่าไม้ถูก
ท าลายเพราะประชาชนลักลอบตัดไม้ขาย ป่าไม้ถูก
ท าลายเพราะประชาชนขาดความรู้ในการอนุรกัษ์ป่าไม ้
และป่าไมถู้กท าลายเพราะประชาชนไม่ช่วยกนัอนุรกัษ์ป่า
ไม้ ชาวบ้านบ้านโพนสีเหนือ เมืองโพนโฮง แขวง
เวยีงจนัทน์ สปป.ลาว มคีวามรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าไม ้
และเจตคตต่ิอการอนุรกัษ์ป่าไม ้ก่อนและหลงัการรณรงค์
อนุรกัษ์ป่าไมเ้พิม่ขึน้จากก่อนการอบรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และชาวบ้าน ที่มีเพศ อาชีพ และ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์ป่าไม ้เจตคตต่ิอการอนุรกัษ์ป่าไม ้และการมสี่วน
ร่วมในการปลูกต้นไม้หลงัการอบรมไม่แตกต่างกนั (p>.
05)  สุกัญญา นาคะวงศ์ (2558 : 17) ได้ศึกษาความ
หลากหลายของพรรณไม้และการใชป้ระโยชน์ ในบรเิวณ
ป่าช้าสาธารณะระโยชน์บ้านจาน เทศบาลต าบลทุ่งกุลา 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า 
พบพรรณไม้ทัง้หมดจ านวน 35 วงศ์ 54 สกุล 64 ชนิด 
พรรณไมท้ีน่ ามาใชป้ระโยชน์ตามภูมปัิญญาทอ้งถิน่ม ี61 
ชนิด 35 วงศ ์จ าแนกออกเป็นกลุ่ม การใชต้ามภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ได ้5 ดา้น ดงันี้ คอื ใชใ้นดา้นการเกษตรพืน้บา้น 
ใช้ในด้านสุขภาพพื้นบ้านซึ่งแบ่งเป็นพรรณไมท้ี่เป็นพชื
สมุนไพร 38 ชนิด และพรรณไมท้ี่ใชเ้ป็นอาหาร 35 ชนิด 
ใชใ้นดา้นวสัดุศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีื้นบา้น 19 ชนิด ใช้
ในด้านการจดัการสิง่แวดล้อม 6 ชนิด และใช้ในด้านการ
บรหิารสงัคม 1 ชนิด และสมหญงิ บู่แกว้และคณะ (2552) 
ศึกษาความหลากหลายชนิดของพรรณไม้ การใช้
ประโยชน์ผลผลติจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ จ าแนกตามชนิด 
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ปรมิาณ ช่วงเวลาทีพ่บ ลกัษณะการใช้ประโยชน์และการ
ประเมนิมูลค่าการใช้ประโยชน์ผลผลติจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อ
ไม้ของป่าชุมชนโคกใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม โดยวธิรีาคาตลาด (Market Value Method) 
ส ารวจชนิดและราคาพรรณไม้โดยการวางแปลงส ารวจ
และใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่ าง จ านวน 260 
ครวัเรือน วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน เช่น ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่และสถติอินุมาน แสดงขอ้มูลค่าดชันีความส าคญั 
ค่าดชันีความหลากชนิดของ Shannon-Wiener’s Index 
และคา่ดชันกีระจายตวัของพรรณไม ้พบพรรณไมท้ัง้หมด 
43 วงศ ์107 ชนิด 
5.4 การศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสาสิง่แวดล้อม
ต่อต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหินลาด ของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหินลาด ของ
นิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พบว่า 
คะแนนจิตอาสาสิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง : ต้นไม้เด่นในป่า
ชุมชนก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ในเห็นด้วย
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.05 และหลงัการเข้าร่วม
กจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.58 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดล้อมหลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า 
กิจกรรมการเรียนรู้มีผลท าให้จิตอาสาสิ่งแวดล้อมของ
นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการจดั
กจิกรรมโดยใช้วธิีการฝึกอบรม มกีระบวนการถ่ายทอด
ทางสิง่แวดล้อมศกึษาโดยเครื่องมอืที่ใช้ในการฝึกอบรม 
คือ คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง 
ต้นไม้เด่นในป่าชุมชนแผ่นพบั ในการบรรยายใหค้วามรู ้
เป็นสื่อหรือตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และมีจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อต้นไม้เด่นในป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้น ตาม
แนวคิดของณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ์ (2550: 7) ให้
ความหมายของจติอาสา หมายถงึความส านึก ของบุคคล
ทีม่ต่ีอสงัคม ส่วนรวม โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลอื
ผู้ที่มีจิตอาสาจะแสดงออกซึ่ง พฤติกรรมที่อาสาท า

ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การเสยีสละเงนิ สิง่ของ เวลา 
แรงกาย และสตปัิญญา เพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่นและสงัคม โดย
ไม่หวงัผลตอบแทน ชยัวฒัน์  สุทธิรตัน์ (2552: 13) ให้
ความหมายของจติอาสา หมายถงึ การรูจ้กัเอาใจใส่ เป็น
ธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติมีความส านึกและยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม 
และจรยิธรรมทีด่งีาม ละอายต่อสิง่ผดิ เน้นความเรยีบรอ้ย 
ประหยดัและมคีวาม สมดุลระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาต ิ
และนันท์รตัน์ ปริวตัิธรรม (2553: 33-34) สรุปลกัษณะ
ลักษณะพฤติกรรมจิตอาสา หมายถึง การกระท าของ
บุคคลทีแ่สดงออกถงึลกัษณะพฤตกิรรมทีส่ามารถสงัเกต
ได้ ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลอืผู้อื่น พฤติกรรมการ
เสียสละเพื่อสงัคม พฤติกรรมมุ่งมัน่พัฒนาสงัคมแสดง 
ออกถึงลักษณะพฤติกรรมความรับผิดชอบ และ
พฤติกรรมมรีะเบยีบวนิัย พฤติกรรมจติส านึกสาธารณะ
แสดงออกถึงลักษณะพฤติกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และ
พฤติกรรมดูแลรกัษาสาธารณะสมบตัิ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสญัญาศรณ์ สวสัดิไ์ธสง (2555) การวจิยัครัง้
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความแตกต่างของ
พฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาที่ได้รับ การจัดการ
เรยีนรูแ้บบโครงงานคุณธรรมกบันักศกึษาทีไ่ม่ไดร้บัการ
จดัการเรยีนรู้แบบโครงงานคุณธรรม 2) ศกึษาปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ     
3) ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกบัพฤติกรรมจิตอาสาของ
นักศกึษาและแนวโน้มทีจ่ะท างานดา้นจติอาสาในอนาคต
ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ปี
การศึกษา 2555 เป็นการ วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methodology Research) โดยใช้การจดัการเรยีนรู้แบบ
โครงงานคุณธรรม เครื่ องมือในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม  แบบสัมภ าษ ณ์  แบบปร ะ เมิ น                 
จริาภรณ์ ศิรทิว ี(2550 : 9) ได้ศกึษาจิตอาสาความเป็น
มนุษย์ผูเ้รยีนด้านกจิกรรมจติอาสาผ่านกระบวนการวจิยั
ผลของ ป. 3/5 ไดร้บัการพนาความผดิความเป็นคนดแีละ
จากการสงัเกตพฤติกรรม พบว่ามีความรบัผดิชอบมาก
ขึน้ เช่นเมื่อถึงสิ้นเดอืน นักเรยีนจะกระตือรือร้นที่จะมา
อาสาเป็นหวัหน้างานต่างๆ ดงันัน้ทุกคนยอมรบัในกตกิา
ของห้องห้องเรียนเป็นเปรียบและสะอาดเสมอ และ
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สอดคล้องกบังานวจิยัของ บุษราคมั จ าปา (2551 : 164) 
ได้ศึกษาจิตอาสากับการบริการช่วยเหลือคนพิการ 
กรณีศึกษาโครงการช่วยเหลือนักศึกษาพิการวิทยาลัย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ าโครงการ อบรม
อาสาสมคัรช่วยเหลอืผู้พกิารประสบความส าเรจ็ในระดบั
หนึ่ง เนื่องจากอาสาสมคัรทีเ่ขา้รบัการอบรมจากโครงการ
นี้เป็นนกัศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู่จงึไม่มเีวลาปฏบิตัหิน้าที่
ของอาสาสมัครได้อย่างเต็มที่หากแต่โครงการนี้ ยังจะ
จัดการอบรมให้แก่นักศึกษารุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่ อง 
ยงัผลใหเ้กดิการผลติบุคลากร ทีม่คีวามรู้ความสามารถใน
การช่วยเหลือผู้พิการอย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพและ 
ประสทิธผิลในการช่วยเหลอืผูพ้กิารผลการศกึษาสามารถ
สรุปไดว้่างานบรกิารช่วยเหลอืผูบ้รกิารมคีวามส าคญัต่อ
ผู้พิการเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสิ่งที่ท าให้คนปกติ
ทัว่ไปเขา้ใจในความพกิารมากยิง่ขึน้ พร้อมที่จะให้ความ
ช่วยเหลอือย่างถูกวธิทีัง้นี้การช่วยเหลอืคนพกิารยงัเป็น
การท าบุญอกีวธิ ีหนึ่งตามค าสอนทางพระพุทธศาสนาอกี
ทัง้จรรโลงสงัคมไทยใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืสบืไป 
5.5 การศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมสิง่แวดล้อม
เกีย่วกบัต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหินลาดของนิสิต
กลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหินลาด           
ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า 
คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง : ต้นไม้เด่นในป่า
ชุมชนก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 และหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วม
กจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 แสดงให้
เห็นว่ า กิจกรรมการเรียนรู้มีผลท าให้จริยธรรม
สิง่แวดล้อมของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ เนื่องจาก
มีกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการฝึกอบรม มี
กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยเครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม คอื คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน

โคกหนิลาด เรื่อง ต้นไม้เด่นในป่าชุมชน แผ่นพบั ในการ
บรรยายใหค้วามรู ้เป็นสือ่หรอืตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู้
และมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อต้นไม้เด่นในป่าชุมชนเพิม่
มากขึน้ ตามแนวคดิของประภาศร ี สหีอ าไพ (2540 : 17) 
ได้ให้ความหมายว่า จริยธรรม หมายถึง หลักความ
ประพฤติที่อบรมกิริยาละปลูกฝังลักษณะนิสัยให้ผู้
ประพฤติอยู่ในครรลองและศีลธรรม และคุณค่า ของ
จรยิธรรมนัน้ชี้ใหเ้หน็ถงึความเจรญิงอกงามในชวีติอย่าง
มรีะบบแผนตามวฒันธรรมของบุคคลที่มลีกัษณะจติใจที่
ดีงาม อรรถเดช สรสุชาติ (2558 : 23) ให้ความหมาย
จริยธรรมว่า จริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความ
ประพฤติที่ส ังคมมุ่งหวังให้คนในสังคมนัน้ประพฤต ิ        
มีความถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพภายใน
ขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าทีท่ีส่มาชกิ
ในสงัคมพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อ
สงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกดิความเจรญิรุ่งเรืองขึน้ในสงัคม
การที่จะปฏบิตัิให้เป็นไปเช่นนัน้ได้ ผู้ปฏิบตัิจะต้องรู้ว่า
สิง่ใดถูกสิง่ใดผดิ และลอราเรนซ ์โคลเบอร์ก (Lawrence 
Kohlberg. 1976 : 45) กล่าวว่า จรยิธรรม คอื พืน้ฐานของ
ความยุติธรรม ซึ่งยึดถือเอาการกระจายสทิธิและหน้าที่
อย่างเท่าเทยีมกนั โดยมิได้หมายถึง กฎเกณฑ์ที่บงัคบั
โดยทัว่ไป แต่เป็นกฎเกณฑ์ ซึ่งมีความเป็นสากลที่คน
สว่นใหญ่รบัไวใ้นทุกสถานการณ์ไม่มกีารขดัแยง้กนั เน้น
อุดมคติ ดงันัน้พนัธะทางจริยธรรมจงึเป็นการเคารพต่อ
สทิธิและข้อเรียกร้องของบุคคลอย่างเสมอภาคกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยัของประยูร วงศ์จันทรา (2552 : 
102) ได้ศกึษาแนวคดิจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สิง่แวดล้อม
ศกึษากบัการปลูกฝังจรยิธรรมสิง่แวดล้อม แนวทางการ
แกไ้ขปัญหาการสร้างจติส านึก และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ตามแนวพุทธศาสตร์ วธิกีารศกึษาและวเิคราะห์เอกสาร
ต่างๆ ที่มอียู่ จากการศกึษาพบว่า แนวคดิทางจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมเป็นความตระหนัก และจิตส านึกทาง
สิง่แวดล้อม เพื่อให้เหน็คุณค่าของธรรมชาติสิง่แวดล้อม
ในท่าทแีละปฏบิตัอิย่างเป็นมติร ในการปลูกฝังจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมกบักระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษาถอืเป็น
แนวทางทีม่คีวามสอดคลอ้งกนัเป็นอย่างยิง่ ในการแกไ้ข
ปัญหาการสรา้งจติส านึกทางจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต้องท า
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม และพบว่าหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนามี
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ความสอดคล้องกับการปลูกจิตส านึกทางจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเพราะหลักค าสอนเน้นให้เข้าใจธรรมชาต ิ
ดงันัน้ การปลูกฝัง่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ชัชพงศ ์ 
ทองขัน (2552 : 25) ได้ศึกษา แนวคิดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม เดมิมนุษยไ์ม่เคยมปีระสบปัญหาสิง่แวดลอ้ม
มากนัก แต่ ในปัจจุบัน มนุษย์ประสบกับปัญหา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  อั น เ นื่ อ ง จ า ก
ทรพัยากรธรรมชาติเหลอืน้อยลง การใช้วทิยาศาสตร์ละ
เทคโนโลยีในทางที่ผิด เช่น การทดลอง ระเบิดปรมาณู 
การท าลายป่าไม ้ฯลฯ ท าใหร้ะบบนิเวศเปลีย่นแปลง และ
เสยีสมดุล ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์เอง ปัจจุบนั
สงัคมไทยมปัีญหาสิง่แวดลอ้ม จงึจ าเป็นต้องน าจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมมาศึกษาให้ครบทุกด้าน โดยการบูรณาการ
กบัทุกกจิกรรม เช่น การรู้จกัประมาณในการบรโิภคหรอื
ทางสายกลางในการใช้สอย การกตัญญูกตเวทีรู้คุณค่า
ของสิง่แวดล้อม การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และพระครูวาปีพชัราภรณ์ 
(2554 : 52) ไดศ้กึษา การศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
พระนิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ศูนย์
การศกึษาจงัหวดัเพชรบรูณ์ การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของพระ
นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยศูนย์
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
และต าแหน่งต่างกนั ศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 165 
คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ t-test และ F-test ผลการวิจยัพบว่า 
จริยธรรมสิง่แวดล้อมของพระนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์

การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์โดยรวมมคี่าเฉลีย่คะแนนอยู่
ในระดับสูงมาก และพระนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ ใน
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาฯ ศนูยก์ารศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ที่มีอายุระดับการศึกษา และต าแหน่งงานต่างกัน มี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. เครื่องมอืในการส ารวจตน้ไมเ้ด่นในป่าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม   เป็น
แบบส ารวจทีส่ามารถน าไปปรบัใชก้บัชุมชนอื่นๆได้ 
 2. สามารถน ารูปแบบกจิกรรมเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหินลาด อ า เภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม            
เรื่อง ต้นไมเ้ด่นในป่าชุมชน ไปต่อยอดให้กบันักเรยีน
และประชาชนทัว่ไปได ้เนื่องจากมผีลท าใหเ้กดิความรู ้    
จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเพิม่มาก
ขึน้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจยัอื่นๆ เช่น เพศ อายุ และ
การศกึษา ที่มผีลต่อความรู ้จติอาสาสิง่แวดล้อม และ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม               
เรื่อง ตน้ไมเ้ด่นในป่าชุมชน   
 2. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัของความรู ้จติ
อาสาสิง่แวดล้อม และจริยธรรมสิง่แวดล้อม ระหว่าง
บุคคลในพื้นที่ป่าชุมชนโคกหินลาด และบุคคลนอก
พื้นที่ป่าชุมชนโคกหินลาด ว่ามีความแตกต่างกัน
หรอืไม่ 
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