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บทคดัยอ่ 
 งานวิจยันี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีหาเห็ดและขายเห็ด เพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน                    
โคกหนิลาด เรื่อง วถิีหาเหด็และขายเหด็ ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
กจิกรรมเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัวถิหีาเหด็และขาย
เหด็ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้ม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาหนึ่งหลกัสตูรหนึ่งชุมชน ภาคเรยีนที ่
2/2560 จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง วถิหีาเหด็และขายเหด็  แบบทดสอบความรู้ แบบวดัจติอาสาสิง่แวดลอ้ม และแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าเฉลีย่ ความถี่ รอ้ยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบสมมตฐิานคอื Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 86.00/89.10   
ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม เท่ากับ 0.6487 นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ จิตอาสาสิ่งแวดล้อม และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : คู่มอืกจิกรรม วถิหีาเหด็และขายเหด็ ความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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Abstracts 
 The purposes of this research were to study community forests finding mushroom and selling 
mushroom 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 finding mushroom and selling mushroom. 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  finding mushroom and selling mushroom, knowledge test, 
environmental volunteer test and environmental ethics test. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing Paired t-test. The results revealed 
that the manual was efficiency of 86.00/89.10. The effectiveness of the activity manual index was equal to 
0.6487. 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, Finding Mushroom and selling Mushroom, Knowledge,  
      Environmental volunteers, Environmental Ethics 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(6), 2561 :  1 - 19 

3 

1. บทน า 
ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ หมายถึง 

ที่ดินที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหน่ึงได้มาซึ่งกรรมสิทธิ ์
ครอบครองตามกฎหมายที่ดิน โดยทัว่ไป หมายถึง 
บริเวณที่มีความชุ่มชื้น และปกด้วยใบไม้สีเขียว 
ขึน้อยู่อย่างหนาแน่นและกวา้งใหญ่พอทีจ่ะมอีทิธพิล
ต่อสิง่แวดลอ้มในบรเิวณนัน้ เช่น ความเปลีย่นแปลง
ของลมฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดนิและน ้า 
มสีตัวป่์าและสิง่มชีวีติอื่นซึง่มคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและ
กนั ป่าไม้เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญ
อย่างยิง่ต่อสิง่มชีวีติไม่ว่าจะเป็นมนุษยห์รอืสตัวอ์ื่นๆ
เพราะป่าไมม้ปีระโยชน์ทัง้การเป็นแหล่งวตัถุดิบของ
ปัจจยัสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศยัและยา
รักษาโรคส าหรับมนุษย์และยังมีประโยชน์ในการ
รกัษาสมดุลของสิง่แวดลอ้ม ถ้าป่าไมถู้กท าลายลงไป
มากๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่
เกีย่วขอ้งอื่นๆ เช่น สตัวป่์า ดนิ น ้า อากาศ ฯลฯ เมื่อ
ป่าไม้ถูกท าลายจะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน ้าด้วย
เพราะเมื่อเผาหรอืถางป่าไปแลว้พืน้ดนิจะโล่งขาดพชื
ปกคลุมเมื่อฝนตกลงมากจ็ะชะลา้งหน้าดนิและความ
อุดมสมบูรณ์ของดินไป นอกจากนัน้เมื่อขาดต้นไม้
คอยดูดซบัน ้าไว้ น ้ากจ็ะไหลบ่าท่วมบา้นเรอืนและที่
ลุ่มในฤดูน ้าหลาก พอถงึฤดูแลง้กไ็ม่มนี ้าซมึใต้ดนิไว้
หล่อเลี้ยงต้นน ้าล าธารท าให้แม่น ้ามีน ้าน้อย ส่งผล
กระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกจิและสงัคม เช่น การ
ขาดแคลนน ้าในการชลประทานท าใหท้ านาไม่ไดข้าด
น ้ ามาผลิตกระแสไฟฟ้า (กรมส่ง เสริมสุขภาพ
สิง่แวดลอ้ม, 2560 : เวบ็ไซต)์ 

ป่าโคกหินลาดมีเนื้อที่ประมาณ 2 ,709 ไร่ 
ครอบคลุม 5 ต าบล 9 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. ป่าชุมชน
บา้นหนองโจด หมู่ 1  ต าบลหนองปลงิ 241 ไร่ 2. ป่า
ชุมชนบ้านหนองโจด หมู่ 13 ต าบลหนองปลิง 178 
ไร่ 3. ป่าชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ 8 ต าบลหนองปลิง 
174 ไร่ 4. ป่าชุมชนบ้านป่ากุง หมู่ 2 ต าบลหนอง
ปลิง 71 ไร่ 5. ป่าชุมชนบ้านน ้ าจัน้ หมู่ 6 ต าบล
หนองปลงิ 256 ไร่ 6. ป่าชุมชนบา้นหนองคู หมู่3,หมู่
8 ต าบลหนองปลิง 528 ไร่ 8. ป่าชุมชนบ้านหนอง
หล่ม หมู่ 3 ต าบลดอนหว่าน 331 ไร่ 9. ป่าชุมชน
บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ 13 ต าบลวงัแสง143 ไร่ ซึง่เป็น

ป่าโคกหนิลาดเป็นพืน้ทีท่ี่มพีชืพนัธุห์ลากหลายชนิด 
มทีรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามอุดมสมบรูณ์เป็นแหล่ง
อาหารของชุมชน ชุมชนไดพ้ึง่พาเพื่อใชใ้นการยงัชพี
และเป็นขมุทรพัยท์ีม่รีายไดท้ีส่ าคญัต่อการด ารงชวีติ
ของชุมชนทีอ่ยู่รายรอบพื้นที่ป่า โดยเฉพาะเหด็เป็น
ของป่าทีส่ าคญัมากมายหลายชนิดทีอ่ยู่ในป่าโคกหนิ
ลาด เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชน จะหาได้
ในช่วงเดอืนมนีาคม – เดอืนพฤศจกิายน ซึง่เกดิอยู่
ทัว่ไป สว่นใหญ่จะหาเพื่อเป็นอาหารในครวัเรอืนและ
ขายสรา้งรายไดใ้หก้บัครอบครวั  

โดยผูข้ายเหด็จะเริม่น าเหด็ออกไปวางขายใน
ตอนสายเวลาประมาณ 9 นาฬิกาเศษๆ ไปจนถึง
เวลา 18 นาฬกิา โดยการวางขายตามรมิถนนทีม่รีถ
สญัจรไปมาใชว้ธิกีารแบ่งย่อยขายแบบวางเป็นกองๆ
ละประมาณ 50-100 บาท โดยการจดัใส่กระจาดหรอื
ตะแกรงพลาสติก วิธกีารนี้ใช้ในกรณีต้องการความ
รวดเร็วในการจัดขายและสามารถน ามาจัดขายได้
หลายครัง้ ราคาขายกระจาดละ 50-100 บาท โดย
การจดัใสต่ะกรา้หรอืคุถงั ราคาขายประมาณ 50-100 
บาท เหด็เป็นอาหารเศรษฐกจิของหมู่บา้นในช่วงฤดู
ฝนชาวบา้นสามารถหารายไดจ้ากการหาเหด็ไปขาย 
เพื่อใช้จ่ายภายในครอบครวัในฤดูการท านา รายได้
จากการขายเหด็ต่อวนัต่อครอบครวั ประมาณ 300-
1,000 บาท และรายไดจ้ากการขายเหด็จะลดลงเมื่อ
สภาพฝนฟ้าอากาศไม่ตกต้องตามฤดูกาล มีความ
แห้งแลง้ จะมรีายได้จากการขายเหด็ประมาณ 200-
500 บาท รายไดจ้ากการขายเหด็ยงัมสีว่นสมัพนัธก์บั
สมาชิกภายในครอบครัว เพราะจะต้องมีการแบ่ง
แรงงานทัง้ไปท านาและไปเกบ็เหด็ ถ้าครอบครวัใดมี
สมาชกิหลายคนกส็ามารถจดัแบ่งไปเกบ็เหด็ได้มาก
ขึน้ 

ความต้องการของผู้บรโิภคเหด็ สถานการณ์
เห็ดในยุคปัจจุบนัเริ่มขาดแคลนและหายาก เพราะ
พื้นที่ป่าโคกมปีริมาณลดน้อยลงทุกขณะ จึงน่าเป็น
ห่วงว่าอนาคตของเห็ดธรรมชาติจะยังคงมีอยู่อีก
ต่อไปหรอืไม่ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัจติส านึกทีด่งีามของผูค้น
ในท้องถิ่นจะช่วยรกัษาไว ้จากปรมิาณป่าโคกลดลง
จ านวนประชากรเพิม่มากขึน้จงึท าใหเ้หด็ไม่เพยีงพอ
ต่อความต้องการของผู้บรโิภค จึงเกิดมีการซื้อขาย
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เหด็กนัมากขึน้ ชาวบา้นเริม่มกีารตื่นตวัและส านึกใน
คุณค่าของป่าโคก สังเกตได้จากผู้คนจากหลาย
หมู่บา้นและหลายอ าเภอไดพ้ากนัเหมารถไปเกบ็เหด็
จากป่าโคกหินลาดวันละประมาณ 2 -4 คน ป่า                 
โคกหนิลาดทีอ่ยู่ติดกบัถนนใหญ่จงึแน่นไปด้วยผูค้น
ทีห่าเกบ็เหด็ เวลาน้ีชาวบา้นเริม่มคีวามรูส้กึหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น สังเกตได้จากการรักษา
ต้นไม้ตามหวัไร่ปลายนาเริม่มมีากขึน้ เพราะป่าโคก
เปรยีบเสมอืนธนาคารอาหารตลอดชวีติ ถ้าไม่มป่ีาก็
ไม่มีน ้า ไม่มีเห็ด ไม่มพีืชผกัผลไม้ ดงันัน้ป่าโคกจึง
เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งในการรวมตวัจดักลุ่มตลาดนัด
เหด็ขึน้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ และสามารถเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วย
เศรษฐกจิแบบพอเพยีง 

ความตอ้การของตลาดเหด็ เหด็เป็นสนิคา้ทีม่ี
ความตอ้งการสงูทุกตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดในชุมชน
และตลาดในตวัเมอืงต่างๆ มคีวามต้องการเหด็เป็น
อย่างมาก ในแต่ละวนัจะมีพ่อค้าคนกลางไปรับซื้อ
เหด็จากป่าและจากรมิถนนเพื่อรบัไปขายที่ตลาดใน
ตวัเมอืงอกีทอดหนึ่ง ส าหรบักลุ่มผูข้ายเหด็ในหมบูา้น
ก็รับซื้อเห็ดจากกลุ่มที่วางขายตามริมถนนไปขาย
ตามตลาดในเมอืงและเมอืงขอนแก่นบ้างเหมอืนกนั
ประมาณ 3-4 คน ทัง้นี้รบัไปขายต่อเฉพาะในช่วงทีม่ี
เหด็มากเท่านัน้ (อ๋อย จนัทะแพง, 2561 : สมัภาษณ์) 

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญัของวิถีหา
เหด็และขายเหด็ในพืน้ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเพื่อเป็น
การสรา้งประโยชน์และองคค์วามรูเ้กีย่วกบัวถิหีาเหด็และ
ขายเห็ดต่อไปเพราะวิถีหาเห็ดและขายเห็ดนับเป็น
ศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่ งของคนภาคตะวันออก                  
เฉียงเหนือที่ได้สบืทอดกนัมาตัง้แต่บรรพบุรุษที่นับว่า
เป็นวฒันธรรมที่ดงีามที่สบืทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนัที่
ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ อกีทัง้จะได้เป็นขอ้มูลพืน้ฐานใน
การท าวจิยัเรื่องอื่นๆต่อไป ตวัอย่างเช่น การเพาะเหด็
ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
หรอืการถนอมเหด็ป่าใหส้ามารถน ามารบัประทานนอก
ฤดกูาลได ้เป็นตน้ 

 
 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศกึษาวถิหีาเหด็และขายเหด็ในป่าชุมชนโคก
หนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
2.2 เพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่างใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัวถิีหา
เหด็และขายเหด็ ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสาสิง่แวดล้อม
ต่อวถิีหาเหด็และขายเหด็ ก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
กจิกรรม 
2.5 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
เกีย่วกบัวถิหีาเหด็และขายเหด็ ก่อนและการเขา้ร่วม
กจิกรรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ คือ 

ชาวบ้านบ้านศรีวิไล ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน  590 คน 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 110 คน 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ คอื 

ปราชญช์าวบา้นจ านวน 10 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบ
เจาะจง 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบั
ปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 30  คน ได้มาจากการ
ลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาหนึ่งหลกัสตูรหนึ่งชุมชน ; 
One Program One Community  (รหสัวิชา 
0035001) ภาคเรยีนที ่2/2560 
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3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
การศกึษาวจิยั การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้

ป่ า ชุ ม ชนโ คกหิน ลาด  อ า เภอ เมือ ง  จั งห วัด
มหาสารคาม เรื่อง วถิหีาเหด็และขายเหด็ มเีครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการวจิยั ดงันี้ 
 1. เครื่องมือสร้างองค์ความรู้  ได้แก่ แบบ
สมัภาษณ์ และแบบบนัทกึ 
 2. เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มอื
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง วถิหีา
เห็ดและขายเห็ด และแผ่นพบั เรื่อง วิถีหาเห็ดและ
ขายเหด็ 
 3.  เครื่ อ งมือวัดและประ เมินผล  ได้แก่ 
แบบทดสอบวดัความรูเ้กีย่วกบัวถิหีาเหด็และขายเหด็ 
แบบวดัจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อวถิหีาเหด็และขายเหด็ 
และแบบวดัจริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อวิถีหาเห็ดและ
ขายเหด็ 
3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ความถี ่                 
รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

2.1 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช ้
Item-total Correlation 

2.2 ค่าความยากง่าย 
2. 3 ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั ่น  ใ ช้  Alpha 

Coefficiient 
2.4 ค่าความเทีย่งตรงของเน้ือ IOC 
2.5 การหาดัชนีประสิทธิผล 

(Effectiveness Index : E.I) 
 3. สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐานคอื Paired t-
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05   
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 การหาเหด็ทีป่่าชุมชนบ้านศรีวิไล 
 บ้านศรีวิลัย ตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้
ต าบลหนองปลงิ ซึง่อยู่ห่างจากตวัจงัหวดัมหาสารคาม 18 
กิโลเมตร ไปทางอ าเภอวาปีปทุม อาณาเขตติดต่อทิศ
เหนือติดกบับ้านปากกรุง ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ทิศใต้ติดกบับ้านดอนหวาน บ้าน

หนองหล่ม ต าบลดอนหวาน และบา้นหนองบวั ต าบลวงั
แสง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ทศิตะวนัออกติด
กบับ้านหนองขอน ต าบลวังแสง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ทิศตะวนัตกติดกบับ้านหนองคูณ ต าบล
หนองปลิง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม วิถีหาเห็ด
และขายเหด็จากป่าชุมชนบา้นศรวีไิลทีส่บืทอดต่อกนัมา
จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานในปัจจุบนั ประกอบด้วย การ
เตรยีมความพรอ้ม ช่วงเวลาในการเกบ็เหด็และวธิกีารเกบ็
เหด็ ส าหรบัการเตรยีมความพร้อมของชาวบ้านก่อนไป
เกบ็เหด็นัน้ได้มกีารเตรยีมตวัในการเตรยีมความพร้อม
เพื่อไปเกบ็เห็ด โดยมีขัน้ตอนที่ส าคญัดงันี้ 1) ตัวแทน
ของครอบครวัได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้ไปเกบ็เหด็ 2) มี
การชกัชวนเพื่อนบา้นเพื่อไปเกบ็เหด็ 3) เสนอแนะแหล่ง
เห็ดที่น่าสนใจให้เพื่อนเลอืก 4) เมื่อตกลงแหล่งเหด็ได้
แล้วกน็ัดหมายเวลาเดนิทาง 5) เตรยีมอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น
ในการเกบ็เหด็ไว้ตัง้แต่ตอนกลางคนื เช่น เสยีม ตะกร้า 
เสือ้ผา้ส าหรบัเขา้ป่า น ้าดื่ม ไฟส่อง ฯลฯ ซึง่การเกบ็เหด็
แบ่งเป็น 2 ช่วง คอื ช่วงกลางวนัและช่วงกลางคนื คอื 1) 
ช่วงกลางวัน เริ่มจากเวลาประมาณ 08.00-10.00 น 2) 
ช่วงกลางคืน เริ่มจากเวลาประมาณ 22.00-01.00 น. 
ชาวบ้านบ้านศรีวไิลก่อนไปเกบ็เห็ดนัน้ได้เตรียมความ
พรอ้มและอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการออกเกบ็เหด็ในชว่งเวลา
กลางคนื เช่น ตะกร้าใส่เห็ด มดี เสยีม ไฟฉายส่องหน้า 
อาหาร น ้าดื่ม รองเท้าและเสื้อผ้า หมวก ยาหม่อง ถ้า
บริเวณเก็บเห็ดอยู่ไกลต้องเตรียมรถมอเตอร์ไซต์หรือ
เหมารถปิกอพั มีการมอบหมายให้สมาชกิในครอบครวั
เป็นผู้ไปเก็บเห็ด ซึ่งมักพบว่าผู้หญิงกับเด็กจะได้รับ
มอบหมายใหเ้ป็นผูไ้ปเกบ็เหด็ ส่วนผูช้ายจะน าววัควาย
ไปเลีย้งหรอืไปไถไร่ไถนาตัง้แต่เชา้มดื นอกจากนัน้มกีาร
ชกัชวนเพื่อนบา้นและรวมกลุ่มกนัเพื่อออกเกบ็เหด็มกีาร
ปรึกษาหารือและการตัดสนิใจในการเลือกบริเวณที่จะ
ออกไปหาเก็บเหด็ นัดหมายเวลาในการเดินทางไปเก็บ
เหด็ ภูมปัิญญาท้องถิน่ที่สบืทอดกนัมาเกีย่วกบัการเกบ็
เหด็ใหส้งัเกตดงันี้ ทอ้งฟ้ามเีมฆกระจาย ชาวบา้นเรยีกว่า 
“ฟ้าลาย” เป็นสญัญาณธรรมชาตทิีบ่อกใหรู้ว้่าเหด็จะเกดิ 
อากาศรอ้น อบอา้วมเีหงื่อไหลซมึออกบรเิวณจมูก และขี้
ไคลเป่ือย ภายหลงัจากฝนตกเป็นเวลาประมาน 2-3 วนั 
ซึง่มคีวามชืน้ในอากาศสงู ใบไมท้ีท่บัถมในป่าจะมคีวาม
รอ้น อุณหภูมพิอเหมาะแก่การเกดิเหด็ ชาวบา้นเรยีกว่า 
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“อา้วเหด็” หรอื “อา้วเหด็ออก” ส าหรบัวธิกีารเกบ็เหด็จะมี
วิธีการที่แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของเห็ด บาง
ชนิดใชม้อืถอน ใชไ้มจ้ิม้ ใชเ้สยีมขุด เป็นต้น จะเกบ็เหด็
เฉพาะดอกทีต่อ้งการ เกบ็เอาเฉพาะเหด็หนุ่มๆ เหลอืเหด็
แก่ไว้ให้มนัเป็นเชือ้ต่อไป การเกบ็เหด็จะนัง่ลงเกบ็ การ
เกบ็ดว้ยมอืจะต้องจบัอย่างเบามอื เพื่อไม่ใหด้อกเหด็ช ้า

หรือหกั วางเรียงในตะกร้าให้เป็นระเบียบ วางดอกตูม
ก่อนดอกบาน ในการเกบ็เหด็หากเป็นเหด็คนละชนิดทีไ่ม่
รูจ้กัควรแยกเหด็ออกเป็นชัน้ๆไวใ้นภาชนะเกบ็ โดยจะน า
ใบตองหรอืกระดาษรองในตะกร้าเพื่อปูกนัการปนเป้ือน 
หรอืสมัผสักนั และพบว่าผูเ้กบ็เหด็ต้องไม่ทาแป้งหรอืใส่
น ้าหอมเพราะจะท าใหเ้หด็หยุดการเจรญิเตบิโต 

 

 
ภาพที ่1 การหาเหด็ในตอนกลางคนื 

 

 
ภาพที ่2 เหด็ทีพ่บในป่าโคกหนิลาด 

 
4.2 การขายเหด็ของชุมชนบ้านศรีวิไล 
 วิธีการขายเห็ดของชาวบ้านบ้านศรีวิไล โดย
ผู้ขายเหด็จะเริม่น าเหด็ออกไปวางขายในตอนสายเวลา
ประมาณ 9 นาฬกิาเศษๆ ไปจนถงึเวลา 18 นาฬกิา โดย
การวางขายตามริมถนนที่มีรถสัญจรไปมา ใช้วิธีการ
แบ่งย่อยขายแบบวางเป็นกอง  ๆละประมาณ 50-100 บาท 
โดยการจดัใสก่ระจาดหรอืตะแกรงพลาสตกิ วธิกีารนี้ใชใ้น
กรณีต้องการความรวดเร็วในการจัดขายและสามารถ
น ามาจดัขายได้หลายครัง้ ราคาขายกระจาดละ 50-100 
บาท โดยการจดัใสต่ะกรา้หรอืคุถงั ราคาขายประมาณ 50-
100 บาท เห็ดเป็นอาหารเศรษฐกิจของหมู่บ้านใน                      
ช่วงฤดูฝน ชาวบ้านสามารถหารายไดจ้ากการหาเหด็ไป
ขาย เพื่อใชจ้่ายภายในครอบครวัในฤดูการท านา รายได้

จากการขายเหด็ต่อวนัต่อครอบครวั ประมาณ 300-1,000 
บาท และรายไดจ้ากการขายเหด็จะลดลงเมื่อสภาพฝนฟ้า
อากาศไม่ตกตอ้งตามฤดกูาล มคีวามแหง้แลง้ จะมรีายได้
จากการขายเหด็ประมาณ 200-500 บาท รายได้จากการ
ขายเห็ดยงัมีส่วนสมัพันธ์กับสมาชิกภายในครอบครัว
เพราะจะตอ้งมกีารแบ่งแรงงานทัง้ไปท านาและไปเกบ็เหด็
ถา้ครอบครวัใดมสีมาชกิหลายคนกส็ามารถจดัแบ่งไปเกบ็
เหด็ได้มากขึน้ วถิีหาเหด็ยงัพบเหน็เหด็ธรรมชาตนิานา
ชนิดในป่าชุมชนบา้นศรวีไิล   แห่งนี้ยงัคงมอียูต่ัง้แต่อดตี
จนถงึปัจจุบนั และสนองความต้องการของคนรอบผนืป่า
แห่งนี้อยู่ไดน้ัน้ แสดงใหเ้หน็ว่าป่าแห่งนี้ยงัคงความอุดม
สมบรูณ์ คนในชุมชนจะตอ้งมวีธิกีารในการจดัการป่าโดย
วิธีการต่างๆ และหลายรูปแบบในการรักษาผืนป่า                  
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แห่งนี้ไว ้รวมทัง้การใชภู้มปัิญญาทอ้งถิน่จากผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ 
ผูรู้ ้ทีส่ะสมองค์ความรู้ประสบการณ์อนัยาวนานเขา้มามี
บทบาทในการอนุรกัษพ์ทิกัษ์ผนืป่าแหง่นี้ซึง่สง่ผลถงึการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของเหด็ธรรมชาต ิ

ซึง่ภูมปัิญญาท้องถิ่นที่มอียู่ในชุมชนรอบป่าชุมชนบ้าน
ศรวีิไลในการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของ
เหด็ในป่าชุมชนบา้นศรวีไิลเพื่อความคงอยูแ่ละเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ยนืต่อไป  

 

 
ภาพที ่3 การขายเหด็ของชาวบา้น 

 
4.3 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของคู่มือ
กิจกรรมทีมี่ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือกิจกรรมวิถี
หาเหด็และขายเหด็ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืกจิกรรม
วถิีหาเหด็และขายเหด็ พบว่า ประสทิธผิลภาพของ

กระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 86.00 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นรอ้ยละ 89.10 
ดังนัน้ การจัดกิจกรรมวิถีหาเห็ดและขายเห็ด มี
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม  86.00/89.10 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้ดงัตารางที ่1 
 

 
ตารางที่ 1 ประสทิธิภาพของคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวัดมหาสารคาม        
เรื่อง วถิหีาเหด็และขายเหด็ (E1 / E2) 

 
4.4 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัวิถีหาเหด็และขายเหด็ก่อนและหลงัการ
จดักิจกรรม 

ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
ระเบยีบในป่าชุมชนโคกหนิลาด ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า คะแนนเฉลีย่ความรู้
ของนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ป่ าชุมชน                       
โคกหนิลาด เรื่อง วถิหีาเหด็และขายเหด็ก่อนการเขา้ร่วม

กจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
20.70 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 26.80 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยความรู้ ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรม พบว่า 
นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการเขา้
ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึ้นมากกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัตารางที ่2 

 
 

หน่วยกิจกรรม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
ร้อยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 30 20.70 1.82 86.00 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 30 26.73 1.70 89.10 

ประสิทธิภาพของคู่มือกิจกรรม เท่ากบั 86.00/ 89.10 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัวถิีหาเหด็และขายเห็ด โดยใช้ t-test (Dependent 
Samples) ก่อนและหลงักจิกรรม 

ด้าน 
ก่อนกิจกรรม หลงักิจกรรม 

df t P 
�̅� S.D. ระดบัความรู้ �̅� S.D. 

ระดบั
ความรู้ 

ความรู ้(N = 30) 20.70 2.36 ปานกลาง 26.73 1.70 มาก 29 -13.855 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อวิถีหาเห็ดและขายเหด็ของนิสิต
กลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 

ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อวถิหีาเหด็และขายเหด็ ของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า คะแนน
จติอาสาสิง่แวดล้อมของนิสติที่เข้าร่วมกจิกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง วถิหีาเหด็และขาย
เห็ด ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดบั

เหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 และหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
จิตอาสาสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการเข้าร่วม
กจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จติอาสา
สิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่า
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 ดงัตารางที ่3 

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมต่อวิถีหาเห็ดและขายเห็ด และระดับจิตอาสา
สิง่แวดลอ้ม ต่อวถิหีาเหด็และขายเหด็โดยใช ้t-test (Dependent Samples) ก่อนและหลงักจิกรรม (n= 30) 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.6 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมก่อน
และหลงัการจดักิจกรรมวิถีหาเหด็และขายเหด็ 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเกี่ยวกบัวถิหีาเหด็และขายเหด็ของนิสติ
กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พบว่า 
คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วม
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง วถิหีา
เหด็และขายเห็ดก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม โดยรวม

อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อ
ความถูกต้องดีงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อน
และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงัตารางที่ 4

 
 
 
 

ด้าน 
ก่อนกิจกรรม หลงักิจกรรม 

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

จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

3.86 0.29 มาก 4.38 0.16 มากทีสุ่ด 29 -9.833 .000* 
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ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และระดบัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของกลุ่ม  
ตวัอย่าง โดยใช ้t-test (Dependent Samples) ก่อนและหลงักจิกรรม (n = 30) 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการศึกษาวิถีหาเห็ดและขายเห็ดในป่า
ชุ มชน โคก หินลาด  อ า เ ภอ เมื อ ง  จังหวัด
มหาสารคาม  
 บ้านศรีวิลัย ตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้
ต าบลหนองปลงิ ซึง่อยู่ห่างจากตวัจงัหวดัมหาสารคาม 18 
กิโลเมตร ไปทางอ าเภอวาปีปทุม อาณาเขตติดต่อทิศ
เหนือติดกบับ้านปากกรุง ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ทิศใต้ติดกบับ้านดอนหวาน บ้าน
หนองหล่ม ต าบลดอนหวาน และบา้นหนองบวั ต าบลวงั
แสง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ทศิตะวนัออกติด
กบับ้านหนองขอน ต าบลวังแสง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ทิศตะวนัตกติดกบับ้านหนองคูณ ต าบล
หนองปลิง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม วิถีหาเห็ด
และขายเหด็จากป่าชุมชนบา้นศรวีไิลทีส่บืทอดต่อกนัมา
จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานในปัจจุบนั ประกอบด้วย การ
เตรยีมความพรอ้ม ช่วงเวลาในการเกบ็เหด็และวธิกีารเกบ็
เหด็ ส าหรบัการเตรยีมความพร้อมของชาวบ้านก่อนไป
เกบ็เหด็นัน้ได้มกีารเตรยีมตวัในการเตรยีมความพร้อม
เพื่อไปเกบ็เห็ด โดยมีขัน้ตอนที่ส าคญัดงันี้ 1) ตัวแทน
ของครอบครวัได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้ไปเกบ็เหด็ 2) มี
การชกัชวนเพื่อนบา้นเพื่อไปเกบ็เหด็ 3) เสนอแนะแหล่ง
เห็ดที่น่าสนใจให้เพื่อนเลอืก 4) เมื่อตกลงแหล่งเหด็ได้
แล้วกน็ัดหมายเวลาเดนิทาง 5) เตรยีมอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น
ในการเกบ็เหด็ไว้ตัง้แต่ตอนกลางคนื เช่น เสยีม ตะกร้า 
เสือ้ผา้ส าหรบัเขา้ป่า น ้าดื่ม ไฟส่อง ฯลฯ ซึง่การเกบ็เหด็
แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน คือ                 
1) ช่วงกลางวนั เริ่มจากเวลาประมาณ 08.00-10.00 น.                 
2) ช่วงกลางคืน เริ่มจากเวลาประมาณ 22.00-01.00 น. 
ชาวบ้านบ้านศรีวไิลก่อนไปเกบ็เห็ดนัน้ได้เตรียมความ

พรอ้มและอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการออกเกบ็เหด็ในชว่งเวลา
กลางคนื เช่น ตะกร้าใส่เห็ด มดี เสยีม ไฟฉายส่องหน้า 
อาหาร น ้าดื่ม รองเท้าและเสื้อผ้า หมวก ยาหม่อง ถ้า
บริเวณเก็บเห็ดอยู่ไกลต้องเตรียมรถมอเตอร์ไซต์หรือ
เหมารถปิกอพั มีการมอบหมายให้สมาชกิในครอบครวั
เป็นผู้ไปเก็บเห็ด ซึ่งมักพบว่าผู้หญิงกับเด็กจะได้รับ
มอบหมายใหเ้ป็นผูไ้ปเกบ็เหด็ ส่วนผูช้ายจะน าววัควาย
ไปเลีย้งหรอืไปไถไร่ไถนาตัง้แต่เชา้มดื นอกจากนัน้มกีาร
ชกัชวนเพื่อนบา้นและรวมกลุ่มกนัเพื่อออกเกบ็เหด็มกีาร
ปรึกษาหารือและการตัดสนิใจในการเลือกบริเวณที่จะ
ออกไปหาเก็บเหด็ นัดหมายเวลาในการเดินทางไปเก็บ
เหด็ ภูมปัิญญาท้องถิน่ที่สบืทอดกนัมาเกีย่วกบัการเกบ็
เหด็ใหส้งัเกตดงันี้ ทอ้งฟ้ามเีมฆกระจาย ชาวบา้นเรยีกว่า 
“ฟ้าลาย” เป็นสญัญาณธรรมชาตทิีบ่อกใหรู้ว้่าเหด็จะเกดิ 
อากาศรอ้น อบอา้วมเีหงื่อไหลซมึออกบรเิวณจมูก และขี้
ไคลเป่ือย ภายหลงัจากฝนตกเป็นเวลาประมาน 2-3 วนั 
ซึง่มคีวามชืน้ในอากาศสงู ใบไมท้ีท่บัถมในป่าจะมคีวาม
รอ้น อุณหภูมพิอเหมาะแก่การเกดิเหด็ ชาวบา้นเรยีกว่า 
“อา้วเหด็” หรอื “อา้วเหด็ออก” ส าหรบัวธิกีารเกบ็เหด็จะมี
วิธีการที่แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของเห็ด บาง
ชนิดใชม้อืถอน ใชไ้มจ้ิม้ ใชเ้สยีมขุด เป็นต้น จะเกบ็เหด็
เฉพาะดอกทีต่อ้งการ เกบ็เอาเฉพาะเหด็หนุ่มๆ เหลอืเหด็
แก่ไว้ให้มนัเป็นเชื่อต่อไป การเกบ็เหด็จะนัง่ลงเกบ็ การ
เกบ็ดว้ยมอืจะต้องจบัอย่างเบามอืเพื่อไม่ให้ดอกเหด็ช ้า
หรอืหกั วางเรยีงในตะกรา้ใหเ้ป็นระเบยีบวางดอกตูมก่อน
ดอกบาน ในการเกบ็เหด็หากเป็นเหด็คนละชนิดทีไ่ม่รูจ้กั
ควรแยกเห็ดออกเป็นชัน้ๆไว้ในภาชนะเก็บ โดยจะน า
ใบตองหรอืกระดาษรองในตะกร้าเพื่อปูกนัการปนเป้ือน 
หรอืสมัผสักนั และพบว่าผูเ้กบ็เหด็ต้องไม่ทาแป้งหรอืใส่
น ้าหอมเพราะจะท าให้เหด็หยุดการเจรญิเติบโต วธิกีาร

ดา้น 
ก่อนกจิกรรม หลงักจิกรรม 

df t P 
�̅� S.D. ระดบัจริยธรรม �̅� S.D. ระดบัจริยธรรม 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

3.52 0.17 เพือ่สงัคม 3.91 0.21 เพือ่ความถูกตอ้งดงีาม 29 -7.7161 .000* 
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ขายเหด็ของชาวบา้นบา้นศรวีไิล โดยผูข้ายเหด็จะเริม่น า
เหด็ออกไปวางขายในตอนสาย เวลาประมาณ 9 นาฬิกา
เศษๆ ไปจนถงึเวลา 18 นาฬกิา โดยการวางขายตามรมิ
ถนนที่มรีถสญัจรไปมา ใช้วิธกีารแบ่งย่อยขายแบบวาง
เป็นกองๆละประมาณ 50-100 บาท โดยการจดัใสก่ระจาด
หรอืตะแกรงพลาสติก วธิกีารนี้ใช้ในกรณีต้องการความ
รวดเรว็ในการจดัขายและสามารถน ามาจดัขายได้หลาย
ครัง้ ราคาขายกระจาดละ 50-100 บาท โดยการจัดใส่
ตะกร้าหรอืคุถงั ราคาขายประมาณ 50-100 บาท รายได้
จากการขายเห็ด เหด็เป็นอาหารเศรษฐกิจของหมู่บ้าน
ในช่วงฤดฝูนชาวบา้นสามารถหารายไดจ้ากการหาเหด็ไป
ขาย เพื่อใชจ้่ายภายในครอบครวัในฤดูการท านา รายได้
จากการขายเหด็ต่อวนัต่อครอบครวั ประมาณ 300-1,000 
บาท และรายไดจ้ากการขายเหด็จะลดลงเมื่อสภาพฝนฟ้า
อากาศไม่ตกตอ้งตามฤดกูาล มคีวามแหง้แลง้ จะมรีายได้
จากการขายเหด็ประมาณ 200-500 บาท รายได้จากการ
ขายเห็ดยงัมีส่วนสมัพันธ์กับสมาชิกภายในครอบครัว
เพราะจะตอ้งมกีารแบ่งแรงงานทัง้ไปท านาและไปเกบ็เหด็
ถา้ครอบครวัใดมสีมาชกิหลายคนกส็ามารถจดัแบ่งไปเกบ็
เหด็ได้มากขึน้ วถิีหาเหด็ยงัพบเหน็เหด็ธรรมชาตนิานา
ชนิดในป่าชุมชนบ้านศรวีไิลแห่งนี้ยงัคงมอียู่ตัง้แต่อดตี
จนถงึปัจจุบนั และสนองความต้องการของคนรอบผนืป่า
แห่งนี้อยู่ไดน้ัน้ แสดงใหเ้หน็ว่าป่าแห่งนี้ยงัคงความอุดม
สมบรูณ์คนในชุมชนจะต้องมวีธิกีารในการจดัการป่าโดย
วธิกีารต่างๆ และหลายรูปแบบในการรกัษาผนืป่าแห่งนี้
ไวร้วมทัง้การใชภู้มปัิญญาทอ้งถิน่จากผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ ผูรู้ ้ที่
สะสมองค์ความรู้ประสบการณ์อันยาวนานเข้ามามี
บทบาทในการอนุรกัษ์พิทกัษ์ผืนป่าแห่งนี้ ซึ่งส่งผลถึง
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด
ธรรมชาติ ซึ่งภูมปัิญญาท้องถิ่นที่มอียู่ในชุมชนรอบป่า
ชุมชนบ้านศรีวิไลในการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพของเหด็ในป่าชุมชนบ้านศรวีไิลเพื่อความคงอยู่
และเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนืต่อไป ทัง้นี้เป็นไป
ตามแนวคดิของ สพุรรณี ศรวีรรณ และคณะ ทพิวลัย ์ค า
คง, เนติ เฉลยวาเรศ(2558 : 1-2) ไดก้ล่าวว่าการพฒันา
หลกัสูตรบูรณาการ เรื่อง เหด็ในชุมชน อ าเภอวหิารแดง 
จะตอ้งมวีธิกีารหรอืระเบยีบปฏบิตัทิีเ่หมาะสมจงึจะท าให้
การถ่ายทอดความรู้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ และระเบยีบวธิทีีจ่ะน ามาใชน้ี้ลว้น

มอียู่แล้วในศาสตร์ทางการศกึษา ขึ้นอยู่ว่าจะเลอืกสรร
ส่วนใดของศาสตร์ทางการศึกษามาร่วมใช้เท่านัน้ ซึ่ง
นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
ชุมชนมคีวามต้องการใหม้หีลกัสตูรบูรณาการ เรื่อง เหด็
ในชุมชน อ าเภอวิหารแดง โดยมีเนื้ อหาเกี่ยวกับ 
เศรษฐกิจพอเพียง เห็ดพืชเศรษฐกิจในชุมชน ความรู้
ทัว่ไปเกีย่วกบัเหด็ เหด็ต่างๆ ในอ าเภอวหิารแดง เหด็กบั
วถิีชีวิตในชุมชน โดยเน้นการฝึกปฏิบตัิจริงดงักล่าวนี้
เป็นการคดัสรรค์มาจากศาสตรท์างการศกึษา สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของปาจารยี ์โสธฤิทธิ ์(2549 : 107) พบว่า
ในฤดกูาลของการเกบ็หาของป่าในชุมชนโคกใหญ่ทีผ่่าน
มาชุมชนใช้ประโยชน์จากเห็ดป่าทัง้สิ้นประมาณ 
22,582.70 กิโลกรัม โดยการน ามาบริโภคประมาณ 
9,516.70 กโิลกรมั จ าหน่าย 13,066 กโิลกรมั ดงันัน้ใน
ฤดูฝน สิง่ทีดู่เหมอืนว่าจะมชีวีติชวีาเป็นพเิศษ คอื เหด็ 
จนถูกขนานนามว่า “นางฟ้าหน้าฝน” และยงัพบว่าชุมชน
สว่นใหญ่ใชป้ระโยชน์จากเหด็ป่ามากกวา่การใชป้ระโยชน์
ผลผลติประเภทอื่นลกัษณะการเขา้ใชป้ระโยชน์ของชมุชน
รอบป่าชุมชนโคกใหญ่มคีวามคล้ายคลงึกบัชุมชนอสีาน
อื่น  ๆเช่น ชุมชนรอบป่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรญิ
ชยา อดุลย์เดช (2550 : 113) พบว่าการบริหารจดัการ
กลุ่มเป็นปัจจัยหนึ่ งที่ท าให้วิสาหกิจชุมชนประสบ
ความส าเรจ็ เมื่อคณะผูว้จิยัไดจ้ดัเวทรีะดมสมองกนัของ
สมาชกิ เครอืขา่ยทัง้ภายในและภายนอกกลุ่ม หรอืแมก้ระ
ทัง้หน่วยงานภาครฐัหรอืภาคเอกชน จากการจดัเวทอีบรม
เชงิปฏบิตักิาร วเิคราะหส์ภาพปัญหาภายนอกและภายใน
ด้วยเทคนิค SWOT พบว่าขอ้ดี คอื ผู้น ามีความตัง้ใจ
มุ่งมัน่ สมาชิกมีความสามคัค ีมคีวามรู้ทางด้านเกษตร
เป็นพื้นฐาน และชุมชนมวีตัถุดิบจากธรรมชาติทีเ่อือ้ต่อ
การน ามาใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติเหด็ ขอ้เสยี คอื กลุ่ม
ขาดทกัษะ และเทคนิคใหม่ๆ ในการเพิม่ผลผลติ มเีงนิทุน
จ ากัด และขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือ โอกาส คือ 
ผูบ้รโิภค ใหค้วามสนใจเรื่องสุขภาพมากขึน้ ผลผลติเหด็
จงึเป็นทางเลอืกของอาหารทีม่คีวามปลอดภยัสงู และ นุด ี
เปาทอง (2545 : 15) พบว่า ผลผลิตเห็ดมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง ส่วนทางด้านการคมนาคม ขนส่งมคีวาม
สะดวก และทางด้านอุปสรรค คือ หน่วยงานภาครฐัใน
ระดบัทอ้งถิน่ไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลอืสนับสนุนเท่าทีค่วร 
การด าเนินงานของกลุ่มยังคงเน้นการใช้เครือข่ายทัง้
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ภายในกลุ่มธุรกิจชุมชน ประชาชนในชุมชน รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกผ่านการมีส่วนร่วมของ
เครอืขา่ยในการเสรมิสรา้งศกัยภาพการผลติเหด็ใหส้งูขึน้ 
ท าให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมวิถีหาเห็ดและขายเห็ดมี
ความรูท้ี่ดเีพิม่มากขึน้หลงัจากการศกึษาวถิีหาเหด็และ
ขายเห็ด โดยผ่านกระบวนการร่วมกิจกรรมโดยใช้คู่มือ
แผ่นพบัในการจดักจิกรรมท าใหก้ารพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้ ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
5.2 ผลการศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้
ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องระเบยีบป่าชุมชน ส าหรบั
นิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม มีป ร ะ สิท ธิภ าพ  E1/E2 = 
86.00/89.10  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว ้
80/80 ส าหรบักิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด เรื่องวถิหีาเหด็และขายเหด็ โดยใชคู้่มอืกจิกรรม 
ซึง่เป็นรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนเกดิความรู้ ความเขา้ใจ ในเรื่องของระเบยีบ
ป่าชุมชน สามารถพฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรมตรงตาม
ความมุ่ งหวัง  ส่ งผลให้นิ สิตระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มีผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่า กิจกรรม
การเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่องวถิีหาเหด็และ
ขายเหด็โดยใช้คู่มอืกจิกรรมประกอบการสอน ท าให้
นิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษามี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้จรงิ ซึ่งสอดคลอ้งตาม
แนวคดิของ สุนิตย ์เยน็สบาย (2539 : 122) หนังสอื
คู่มอื เป็นหนังสอือา้งองิประเภทหนึ่งที่จดัท าขึน้เพื่อ
รวบรวมเรื่องราว และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล ,
เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะดา้น ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวที่
น่าสนใจดา้นใดดา้นหนึ่ง หรอืเรื่องในสาขาวชิาใดวชิา
หนึ่งโดยเฉพาะอย่างกวา้งๆ โดยใหร้ายละเอยีดของ
เรื่องราวนัน้อย่างสัน้ๆ กระทดัรดั เพื่อผูอ้่านจะได้ใช้
เป็นคู่มอืศกึษาเรื่องทีน่่าสนใจไดเ้ป็นอย่างด ีหรอือาจ

ใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตัิงานและใช้เป็นแหล่งอา้งองิ
หาขอ้เท็จจรงิที่จะตอบค าถามในเรื่องราวหนึ่งๆ ได้
โดยรวดเร็ว  ซึ่งสอดคล้องกับตามแนวคิดของ 
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2546 : 256) 
ได้นิยามความหมาย "คู่มือ" ว่า หมายถึงสมุดหรือ
หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่องหนึ่ งที่
ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบต ารา เพื่ออ านวยความ
สะดวกเกีย่วกบัการศกึษาหรอืการปฏบิตัเิรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรอืเพื่อแนะน าวธิใีชอุ้ปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
คู่มือ จดัเป็นหนังสอือ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่รวบรวม
ขอ้มูล ข้อเทจ็จรงิ เฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นคู่มอืตอบ
ค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อ
ใช้เป็นคู่มอืในการศกึษาและปฏิบตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้
คู่มอืมกัจะมกีารเรยีบเรยีงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อ
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ ใช้  และ
สอดคลอ้งตามแนวคดิของ จุมพจน์ วนิชกุล (2554 : 
2-3) หนังสอืคู่มือเป็นหนังสอือ้างอิงประเภทหนึ่งที่
จดัท าขึน้เพื่อรวบรวมเรื่องราวและขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
บุคคล เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะดา้นหรอืเรื่องราวที่
น่าสนใจเฉพาะดา้นหรอืเรื่องในสาขาวชิาใดวชิาหนึ่ง 
โดยให้รายละเอียดของเรื่องราวนัน้อย่างสัน้ๆ หรือ
อาจใช้เป็นคู่มือในการปฏิบตัิงานและใช้ เป็นแหล่ง
อา้งองิหาขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะตอบค าถาม ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ประเสริฐ พลอยบุตร (2550 : 2) ได้
ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
โรงเรียนบ้านหนองจอกวังก าแพง อ าเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษา ชุดกิจกรรมการ
เรยีนรู้เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมในโรงเรียนบ้านหนองจอกวงัก าแพง มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์82.25/91.13 และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ อรทัย ผิวขาว และบัญญัติ สาล ี
(2559 : 149-162) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน 
: ราชอาณาจกัรกมัพชูา พบว่าประสทิธภิาพของคู่มอื
ฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 94.20/92.10 และยงั
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรนิภา ตูมโฮม และ
ประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 190) ได้ท าการศกึษา
เรื่องการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละ
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สิง่แวดล้อมอาเซียน : สาธารณรฐัอินโดนีเซีย และ
เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม และ
เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและทกัษะในการเป็น
วทิยากรฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธภิาพ
ของคู่ มื อ ฝึ ก อบ รม  มีป ร ะ สิท ธิภ าพ  เท่ า กับ 
84.53/85.33 แสดงใหเ้หน็ว่า กระบวนการทีใ่ชใ้นการ
จดักจิกรรมนี้สามารถสรา้งความรู้เกีย่วกบัวถิหีาเหด็
และขายเห็ดเพื่อการอนุรักษ์เห็ดป่า และสามารถ
น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ท าใหผ้ลสมัฤทธิอ์อกมา
ในทางที่ดีขึ้น จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิถีหา
เหด็และขายเหด็ท าใหผ้ลศกึษาปรากฏเป็นเช่นนี้อาจ
เนื่ อ ง ม า จ าก เ ค รื่ อ ง มือที่ ผู้ วิ จ ัย ไ ด้พัฒนาขึ้ น
ประกอบดว้ยคู่มอืฝึกกจิกรรม เกีย่วกบัวถิหีาเหด็และ
ขายเห็ดรวมถึงเครื่องมือวดัและประเมินผลได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และกระบวนการที่
ผูว้จิยัไดไ้ปอบรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหาเพิม่
มากขึ้น จึงท าให้นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
ความรู้หลังการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

การศกึษาวจิยั เรื่อง การพัฒนากจิกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง วิถีหาเห็ดและขายเห็ด ส าหรับ
นิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษาคณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม นิสติที่
เข้าร่วมการฝึกอบรมมีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 
0.6487 หมายความว่า นิสติที่เขา้ร่วมการฝึกอบรม
โดย ใช้ คู่ มือ กิจ กร รมการ เ รีย นรู้ ป่ า ชุ มชน  มี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรู ้คดิเป็นรอ้ยละ 64.87 ซึง่
ผู้วจิยัได้มกีารใช้คู่มอืกจิกรรมมกีารคดัสรรเนื้อหาที่
เหมาะสม และล าดบัการน าเสนออย่างเป็นขัน้ตอน 
เพื่อใหน้ิสติเกดิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวถิีหาเหด็
และขายเห็ด ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ ปรีชา 
ช้างขวญัยืน (2551 : 127-132) ได้อธิบายคู่มือที่
เกีย่วกบัการจดัการเรยีนว่าคู่มอืคอื หนังสอืที่ผูเ้รยีน
ใช้ควบคู่ไปกับต าราที่เรียนปกติโดยการถ่ายทอด
ความรู้ผ่านคู่มอืฝึกอบรม อาจท าให้ผู้เรยีนมคีวามรู้
เกี่ยวกบัการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้อื่นโดยมุ่งหวงัให้

ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจทศันคต ิและเกดิความตระหนัก 
สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ ได้อย่างเหมาะ ซึ่ง
สอดคลอ้งตามแนวคดิของ สุนิตย ์เยน็สบาย (2543 : 
97) หนังสือคู่มือ (Handbook) เป็นหนังสืออ้างอิง
ประเภทหนึ่งที่จดัท าขึน้ เพื่อรวบรวมเรื่องราว และ
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบับุคคล เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะ
ดา้นซึ่งอาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจดา้นใดดา้นหนึ่ง หรอื
เรื่องในสาขาวชิาใดวชิาหนึ่งโดยเฉพาะอย่างกวา้งๆ 
สามารถใชเ้ป็นคู่มอืศกึษาเรื่องทีน่่าสนใจไดเ้ป็นอย่าง
ด ีหรอือาจใช้เป็นคู่มอืในการปฏบิตัิงาน และใช้เป็น
แหล่งอ้างอิงข้อเท็จจริงที่จะตอบค าถามในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ วีระพันธ ์
แกว้รตัน์ (2558 : 136) ใหค้ านิยามความหมายของ 
การฝึกอบรม คอื " การถ่ายทอดความรูเ้พื่อเพิม่พูน
ทักษะ ความช านาญ ความสามารถ และทัศนคติ
ในทางที่ถูกที่ควร เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานและ
ภาระหน้าทีต่่างๆ ในปัจจุบนัและอนาคตเป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ และไม่ว่าการฝึกอบรม จะมี
ขึ้นที่ใดก็ตามวัตถุประสงค์ก็คือ เป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติง าน หรือ เพิ่มขีด
ความสามารถในการจดัรูปขององค์กร ซึง่สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ พรรณพร บุญทศ (2551: 108) การ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยใชเ้ทคนิคการสรา้ง
แรงบันดาลใจ ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจมี
ประสทิธผิลโดยรวมเท่ากบั 0.7379 แสดงว่านักเรยีน
มคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้ 0.7379 หรอืคดิ
เป็นร้อยละ 73.79 นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงและ
นักเรียนที่มีผลการเรียนต ่าที่เรียนด้วยรูปแบบการ
เรยีนโดยใช้เทคนิคการสร้างแรงบนัดาลใจมคีวามรู ้
ความตระหนกัและพฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมรีะดบันัยส าคญัทาง
สถิติที่.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรนิภา       
ตูมโฮม และประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 190) ได้
ท า ก า รศึกษา เ รื่ อ ง กา รพัฒนาคู่ มื อ ฝึ กอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธา รณรัฐอิน โดนี เซีย  ผลการศึกษาพบว่ า 
ประสทิธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากบั 0.6343 
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นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐอินโดนีเซียมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนคดิเป็นร้อยละ 63.43 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวาท ีลพพนัธท์อง (2558 : 
15)  ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มืออบรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐ
สงิคโปร์ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิผลของคู่มือ
การอบรม เท่ากับ 0.7350 นิสิตที่ใช้คู่มืออบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัสงิคโปร ์มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูค้ดิ
เป็นรอ้ยละ 73.50 ซึง่ผูว้จิยัไดม้กีารใชคู้่มอืกจิกรรมมี
การคดัสรรเนื้อหาทีเ่หมาะสม และล าดบัการน าเสนอ
อย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อใหน้ิสติเกดิความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัวถิหีาเหด็และขายเหด็ 
5.3 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัวิถี
หาเหด็และขายเหด็ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม
 ความรูเ้กีย่วกบัวถิหีาเหด็และขายเหด็ ผลการ
เปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
พบว่า นิสติชัน้ปีที ่2 มคีะแนนเฉลีย่หลงัการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่าคู่มือ
กิจกรรมวิถีหาเห็ดและขายเห็ด มีความเหมาะสม 
พรอ้มกบัมเีน้ือหาทีส่ าคญั และน่าสนใจต่อการเรยีนรู ้
ท าให้นิสติชัน้ปีที่ 2 เกิดความเข้าใจในเนื้อหาคู่มือ
กิจกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งคู่มือกิจกรรมวิถีหาเห็ดและ
ขายเหด็มุ่งเน้นให้นิสติชัน้ปีที่ 2 ได้รบัประสบการณ์
ความรูใ้หม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัการปฏบิตัติน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่
ต้องการ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของพรธิดา                
วิเชียรปัญญา (2547 : 21) ได้ให้ความหมายของ
ความรูไ้วว้่า ความรู ้คอื กระบวนการของการขดัเกลา
เลอืกใชแ้ละบูรณาการ การใชส้ารสนเทศเหล่านัน้จน
เกิดความรู้ใหม่  ความรู้ใหม่จึง เกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานความรู้และประสบการณ์เดิมผนวกกับ
ความรู้ใหม่ที่ได้รับ ซึ่งความรู้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่
ภายในบุคคลเป็นความรู้ที่ชดัแจ้งและความรู้จะเกิด
คุณค่าไดห้ากไดร้บัการน าไปใชใ้นการตดัสนิใจ และ
แนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2537 : 77) ได้ให้
ความหมายของความรู้ว่า เป็นพฤติกรรมเบื้องต้นที่
ผูเ้รยีนสามารถจ าไดร้ะลกึได ้โดยการมองเหน็ไดย้นิ

ความรูข้ ัน้น้ี คอื ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์ค าจ ากดัความ
เมื่อบุคคลได้รับความรู้มาแล้วจะเกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านความรู้สติปัญญา
ตามล าดับขัน้ตอนดังนี้  คือ เริ่มจากผู้เรียนได้รับ
ความรู้หรือประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ แล้วผู้เรียนจะ
รู้จ ักใช้การสงัเกตใช้ความคิดในประสบการณ์หรือ
ความรู้ใหม่ที่ได้รบัเพิ่มเติม แต่ถ้าตรวจสอบความรู้
แล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ก็จะกลับไปเริ่มต้นในการ
ทบทวนของการเรียนรู้ที่ยังไม่ เข้าใจต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลทิศ พันธุ์ศิริ และ
บญัญตัิ สาลี (2559 : 177) ที่ศึกษา เปรยีบเทียบ
ความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม ผลการศึกษา
พบว่านิสติกลุ่มทดลองมีความรู้ในการเป็นวิทยากร
การฝึกอบรม สูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุม  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ พรนิภา ตูมโฮม และประยรู วงศจ์นัทรา 
(2559 : 189) ทีศ่กึษา เปรยีบเทยีบความรู ้ก่อนและ
หลงัการฝึกอบรม ผลการศกึษา พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความรู้ของนิสิตที่ เข้ารับการฝึกอบรมหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการรับการฝึกอบรม และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิวฒัน์ ไชยพมิพ ์(2559 : 
105) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบความรู้ก่อน และหลัง
การฝึกอบรม ผลการศกึษา พบว่า นิสิตทีเ่ขา้รบัการ
ฝึกอบรมมีความรู้ และทัศนคติหลังการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
.05 การถ่ายทอดความรูอ้นัเป็นสว่นประกอบของการ
จดัการองค์วามรู้ ถูกประพฤติปฏิบตัิกนัมานานแล้ว
ตวัอย่างรูแ้บบการถ่ายทอดความรู ้เช่น การอภปิราย
ของเพื่อนร่วมงานในระหว่างการปฏิบัติงาน การ
อบรมพนักงานใหม่อย่างเป็นทางการห้องสมุดของ
องคก์รโปรแกรมการฝึกสอนทางอาชพีและการเป็นพี่
เลี้ยง ซึ่งรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ มีการพัฒนา
รูปแบบโดยอาศยัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ที่กระจาย
อย่ า งกว้า งขวาง ในศตวรรษที่  20 ก่ อ ให้ เกิด
เทคโนโลยีฐานความรู้ระบบผู้เชี่ยวชาญและคลัง
ความรู ้ซึง่ท าใหก้ระบวนการถ่ายทอดความรูง้่ายมาก 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จกัรพนัธ ์พธิคุณ (2545 
: 40) ไดศ้กึษาความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความรู้
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ดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของนักเรยีนอยู่ในเกณฑ์
พอใจและนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อมและผลเปรยีบเทียบความรู้และทศันคติ
ของนกัเรยีนทีอ่าศยัทศันคตอิยู่ในเขตชุมชนชัน้ในกบั
ชุมชนชัน้นอกแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของประเสริฐ พลอยบุตร (2550 : 2) ได้ศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในโรงเรยีนบา้น
หนองจอกวงัก าแพง อ าเภอศรเีทพ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
ผลการศกึษาพบว่า ชุดกจิกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกบั
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนบ้านหนองจอกวังก าแพง นักเรียนชัน้ 
ประถมศึกษาชัน้ปีที่ 4, 5 และ 6 ที่เรียนด้วยชุด
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 มีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสาก่อน
และหลงัการจดักิจกรรมวิถีหาเหด็และขายเหด็ 
 จติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อวถิหีาเหด็และขายเหด็ 
พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่า
คู่มอืและกระบวนการฝึกอบรมวถิหีาเหด็และขายเหด็ 
มีความเหมาะสมและมีเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่มี
ความหลากหลาย ผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรมมสี่วนร่วม
ในกจิกรรมทุกหน่วยฝึกอบรม ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่
เข้าร่วมรบัการฝึกอบรมมีจิตอาสาสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มากขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคิดของ ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550 : 7) ให้
ความหมายของจติอาสา หมายถึง ความส านึกของ
บุคคลทีม่ต่ีอสงัคมส่วนรวม โดยการเอาใจใส่และการ
ช่วยเหลอืผู้ที่มจีติอาสาจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่
อาสาท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การเสยีสละเงนิ 
สิง่ของ เวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลอื
ผูอ้ื่นและสงัคม โดยไม่หวงัผลตอบแทน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552:  13) ให้
ความหมายของจติอาสา หมายถงึ การรูจ้กัเอาใจใส ่
เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ มคีวามส านึกและยดึมัน่ใน

ระบบคุณธรรม และจรยิธรรมทีด่งีาม ละอายต่อสิง่ผดิ 
เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความ สมดุล
ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
กรรณิกา มาโน (2553 : 7) ให้ความหมายของจิต
อาสา หมายถงึ จติที่พรอ้มสละเวลา แรงกาย แรงใจ 
และสตปัิญญาเพื่อประโยชน์เกือ้กลูต่อผูอ้ื่นหรอืสงัคม 
เ ป็ นก า รก ร ะท า ด้ ว ยค ว ามสมัค ร ใ จ  ไ ม่ ห วั ง
ผลตอบแทน และเป็นการกระท าทีไ่ม่ใช่ภาระหน้าทีท่ี่
ต้องรบัผดิชอบ สอดคล้องกบัแนวคดิของ ดวงทพิย ์
อนัประสทิธิ ์(2555 : 27) ใหค้วามหมายของจติอาสา 
หมายถงึ ผูท้ี่มคีวาม เอือ้อาทร มคีวามเมตตาให้กบั
ผูอ้ื่น พรอ้มกบัการมใีจทีเ่ป็นกลาง มคีวามรบัผดิชอบ 
เสียสละเพื่อส่วนรวม และเอาใจใส่ผู้อื่นด้วยการ
กระท าด้วยความสมคัรใจ เพื่อทีจ่ะได้ช่วยเหลือผูอ้ื่น 
และสร้างประโยชน์ให้กับคนที่อยู่ในชุมชน/สังคม
เดียวกัน ท าให้เกิดการพัฒนาให้มีความเจริญ
ยิ่งขึ้นไป และสอดคล้องกับแนวคิดของ ปิยะนาถ                      
สรวิสูตร (2552 : 35) ให้ความหมายของจิตอาสา 
หมายถงึ บุคคลทีม่จีติทีพ่รอ้มจะให ้หรอืเสยีสละเวลา 
แรงกาย และสตปัิญญา เพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่นและสงัคม 
โดยไม่หวงัผลตอบแทน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
พรรษา เอกพรประสทิธิ ์(2559 : 87) ไดศ้กึษาผลการ
ใชร้ปูแบบกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิจติอาสาของนักศกึษา 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ ร ี
ผลการวจิยัสรุปไดว้่า 1) รปูแบบกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ
จติอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอม เกล้าธนบุ รี  มีองค์ประกอบคือ  หลักการ 
วตัถุประสงค ์เนื้อหาสาระกจิกรรมการเรยีนรู ้การวดั
และประเมนิผลองค์ประกอบของการเรยีนรู้จติอาสา 
คือ หลักการเรียนรู้ผ่านฐานต่างๆประกอบไปด้วย 
ความคดิ จิตใจการลงมือกระท าการช่วยเหลอื และ
ความสขุใจ 2) ผลการใชรู้ปแบบกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ
จติอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้ธนบุรขีองกลุ่มทดลองมรีะดบัคะแนนเฉลี่ย
ของพฤติกรรมจิตอาสาก่อนและหลงัการทดลองไม่
แตกต่างกนั และ 3) ปัจจยัและเงื่อนไขการน ารูปแบบ
กจิกรรมไปใช้ ปัจจยัได้แก่ มหาวทิยาลยั คณาจารย ์
และบุคลากร มสี่วนช่วยส่งเสรมิใหน้ักศกึษาเกดิการ
พฒันาความรู ้เจตคตแิละความสามารถดา้นจติอาสา 
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การรณรงค์ ให้ความรู้และข่าวสารมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการส่งเสรมิจติอาสาของนักศกึษา และการ
สรา้งเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูผ้่านโครงการกจิกรรมจติ
อาสาอย่างเป็นรปูธรรมสว่นเงื่อนไข ไดแ้ก่ ระยะเวลา
ที่เหมาะสมในการจดัโครงการจิตอาสา รวมถึงการ
ประเมนิและตดิตามผล ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ทพิย์ขจร ฉายาสกุลวิวฒัน์  (2556 : 27) ได้ศึกษา
กระบวนการจิตอาสาตามหลกัพระพุทธศาสนาของ
เจ้าหน้าที่ เสถียรธรรมสถาน ผลการวิจัยพบว่า 
แนวคิดทฤษฎีจิตอาสาตามหลักพระพุทธศาสนามี
การน าหลกัพุทธธรรมมาเกือ้หนุนกนั แบ่งออกเป็น 5 
หมวด คือ (1) หลักธรรมของผู้น าจิตอาสา ได้แก่ 
สงัคหวตัถุ 4 อทิธบิาท 4 พรหมวหิาร 4 สปัปุรสิธรรม 
7 และทศพิธราชธรรม (2) หลักธรรมขององค์กร 
ไดแ้ก่ สปัปายะ 7 (3) หลกัธรรมของบุคคลในองคก์ร 
ไดแ้ก่ ทาน กลัยาณมติรธรรม 7 ภาวนาและจาคะ (4) 
หลกัธรรมของการอยู่ร่วมกนั ไดแ้ก่ สาราณียธรรม 6 
สมัมาวาจา ปิยวาจา และ อรยิวนิัย (5) กระบวนการ
สร้างจิตอาสาตามหลักพระพุทธศาสนา การศึกษา
กระบวนการจิตอาสาตามหลกัพระพุทธศาสนาของ
เจ้าหน้าที่เสถียรธรรมสถาน มี 4 ประเด็น คือ (1) 
ผู้น า (2) วฒันธรรมองค์กร (3) สถานที่ (4) วถิีชวีิต
ชุมชน ซึ่งเป็นการท างานในโครงการที่เกิดจากการ
หลอมรวมหลักพุทธธรรมที่น าไปสู่การให้ การ
ช่วยเหลือ เกื้อกูล แบ่งปัน บรรเทาทุกข์ ผ่าน
โครงการของเสถยีรธรรมสถาน ซึง่ประกอบดว้ยงาน
อาสาจดัสถานที่ งานสื่อกระจายเสยีง งานครวั งาน
จดัสวน งานแม่บา้นซึง่กระจายอยู่ในโครงการต่างๆ 4 
โครงการ ดงันี้ (1) โครงการศลิปะการพฒันาชวีติดว้ย
อานาปานสติภาวนา (2) ธรรมชาติบ าบดัเพื่อชวีติที่
เ ป็นสุข (3)  โครงการโรงเรียนพ่อแม่  และ (4) 
โครงการจิตประภัสสรตัง้แต่นอนอยู่ในครรภ์ การ
ประยุกตห์ลกัการพฒันาตนตามแนวพระพุทธศาสนา
ของเจ้าหน้าที่ เสถียรธรรมสถานซึ่งได้จากการ
วิเคราะห์บทสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของเสถียรธรรม
สถาน สรุปได้ว่า การได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
เสถียรธรรมสถานโดยการอาสารับใช้ เป็นผู้อยู่
เบื้ องหลัง  เ ป็นเจ้าห น้าที่ที่ท า งานอย่ า งหนัก 
เจา้หน้าทีเ่หล่านี้ทัง้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เป็นทัง้

จิตอาสาและยัง ได้รับการพัฒนาตนตามแนว
พระพุทธศาสนา จนเอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในจติใจอยู่ตลอดท าใหเ้หน็สจัจธรรมและมชีวีติที่
เป็นสุข ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ป่ินกนก วงศ์
ป่ินเพชร และวิมล เหมอืนคดิ (2553 : 9) ได้ศึกษา
ปั จ จัยที่ เ กี่ ย ว ข้อ งกับจิต อาสาขอ งนั กศึกษ า 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ผลการวิจัยพบว่า  จิตอาสาของนักศึกษาอยู่ ใน
ระดบัสงู มเีจตคตต่ิอจติอาสาอยู่ในระดบัด ีแรงจูงใจ
ในการท ากิจกรรมจิตอาสาอยู่ในระดับสูง และการ
ได้รบัการสนับสนุนทางสงัคมอยู่ในระดบัสูงเช่นกนั 
ปัจจยัดา้นบุคคลทุกตวัมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัจติ
อาสาของนักศึกษาฯอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่
ระดับ .05 และยังสามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของจิตอาสาได้ ร้อยละ 48.8 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.001 โดยแรงจูงใจในการ
ท ากจิกรรมจติอาสา มคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวั
พยากรณ์สงูทีส่ดุรองลงมาคอื การไดร้บัการสนบัสนุน
ทางสงัคมและเจตคตต่ิอจติอาสา ตามล าดบั แสดงให้
เหน็ว่ากระบวนการทีใ่ชใ้นการการฝึกอบรมนี้สามารถ
สรา้งจติอาสาต่อระเบยีบป่าชุมชนเพื่อการอนุรกัษ์ป่า
ชุมชนและสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ท าให้
ผลสมัฤทธิอ์อกมาในทางทีด่ขี ึน้ จากการฝึกอบรม ผล
ศกึษาปรากฏเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากเครื่องมอืที่
ผู้วิจ ัยได้พัฒนาขึ้นประกอบด้วยคู่มือ ฝึกอบรม 
เกี่ยวกบัวถิีหาเห็ดและขายเหด็ รวมถึงเครื่องมอืวดั
และประเมนิผลไดผ้่านการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ 
และกระบวนการทีผู่ว้จิยัไดไ้ปอบรมใหค้วามรู ้ความ
เข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้นิสติระดับ
ปริญญาตร ีชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศกึษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มคีวามรูห้ลงั
การฝึกอบรมเพิม่มากขึน้กว่าก่อนการฝึกอบรม 
5.5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมก่อน
และหลงัการจดักิจกรรมวิถีหาเหด็และขายเหด็ 
 จริยธรรมสิง่แวดล้อม พบว่า นิสิตมีคะแนน
เฉลีย่ก่อนการฝึกอบรมสงูกว่าหลงัการฝึกอบรมแสดง
ใหเ้หน็ว่าคู่มอืและกระบวนการฝึกอบรมกจิกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชน มคีวามเหมาะสมและมเีทคนิควธิกีาร
ฝึกอบรมทีม่คีวามหลากหลาย ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม
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มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกหน่วยฝึกอบรม ซึ่งช่วย
กระตุน้ใหผู้ท้ีเ่ขา้ร่วมรบัการฝึกอบรมมจีรยิธรรมเพิม่
มากขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคิดของ  ลอร์ เรนซ์  โคลเบอร์ก (Lawrence 
Kohlberg. 1976 : 45) กล่าวว่า จริยธรรม คือ 
พืน้ฐานของความยุตธิรรม ซึ่งยดึถือเอาการกระจาย
สทิธแิละหน้าที่อย่างเท่าเทยีมกนั โดยมไิด้หมายถึง 
กฎเกณฑ์ที่บงัคับโดยทัว่ไป แต่เป็นกฎเกณฑ์ซึ่งมี
ความเปลี่ยนสากลที่คนส่ วนใหญ่รับ ไว้ ในทุ ก
สถานการณ์ไม่มกีารขดัแย้งกนั เน้นอุดมคติ ดงันัน้
พันธะทางจริยธรรมจึงเป็นการเคารสิทธิและข้อ
เรยีกร้องของบุคคลอย่างเสมอภาคกนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ อรรถเดช สรสุชาติ (2558 : 23) ให้
ความหมายจริยธรรม คือ คุณสมบัติทางความ
ประพฤตทิีส่งัคมมุ่งหวงัใหค้นในสงัคมนัน้ประพฤต ิมี
ความถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพภายใน
ขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ที่
สมาชกิในสงัคมพงึประพฤตปิฏบิตัต่ิอตนเอง ต่อผูอ้ื่น 
และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรอืง
ขึ้นในสังคม การที่จะปฏิบัติให้เป็นไปเช่นนัน้ได้ผู้
ปฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่ใดถูกสิง่ใดผดิ และซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ ชชัพงศ์ ทองขนั (2552 : 25) ศกึษา
เกี่ยวกับแนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไว้ว่า เดิม
มนุษยไ์ม่เคยประสบปัญหาสิง่แวดลอ้มมากนัก แต่ใน
ปัจจุบันมนุษย์ประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลง อนัเนื่องจากทรพัยากรธรรมชาติเหลอื
น้อยลง การใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทางที่
ผดิเช่น การทดลอง ระเบดิปรมาณู การท าลายป่าไม้
ฯลฯ ท าให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงและเสียสมดุล 
ส่ งผลกระทบต่อชีวิตของม นุษย์ เอง  ปั จจุบัน
สังคมไทยมีปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องน า
จริยธรรมสิง่แวดล้อมมาศึกษาให้ครบทุกด้าน โดย
การบูรณาการกบัทุกกจิกรรม เช่น การรูจ้ ักประมาณ
ในการบรโิภคหรอืทางสายกลางในการใช้สอย การ
กตัญํูกตเวทีรู้คุณค่าของสิง่แวดล้อม การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บรรเจดิ ปาน
เงิน (2552 : 112) ได้ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานี

อนามัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ การศึกษาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานี
อนามัย ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1.บุคลากร
สาธารณสุขประจ าสถานีอนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์
มีสิ่ง แวดล้อม โดยรวม  และเ ป็ นรายด้านโดย
เรียงล าดับค่ า เฉลี่ย จ ากมากไปน้อยดังนี้ ด้าน
ทรัพยากร ป่ า ไม้  ด้ านการจัดการสุ ข าภิบ าล
สิ่งแวดล้อม และด้านทรัพยากรน ้ า 2. บุคลากร
สาธารณสุขประจ าสถานีอนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์
ที่มอีายุ ระดบัการศกึษาและต าแหน่งงานต่างกนั มี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน โดยสรุป 
บุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอานามยั ในจงัหวดั
เพชรบรูณ์ มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมอยู่ในระดบัสงูมาก 
โดยบุคลากรที่มีอายุ ระดบัการศึกษาและต าแหน่ง
งานต่างกนั มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนั ซึง่
ขอ้สนเทศทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้นี้ใช้เป็นแนวทางใน
การจดัการสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
ต่อไป  ซึ่ ง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ  ประยู ร           
วงศ์จันทรา  (2552  :  102 )  ได้ศึกษาแนวคิด
สิง่แวดลอ้มศกึษากบัการปลกูฝังจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างจิตส านึกและ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธศาสตร์ ผล
การศึกษาพบว่า แนวคิดทางจริยธรรมสิง่แวดล้อม
เป็นความตระหนักและจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในทาง
ปฏิบัติอย่างเ ป็นมิตร ในการปลูกฝังจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มกบักระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษาถอื
เป็นแนวทางที่มคีวามสอดคล้องกนัเป็นอย่างยิง่ ใน
การแก้ไขปัญหาการสร้างจิตส านึกทางจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต้องท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมและพบว่าหลกัค า
สอนทางพระพุทธศาสนามคีวามสอดคลอ้งกบักบัการ
ปลกูจติส านึกทางจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเพราะหลกัค า
สอนเน้นให้เข้าใจธรรมชาติ ดังนั ้นการปลูกฝัง
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างด ีและซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ พระครูวาปีพชัราภรณ์ (2554 : 52) ได้
ศึกษาเกี่ยวกบัการศึกษาจริยธรรมสิง่แวดล้อมของ
พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ศูนย์การศึกษา
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จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า จริยธรรม
สิ่ง แวดล้อมของพระนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
คะแนนอยู่ในระดบัสงูมาก และพระนิสติทีก่ าลงัศกึษา
อยู่ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยัที่มี
อายุ ระดับการศึกษาและต าแหน่งงานต่างกัน มี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนั แสดงให้เหน็ว่า 
กระบวนการทีใ่ช้ในการการฝึกอบรมนี้สามารถสรา้ง
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัวถิีหาเหด็แลขายเห็ด
เพื่อการอนุรกัษ์เหด็ป่าในชุมชนและสามารถน าไปใช้
ในชวีติประจ าวนัได ้ท าใหผ้ลสมัฤทธิอ์อกมาในทางที่
ดขี ึน้ ดงันัน้จากการฝึกอบรมกิจกรรมการเรยีนรู้วิถี
หาเหด็และขายเหด็ การทีผ่ลศกึษาปรากฏเป็นเช่นนี้ 
อาจเนื่ องมาจากเครื่องมือที่ผู้วิจ ัยได้พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วยคู่มือฝึกอบรมเกี่ยวกับวิถีหาเห็ดและ
ขายเหด็ รวมถึงเครื่องมอืวดัและประเมนิผลได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญและผู้วิจ ัยได้ไป
ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจเพิม่มากขึน้จงึท าให้
นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มี

ความรู้หลังการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. การศกึษาวิถีหาเห็ดและขายเหด็พบว่ามี
การหาเหด็อยู่ 2 ช่วง คอื กลางวนั และกลางคนื ซึง่ผู้
ทีไ่ปเกบ็เหด็ตอนกลางคนืควรมขีอ้ระวงัมากกว่าช่วง
กลางวนั เช่น อาจพบเจอสตัว์มพีษิ และอาจหลงป่า
ได้ จึงควรศึกษาวิธีการเก็บเหด็ในช่วงเวลาการคืน
และการวางแผนการเดนิป่าเกบ็เหด็ใหร้อบครอบ 
 2. ควรมกีารศกึษาบรบิทชุมชนและวถิหีาเหด็ 
ขายเหด็ เพิม่เติมก่อนน าเครื่องมอืไปใช ้เพื่อให้เกดิ
ประสทิธภิาพในการศกึษาเพิม่มากขึน้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาราคาของเหด็ที่มผีลต่อการเกบ็
เหด็ 
 2. ควรศกึษาสถติเิกีย่วกบัสภาพภูมอิากาศที่
มผีลต่อการเกดิเหด็ 
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