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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง เห็ดธรรมชาติในป่าชุมชน 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการจดักจิกรรม เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัเหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน กลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการศึกษา คือ นิสติระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาหนึ่งหลกัสตูรหนึ่งชุมชน ภาคเรยีนที ่2/2560 จ านวน 30 คน ไดม้าจาก
การสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาติใน       
ป่าชุมชน แบบทดสอบวดัความรู ้แบบวดัจติอาสาสิง่แวดลอ้ม และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 
คอื ความถี ่ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิานคอื Paired t - test ผลการศกึษาพบว่า คู่มอื
ฝึกกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 85.10 / 92.53 สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม เท่ากบั 0. 8674  แสดงใหเ้หน็วา่นิสติ
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการมคีวามรูเ้พิ่มขึน้และส่งผลใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 86.74 
นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วม
กจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract  
 The purposes of this research were to study community forest natural mushrooms, to the development 
of learning activities of  Khok Hin Lad community forests, Mueang District, Maha Sarakham Province with 
efficiency of 80/80, to study and compare the knowledge, environmental volunteer and environmental ethics 
about community forest natural mushrooms. The sample used in the study were 30 undergraduate students 
in Year 2, Environmental Education program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham 
University, derived from enrolling in the course One Program One Community in semester 2/2017. Tools 
used in research included learning activity manual of  Khok Hin Lad community forests on title community 
forest natural mushrooms, knowledge test, environmental volunteer test and environmental ethics test. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing 
t-test. The results revealed that the was manual was efficiency of 85.10/92.53. The effectiveness of the 
activity manual index was equal to 0.8674. 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. 
  
Keyword : Activity manual, Community Forest Natural Mushrooms, Knowledge, Environmental volunteerism, 

Environmental ethical. 
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1. บทน า 
 ป่าชุมชน (Community Forest) เป็นวถิปีฏบิตัิ
และเป็นการปรบัตวัของการจดัการทรพัยากรภายใน
ชุมชนในการช่วยลดปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล ้าทางสงัคมของคนในชุมชน จากการถูกแย่งชงิ
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ และเป็นแนวทาง
หนึ่งในการรกัษาพื้นที่ป่าและความสมบูรณ์ของนิเวศ
ป่าไม้ เพื่อให้ระบบนิเวศคงความสมดุล เนื่องจากป่า
ชุมชนเป็นกลไกทีส่ าคญัทีเ่ป็นช่องทางใหชุ้มชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ จดัการ ฟ้ืนฟูให้ป่ามีความ
สมบรูณ์เพิม่ขึน้ และมกีารใชท้รพัยากรและผลผลติจาก
ป่าได้อย่างมปีระสทิธิภาพ เพื่อความมัน่คงแห่งชีวิต
ของคนในชุมชน ดงันัน้เมื่อคนในชุมชนมคีวามเป็นอยู่
ดีขึ้นจึงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน และที่ส าคญัยิ่งคือ
เพิม่ความสามารถให้กบัมนุษยชาติ ได้เรียนรู้การอยู่
อย่างสมดุลกับธรรมชาติและด ารงชีพอยู่ได้อย่างมี
ความสขุ“ป่าชุมชน” เป็นค าทีเ่กดิขึน้ในช่วงเกอืบ 30 ปี
ทีผ่่านมา เป็นทางเลอืกในการจดัการทรพัยากรนิเวศ
ป่าไม้โดยมีชุมชนเป็นฐาน หรือเ ป็นการจัดการ
ทรพัยากรร่วมกนัของชุมชน ที่มีวิถีปฏิบตัิเป็นระบบ
สทิธหิน้าหมู่ หรอืเป็นระบบทรพัยากรร่วมของชุมชน 
นอกจากนัน้ (สมศกัดิ ์สุขวงศ์, 2544: 54-62) ได้
กล่าวถงึป่าชุมชน ว่าเป็นกจิกรรมของคนชนบทในการ
จดัการทรพัยากรตน้ไมแ้ละป่าไม ้เพื่อผลประโยชน์ของ
ครอบครวัและชุมชน เป็นกจิกรรมทีส่นับสนุนและมอบ
อ านาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูก จดัการ 
ป้องกนั และเกบ็หาผลประโยชน์จากป่าไมภ้ายใตร้ะบบ
การจดัการทีย่ ัง่ยนื ทีร่วมถงึป่า ทัง้ทีเ่ป็นป่าบก ป่าชาย
เลน รวมถึงป่าพรุและบุ่งทาม ประกอบด้วย ต้นไม ้   
ทุ่งหญ้า พันธุ์พืช สตัว์ป่า แหล่งน ้า และสรรพสิ่งใน
ธรรมชาตทิีเ่ป็นระบบนิเวศทัง้หมด ป่าชุมชนอาจตัง้อยู่
รอบหมู่บา้นรอบแหล่งชุมชน หรอือาจอยู่ใกลเ้คยีงกบั
ชุมชน ชุมชนนัน้อาจจะเป็นชุมชนที่เป็นทางการ เช่น 
หมู่บ้าน อบต. หรือชุมชนตามประเพณีก็ได้ และก็
อาจจะเป็นหนึ่งชุมชน หรอืหลายชุมชนทีม่าจดัการป่า
ชุมชนร่วมกนักไ็ด ้โดยทีค่นในชุมชนนัน้ๆ อาจเลอืกใช้
ประโยชน์จากป่าอย่างยัง่ยืนทัง้ในเชิงเศรษฐกจิ และ
การรกัษาระบบนิเวศกไ็ด้ขึน้อยู่กบัคนในชุมชนเป็นผู้
วางแผนและตัดสินใจ ว่าจะใช้ประโยชน์อะไร และ

อย่างไรจากป่า จะดูแลรักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนาป่า
ชุมชนอย่างไร (สมหญิง สุนทรวงษ์ , 2557: 1-2) 
ในขณะที่ (เสร ีพงศพ์ศิ, 2547: 16) ได้ใหค้วามหมาย
ว่า ป่าชุมชน หมายถึง พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รบัการจดัการ
โดยประชาชนในท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
จากประชาชนและองค์กรชุมชนตามความเชื่อและ
วฒันธรรมท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ที่สอดคล้องกบัความ
ต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนืเป็นป่าใน
พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน ป่าในโรงเรียน ป่าในวดั 
ป่าปลูกเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะ เหล่านี้มจี านวนน้อย
หากเทยีบกบัป่าใหญ่ที่ผู้คนอาศยัอยู่มานานก่อนการ
ประกาศให้เป็นป่าอนุรกัษ์ รวมทัง้ป่าชายเลน ป่าโคก 
อนัเป็นที่ท ามาหากนิเลี้ยงชพีของชาวบ้าน เป็นแหล่ง
อาหารและยา วัสดุใช้สอยต่างๆ เป็นแหล่งความ
หลากหลายทางชวีภาพอนัมคี่าส าหรบัความสมดุลของ
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในขณะที ่(กรมป่าไม้, 2547 
: 24) ไดใ้หค้วามหมายป่าชุมชนว่า พืน้ที ่ทีเ่ป็นป่าบก 
ป่าชายเลน รวมทัง้ผืนดิน ต้นไม้ ทุ่งหญ้า พันธุ์พืช 
สตัวป่์า แหล่งน ้า และสรรพสิง่ทีเ่ป็นธรรมชาตทิัง้หมด
รอบชุมชนหรอืใกลเ้คยีง เช่น หมู่บา้น องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล เลือกใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนในทาง
เศรษฐกจิ และการรกัษาระบบนิเวศโดยชุมชนเป็นผู้
วางแผน ตดัสนิใจว่าจะต้องการอะไรจากป่า ต้องการ
เมื่อไหร่ จะดูแลรักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนาป่าชุมชน
อย่างไร มีขอบเขตขนาดไหนที่ป่าชุมชนจะดูแลได้
ทัว่ถงึ การจดัการป่ากไ็ดข้ึน้อยู่กบัชุมชนเป็นผูก้ าหนด 

ป่าชุมชนโคกหนิลาด เดมิเป็นป่าผนืป่าขนาด
ใหญ่ มขีนาดหลายหมื่นไร่และมพีชืพรรณนานาชนิด 
โดยพนัธุไ์มท้ีพ่บสว่นใหญ่เป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ เช่น 
ต้นยางนา ต้นกรุง ต้นสมอ ต้นเต็ง ต้นรัง ต้นแดง                 
ตน้จกิ ตน้มะค่า และตน้ไมไ้มย้นืต้นอื่นๆอกีหลายชนิด 
ซึง่เป็นแหล่งอาศยัของสตัวป่์าหลากหลายชนิด ทัง้ ลงิ 
หมูป่า กระต่าย สุนัขจิ้งจอก อีเห็น กระรอก กระแต 
แลน นกหลากหลายชนิดและสตัวอ์ื่นๆทีไ่ม่ไดก้ล่าวถงึ
อกีหลายชนิด ที่อาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก เดิมชุมชน
รอบป่าชุมชนนัน้เป็นชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ 
ประกอบอาชพีท าไร่ท านา เลี้ยงสตัว์ และหาของของ
ป่าขาย และราด 60 – 70 ปีย้อนหลัง ในช่วงที ่       
ภูมปิระเทศทีเ่ตม็ไปดว้ยทรายแห่งนี้แหง้แลง้ตดิต่อกนั
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หลายปี คนในชุมชนหลายต่อหลายกลุ่มได้อพยพ
ครอบครวัทิ้งบ้านเรือนและไร่นาไปจงัหวดัขอนแก่น
และจังหวัดอุดรธานีเพื่อหลบภัยความแห้งแล้งและ
ความยากจน โดยไม่สนใจในทรพัยากรของทอ้งถิน่ทีม่ ี
แต่ส่วนชาวบ้านที่ไม่ได้อพยพไปตัง้ถิ่นฐานที่อื่น        
ก็ยังคงด ารงวิถีชีวิตที่พึงพิงป่าชุมชนโคกหินลาด   
ตลอดมา ทัง้อาหาร ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ไมส้รา้ง
บา้นเรอืน และเครื่องมอืเครื่องใชส้อยในชวีติประจ าวนั
ยังมาจากป่าแทบทัง้สิ้นขนธรรมเนียมประเพณี
เกี่ยวขอ้งกบัผนืป่า ความเชื่อต่างๆ เช่น ผป่ีา เทวดา 
และวิญญาณก็ยงัคงเป็นของที่อยู่คู่กบัชุมชนและป่า
ตลอดมา 
 ป่าชุมชนโคกหินลาดแต่เดิมนัน้แบ่งออกเป็น
โซนป่าที่ชาวบ้านเรียกไปตามเรื่องราวที่พบเจอเช่น 
“ป่าโคกอเินา” (ป่าบา้นน ้าจัน้ในปัจจุบนั) เล่าว่าคนทีช่ื่อ 
“เนา” เขา้ไปหาของป่าและเสยีชวีติทีน่ัน่ “หนองตบอก” 
(หนองสาธารณะบ้านโคกก่อในปัจจุบนั) มทีี่มาจากมี
ปลาและสตัว์น ้าชนิดต่างๆ เยอะ ไม่ว่าใครไปจบัสตัว์
น ้ าที่นัน่ก็ได้สัตว์น ้ าเป็นจ านวนมาก จนต้องตบอก
ตนเองด้วยความภูมิใจและความดีใจเป็นต้น ต่อมา
ในช่วง 30 ปีย้อนหลัง ป่าชุมชนโคกหินลาดที่อุดม
สมบูรณ์ได้กลายมาเป็นแหล่งเศรษฐกิจของนายทุน 
และเป็นแหล่งอาชีพของประชาชนในชุมชนรอบป่า 
โดยการสมัปทานไม้ในป่าชุมชนเพื่อท าฟืนโรงต้มของ
โรงเหล้าบริษัท สุราไทยเรืองจ ากัด โดยการจ้างคน
ชุมชนตัดไม้ท าฟืนเพื่อส่งเข้าโรงต้มเหล้าชุมชนเกิด
อาชีพเกิดรายได้และมีอยู่มีกินมากยิ่งขึ้น จนกระทัง่
หมดสิ้นสญัญาการสมัปทานในช่วง ประมาณปี พ .ศ. 
2535 ปากฎว่า ป่าที่เคยหนาทึบและอุดมสมบูรณ์
กลายเป็นเพยีงแค่ป่าละเมาะสามารถมองทะลุไดจ้นสุด
สายตาจากทุกมุมของผนืป่า ไมใ้หญ่กว่าขนาดแขนขึน้
ไปโดนตัดจนเกลี้ยงเหลือเพียงตอและไม้ขนาดเล็ก 
เสยีงนกเสยีงกา สตัวป่์า และหรดีหริง่เรไรเงยีบหายไป
จากผืนป่าแห่งนี้ในปีนัน้และชุมชนเริ่มมีความรู้สกึใจ
หายกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ และเริม่รู้สกึถึงความแห้งแล้งและ
อดยากที่กลับมาอีกครัง้หลังจากที่ผืนป่ามากกว่า 
5,000 ไร่ ไดห้มดไปจากผนืดนิจากนัน้ในช่วงประมาณ
ปี 2540 ป่าชุมชนโคกหนิลาดไดม้กีารสมัปทานเพื่อใช้
ประโยชน์จากนายทุนอีกครัง้ และเป็นครัง้ที่ทุกคน

จดจ าและเกิดความตระหนักร่วมกนั เมื่อบรษิัทไจก้า 
(JICA) ได้สมัปทานป่าชุมชนโคกหินลาดเพื่อจัดท า 
“โครงการปลกูป่าสาธติ” โดยการไถเกรดเอาไมท้ัง้หมด
ออก แลว้น าไม่เศรษฐกจิมาปลูกแทน เช่น ยูคาลปิตสั 
กระถิน เทพา สตัตบรรณ เป็นต้น ซึ่งจากความหดหู่
ของชุมชนจากการตัดโค่นป่าในครัง้ก่อนหน้ายงัเป็น
เรื่องที่แทงใจขอคนในชุมชนโดยรอบที่รู้สึกคิดผิดที่
ยอมเสยีผนืป่าไป เมื่อโครงการเริม่ต้นกไ็ดขุ้ดไถเอาไม้
ป่าออกจากพื้นที่และปลูกไม้เศรษฐกิจ และเป็นที่ไม่
พอใจแก่คนในชุมชนที่พบเห็นการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว จึงได้รวมตัวกันต่อต้านการท าโครงการ              
มพี่อทองหล่อ ตนัเสด ีเป็นผูน้ าในการต่อต้านโครงการ 
โดยการยื่ น เ รื่ อง ไปยังส านักงานป่าไม้จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อขอใหห้ยุดการด าเนินโครงการ และ
ขอรกัษาผนืป่าเอาไวใ้หเ้ป็นของชุมชน (พรมมา จนัทะ
แพน, 2561: สมัภาษณ์) ปัจจุบนัวถิชีวีติของคนในภาค
อสีานมคีวามผกูพนักบัป่ามาโดยตลอดมทีัง้ในลกัษณะ
ที่ต้องพึ่งพาหรือใช้ประโยชน์จากป่าทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มโดยคนในแต่ละทอ้งถิน่แต่ละยุคสมยัไดใ้ชภู้มิ
ปัญญาในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของคนให้ได้มากที่สุด 
ความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชนชนบทกบัป่าเป็นตวัอย่าง
ความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชนกบัธรรมชาตอิย่างเหน็ได้
ชัด โดยป่าไม้เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทาง
ชวีภาพจ านวนมากมาย อนัเป็นแหล่งก าเนิดปัจจยัสีท่ี่
ชุมชนน ามาใช้ในการด ารงชวีติโดยเฉพาะชุมชนรอบ
ผืนป่าได้เข้าไปใช้ประโยชน์ พืชอาหารในป่าเพื่อใช้
บริโภคประจ าวนั เช่น เห็ด ไข่มดแดงหน่อไม้ ผลไม ้
น ้าผึง้ เป็นต้น เมื่อเหลอืกนิกน็ าไปขาย จงึกล่าวได้ว่า
ป่าไม้เป็นซุปเปอร์มาเกตของชุมชน (สมสงวน ปัสสา
โก, 2557: 97) และประเทศไทยนัน้เป็นประเทศทีต่ัง้อยู่
ในเขตรอ้น ดงันัน้จงึมเีหด็หลายชนิดทีเ่กดิขึน้เองตาม
ธรรมชาต ิโดยมกัจะเกดิขึน้มากมายในฤดูฝน ซึง่มทีัง้
เห็ดที่มีพิษและเห็ดที่กินได้ เห็ดที่กินได้มนุษย์นิยม
บรโิภคกนัมาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั แต่จะหาบรโิภค
ไดง้่ายในฤดูฝนเท่านัน้ แม้ว่าเหด็บางชนิดทีเ่กษตรกร
สามารถเพาะเลีย้งกนัเป็นอาชพีได ้เช่น เหด็ฟาง เหด็
นางฟ้า เหด็นางรม เหด็หอม เป็นต้น กต็้องใชพ้น้ทีใ่น
การเพาะปลูกมาก และการเพาะปลูกเห็ดนัน้ยังต้อง
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อาศัยสภาพ ลม ฟ้า อากาศ ที่เหมาะสมจึงจะได้
ผลผลติสูงและมคีวามสมบูรณ์ ดงันัน้หากได้มีการน า
เหด็ต่างๆ ท าการเพาะเลี้ยงเสน้ใยในอาหารเหลวที่มี
สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อเห็ดก็จะสามารถผลิต
เห็ดได้ตลอดทัง้ปีโดยไม่ต้องอาศัยสภาพลม ฟ้า 
อากาศ อกีทัง้ยงัช่วยลดพื้นที่ในการเพาะปลูกอกีด้วย 
(ศริริตัน์  ดศีลีธรรม, 2542: 2) 
 จากการส ารวจสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนโคกหนิลาด พบว่า ป่าโคกหนิลาดเคยมกีารบุก
รุกแผ้วถาง เพื่อเป็นพื้นที่ท ากินของชาวบ้านรอบ     
ป่าชุมชนจนท าใหป่้าชุมชนโคกหนิลาดเสื่อมโทรมเป็น
อย่างมากจนท าใหเ้หด็ทีข่ ึน้เองตามธรรมชาตบิางชนิด
ลดน้อยหรอือาจสูญพนัธุ์ได้ และชาวบ้านบรเิวณรอบ
ป่าชุมชนโคกหนิลาดไดห้าประโยชน์จากป่าชุมชนจาก
การเก็บเห็ดและเห็ดบางประเภทเป็นเห็ดที่หายาก    
เป็นทีต่อ้งการของตลาด มรีาคาสงู ช่วงเกบ็เหด็จะมคีน
ในชุมชนและนอกชุมชนมาเกบ็เหด็ในป่าชุมชนแห่งนี้
เพื่อน าไปขายเป็นรายไดจ้ านวนมากซึง่เป็นสาเหตุให้
จ านวนเหด็ในป่านัน่ลดลง 
 จากความส าคญัของเหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน
ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ถึงความส าคญัจงึไดท้ าการศกึษาเหด็
ธรรมชาตใินป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม และพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชน
โคกหนิลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง : 
เห็ดธรรมชาติในป่าชุมชน ถ่ายทอดเป็นบทเรียน
ส าหรบัการเรยีนการสอนในสาระการเรยีนรูต่้างๆ และ
พฒันาเป็นแหล่งขอ้มูลทรพัยากรชวีภาพในการเรยีนรู้
ของชุมชนเพื่อให้เกดิความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัเหด็
ธรรมชาตใินป่าชุมชนโคกหนิลาด 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศึกษาเห็ดธรรมชาติในป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
2.2 เพื่ อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ป่ าชุ มชน           
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ให้มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 และศึกษาดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม 

2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับเห็ด
ธรรมชาติในป่าชุมชน ของนิสิต ก่อนและหลังการจัด
กจิกรรม  
2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อเหด็
ธรรมชาติในป่าชุมชน ของนิสิต ก่อนและหลังการจัด
กจิกรรม 
2.5 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัเหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน ของนิสติ ก่อนและหลงั
การจดักจิกรรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ คือ 
ชาวบ้านบ้านศรีวิไล ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคามจ านวน 590 คน 
  ประชากรที่ใช้ในการศกึษา คอื นิสติระดบั
ปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา   
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 110 คน 
 3) กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู ้
คอื ปราชญ์ชาวบ้านจ านวน 10 คน ได้จากการเลอืก
แบบเจาะจง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิต
ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหนึ่ ง
หลกัสตูรหนึ่งชุมชน; One Program One Community  
(รหัสวิชา 0035001) ภาคเรียนที่ 2/2560 จ านวน                 
30 คน ทีไ่ดม้าจากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม 
3.2. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 การศึกษาวิจยั การพฒันากิจกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่อง เหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน ส าหรบันิสติสาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มเีครื่องมอืที่ใช้ใน
การวจิยั ดงันี้ 
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 1) เครื่องมอืสรา้งองคค์วามรู ้ไดแ้ก่ แบบบนัทกึ 
และแบบสมัภาษณ์ 
 2) เครื่องมอืทีใ่ช้ในการพฒันา ไดแ้ก่ คู่มอืการ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เห็ดธรรมชาติใน      
ป่าชุมชน แผ่นพบั เรื่อง เหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน 
 3) เครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิ ์ได้แก่ แบบทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับเห็ดธรรมชาติในป่าชุมชน แบบวัด    
จติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อเหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน และ
แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อเห็ดธรรมชาติใน     
ป่าชุมชน 
3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ความถี่ รอ้ยละ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  2.1) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้โดยใช้ Item-
total Correlation 
  2.2) ค่าความยากง่าย 
  2.3) ค่าความเชื่อมัน่ ใช ้Alpha Coefficiient 
  2.4) ค่าความเทีย่งตรงของเน้ือ IOC 
  2. 5)  ก า ร ห า ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness Index : E.I) 
 3) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานคอื Paired t-test 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05   
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 ผลการศึกษาเหด็ธรรมชาติในป่าชุมชนโคกหิน
ลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 จากการศกึษาเหด็ธรรมชาตใินป่าชมุชนโคกหนิ
ลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบเห็ดป่า
ทัง้หมด 30 ชนิด โดยแยกเป็นเห็ดกินได้ 25 ชนิด 
ไดแ้ก่ เหด็ตะไค เหด็ระโงกขาว เหด็ระโงกเหลอืง เหด็
แดง เหด็น ้าหมาก เหด็มนัป ูเหด็ถ่านใหญ่ เหด็ห าฟาน 
เหด็ผึง้ฝ้าย เหด็ผึง้ขาว เหด็ผึง้ด า เหด็ผึง้ไข ่เหด็ผึง้ขม 
เห็ดผึ้งขานกยูง เห็ดผึ้งแย้ เห็ดผึ้งหวาน เห็ดปลวก   

ไก่น้อย เห็ดปลวกปี เห็ดเผาะฝ้าย เห็ดเผาะหนัง                
เห็ดขอนขาว เห็ดกระด้าง เห็ดหูหนู เห็ดเกลือ                  
เห็ดตาโล้  และแยกเ ป็นเห็ดพิษ  5  ชนิด ได้แก่                     
เห็ดร่ างแห เห็ดระงาก  เห็ดขี้ควาย เห็ดคันร่ม                
เหด็ไขห่งส ์เป็นตน้ เหด็สว่นมากทีพ่บในป่าชุมชนโคก
หินลาด คือ เห็ดตะไค เห็ดหน้าแดง เห็ดปลวก และ 
เห็ดระโงก โดยช่วงฤดูกาลที่พบเห็ดมากที่สุด คือ               
ช่วงฤดฝูน หรอืช่วงเดอืนพฤษภาคม – กรกฎาคม 
4.2 ผลการศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู ้ 
ป่ าชุมชนโคกหินลาด อ า เภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และศึกษาดชันีประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม 
 จากการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  
ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า คะแนน
เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน    
โคกหนิลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาติในป่าชุมชน ระหว่าง
การจดักิจกรรมคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 25.53 คิดเป็น
ร้อยละ 85.10 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 85.10 และคะแนนเฉลี่ย
คว ามรู้ เ กี่ ย วกับกิจกร รมการ เ รียนรู้ ป่ า ชุ มชน         
โคกหนิลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน หลงัการ
ส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 27.76 คิดเป็นร้อยละ 
92.53 แสดงให้เหน็ว่าประสทิธภิาพของกระบวนการ 
(E2) เท่ากบั 92.53 จึงสรุปได้ว่า กิจกรรมการเรยีนรู้ 
ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่อง เห็ดธรรมชาติในป่าชุมชนมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลตามเกณฑ์ 80/80 และผลการศึกษาดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้        
ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาติในป่าชุมชน 
พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืกจิกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง เห็ดธรรมชาติใน    
ป่าชุมชน มคี่าเท่ากบั 0.8674 หมายความว่า แสดงว่า
นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลใหน้ิสติมคีวามกา้วหน้า
ในการเรยีนรูร้อ้ยละ 86.74 ดงัตารางที ่1-2 
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ตารางที ่1 ผลการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน 
ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 

หน่วยกิจกรรม คะแนนเตม็  ̅ S.D. ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 30 25.53 0.37 85.10 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 30 27.76 0.94 92.53 

ประสิทธิภาพของคู่มือส่งเสริม เท่ากบั 85.10/92.53 

 
ตารางที ่2 ผลการศกึษาดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง  เหด็ธรรมชาติ
ในป่าชุมชน 

ผลรวมคะแนน
ความรู้ก่อนการจดั

กิจกรรม 

ผลรวมคะแนน
ความรู้หลงัการจดั

กิจกรรม 

จ านวนผูเ้ข้ารบัการจดั
กิจกรรม 

คะแนนเตม็ของ
ความรู้หลงัการจดั

กิจกรรม 

ค่าดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

387 832 30 30 0.8674 

 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
เห็ดธรรมชาติในป่าชุมชนโคกหินลาด ของนิสิต
กลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
เห็ดธรรมชาติในป่าชุมชนโคกหินลาด ของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรม พบว่า คะแนน
เฉลี่ยความรู้ของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้    
ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาติในป่าชุมชน

ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง       
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 12.90 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม
โดยรวมอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 27.70 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้
ร่วมกิจกรรม พบว่า นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนน
เฉลีย่ความรูห้ลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่า
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ดงัตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 ผลการการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู ้ก่อนและหลงัของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคก
หนิลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง โดยใช ้t-test (Dependent Samples) 

ด้าน 
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลงัการเข้าร่วมกิจกรรม 

t df p 
 ̅ S.D. 

ระดบั 
ความรู้  ̅ S.D. 

ระดบั 
ความรู้ 

ความรู ้
(N = 30) 

12.90 
(43%) 

0.42 
ปาน
กลาง 

27.70 
(92.33%) 

0.18 สงู -32.831 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.4 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบ จิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อเหด็ธรรมชาติในป่าชุมชนโคกหิน
ลาด ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรม 
 ผลการศึกษาและ เปรียบ เทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อเห็ดธรรมชาติในป่าชุมชนโคกหินลาด
พบว่า คะแนนจิตอาสาสิ่งแวดล้อมก่อนการเข้าร่วม

กิจกรรม โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.05 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.56                
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้ม ก่อน
และหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัตารางที ่4 
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ตารางที ่4 ผลการการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ 
ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน โดยใช ้t-test (Dependent Samples) 

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อเหด็ธรรมชาติในป่าชุมชนโคกหิน
ลาดของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรม 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับเห็ดธรรมชาติในป่าชุมชน        
โคกหนิลาดของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดั
กจิกรรม พบว่า คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติ
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง 

เห็ดธรรมชาติในป่าชุมชนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.51 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
มคีะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัตารางที ่5 

 
ตารางที่ 5 ผลการการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัของนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน โดยใช ้t-test (Dependent Samples) 

ด้าน 
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลงัการเข้าร่วมกิจกรรม 

t df p 
x  S.D. 

ระดบั
จริยธรรม x  S.D. 

ระดบั 
จริยธรรม 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

3.51 0.65 
เพือ่ความ

ถูกตอ้งดงีาม 
4.02 0.52 

เพือ่ความ
ถูกตอ้งดงีาม 

-7.661 29 .00* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการศึกษาเหด็ธรรมชาติในป่าชมุชนโคกหิน
ลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 จากการศึกษาเห็ดธรรมชาติในป่าชุมชน      
โคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พบเหด็
ป่าทัง้หมด 30 ชนิด โดยแยกเป็นเหด็กนิได้ 25 ชนิด 
ได้แก่ เห็ดตะไค เห็ดระโงกขาว เห็ดระโงกเหลือง               
เห็ดแดง เห็ดน ้ าหมาก เห็ดมันปู เห็ดถ่านใหญ่                   

เห็ดห าฟาน เห็ดผึ้ง ฝ้าย เห็ดผึ้งขาว เห็ดผึ้งด า                          
เห็ดผึ้งไข่ เห็ดผึ้งขม เห็ดผึ้งขานกยูง เห็ดผึ้งแย ้                
เห็ดผึ้ ง หว าน  เห็ดปลวกไก่ น้ อย  เห็ดปลวก ปี                   
เหด็เผาะฝ้าย เหด็เผาะหนัง เหด็ขอนขาว เหด็กระดา้ง 
เห็ดหูหนู เห็ดเกลือ เห็ดตาโล้ และแยกเป็นเห็ดพิษ               
5 ชนิด ได้แก่ เห็ดร่างแห เห็ดระงาก เห็ดขี้ควาย                 
เหด็คนัร่ม เหด็ไขห่งส ์เป็นตน้ เหด็สว่นมากทีพ่บในป่า
ชุมชนโคกหินลาด คือ เห็ดตะไค เห็ดหน้าแดง                      

ด้าน 
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลงัการเข้าร่วมกิจกรรม 

t df p 
x  S.D. 

ระดบั 
จิตอาสา x  S.D. 

ระดบั 
จิตอาสา 

จติอาสา
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

4.05 0.62 เหน็ดว้ย 4.56 0.52 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ -7.716 29 .000* 
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เห็ดปลวก และเห็ดระโงก โดยช่วงฤดูกาลที่พบเห็ด
มากที่สุด คอื ช่วงฤดูฝน หรอืช่วงเดอืนพฤษภาคม – 
กรกฎาคม ตามแนวคดิของฝ่ายสิง่แวดลอ้มนิเวศวทิยา
และพลงังาน(2550: 5-6) การเจริญของดอกเห็ดจน
ค ร บ ว ง ชี วิ ต โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ ห็ ด ใ น ชั ้น  ( class) 
Basidiomycetes ซึง่เป็นกลุ่มทีพ่บเหน็ไดโ้ดยทัว่ไปนัน้ 
มีการสร้างสปอร์บนอวัยวะที่เรียกว่า basidium เริ่ม
จากดอกเหด็เมื่อแก่เตม็ทีส่ปอรจ์ะถูกปล่อยออกมาจาก
บริเวณที่ให้ก าเนิดสปอร์ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นครีบ                    
รหูรอืซีฟั่น โดยอาศยัแรงโน้มถ่วงโลก ลม น ้า หรอืสตัว ์
เป็นตวัช่วยน าพาสปอรใ์หส้ามารถแพร่กระจายไปยงัที่
ต่างๆ สปอรเ์หล่าน้ีเมื่อตกลงไปทีใ่ดกต็ามภายใต้ปัจจยั 
ความชื้น  อุณหภูมิ  และอาหารที่ เหมาะแก่การ
เจริญเติบโต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฉันทนา                  
รุ่งพิทกัษ์ไชย (2553: 63-64) ได้ศกึษาเรื่องความ
หลากหลายของเหด็ในหุบเขาล าพญา จงัหวดัยะลา มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อส ารวจความหลากหลายของ
เหด็บรเิวณหุบเขาล าพญา ต าบลล าพะยา อ าเภอเมอืง-
ยะลา จงัหวดัยะลา 2. เพื่อศกึษาลกัษณะสณัฐานวทิยา
และแหล่งทีพ่บของเหด็แต่ละชนิด 3. เพื่อศกึษาการใช้
ประโยชน์จากเหด็บางชนิดของคนในชุมชนทีอ่าศยัอยู่
ใกล้เคยีงกบัหุบเขาล าพญา และ 4. เพื่อเก็บรวบรวม
ตวัอย่างเหด็ ส าหรบัเป็นตวัอย่างเพื่อการเทยีบเคยีง
และการศึกษาต่อไป โดยการศึกษาพบว่าการส ารวจ 
บ ริ เ วณพื้ น ที่ เ ลี ย บ  ล า ธ า ร ที่ ร ะ ดับ ค ว า ม สู ง                              
50-300 เมตรจากระดับน ้ าทะเลปานกลางเดือนละ                
1 ครัง้ พบเหด็ ส่วนใหญ่ขึ้นเดี่ยวๆ หรอืเป็นกลุ่มบน
พื้นดนิและบนต้นไม้ที่ตายแล้วเมื่อน ามาจ าแนกชนิด
พบเหด็ 2 ไฟลมั 2 คลาส 8 ออรเ์ดอร ์22 วงศ ์38 สกุล 
51 ชนิด คือไฟลัม Basidiomycota พบ 48 ชนิด                   
3 วงศเ์ด่น คอื Agaricaceae, Polyporaceaeและวงศ์
Marasmiaceae และไฟลัม Ascomycota พบ                   
3 ชนิด ด้านลกัษณะทางสณัฐานพบกลุ่มเด่น 3 กลุ่ม
แรกคือ กลุ่มเห็ดครีบ กลุ่มเห็ดหิ้ง และกลุ่มเห็ดถ้วย 
จากการสอบถามด้านการใช้ประโยชน์พบว่า มขีอ้มูล
ดา้นกนิเป็นอาหารเพยีงดา้นเดยีวคอืเหด็กนิได ้6 ชนิด 
และกนิไม่ได้ 4 ชนิด และสอดคล้องกบังานวิจยัของ      
หนูเดอืน เมอืงแสน (2556: 83) ไดศ้กึษาเรื่องความ
หลากหลายของไลเคน เหด็ และราขนาดใหญ่ในพืน้ที่

ปกปักพนัธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน ้าพุง การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มวีตัถุประสงค์เพื่อส ารวจ
ความหลากหลายของไลเคน เหด็และราขนาดใหญ่ใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช  อพ.สธ.  เขื่อนน ้ าพุ ง                  
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย โดยพืน้ทีท่ีท่ าการ
ส ารวจมสีภาพเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเตง็รงั ท าการ
ส ารวจและเก็บตัวอย่างทัง้หมด 5 ครัง้  ในเดือน
พฤศจกิายน 2554 เดอืนกุมภาพนัธ ์เดอืนพฤษภาคม 
เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2555 จากการ
ส ารวจพบเหด็ทัง้หมด 105 ชนิด 56 สกุล และ 22 วงศ ์
ซึง่พบเหด็ในวงศ ์Polyporaceae (19 ชนิด) มากทีสุ่ด 
รองลงมาคือ Russulaceae (13 ชนิด) Boletaceae 
(11 ช นิ ด ) Ganodermataceae (10 ช นิ ด ) 
Clavariaceae (6 ชนิด)  ตามล าดบั ส่วนตัวอย่างไล
เคนสามารถจ าแนกชนิดไลเคนได้ 59 ชนิด 35 สกุล 
และ 16 วงศ์ ซึ่งพบไลเคนในวงศ์ Graphidaceae                  
(19 ชนิด )  มากที่สุด  รองลงมาคือ  Physciaceae                     
(11 ชนิด) Parmeliaceae (6 ชนิด) Lecanoraceae               
(5 ชนิด) และ Trypetheliaceae (5 ชนิด) ตามล าดับ 
โดยความหลากหลายทัง้ของไลเคนและเหด็พบในป่า
เต็งรงัมากกว่าในป่าเบญจพรรณ และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสมสงวน ปัสสาโก (2557: 95) ไดศ้กึษา
เรื่องภูมปัิญญาทอ้งถิน่ในการอนุรกัษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของเห็ดในป่าชุมชนโคกใหญ่เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ยืนการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ ชนิดของเห็ด           
แหล่งทีเ่กดิ วธิกีารหาเหด็และการเกบ็เหด็ รวมทัง้การ
อนุรักษ์เห็ดและแหล่งเกิดเห็ดในป่าชุมชนโคกใหญ่ 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวดัมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 75 คน จากหมู่บ้านรอบป่าชุมชนโคกใหญ่ 
แยกเป็นกลุ่มผู้น าหาเห็ด จ านวน 5 คน กลุ่มผู้รู้
เกีย่วกบัเหด็ จ านวน 70 คน ระยะเวลาทีท่ าการศกึษา
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – กันยายน                     
พ.ศ. 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบ
สมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง และแบบสงัเกตแบบมสี่วน
ร่วม น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ และน าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนา
วเิคราะห์ ผลวจิยั พบว่าชนิดของเหด็ที่พบม ีจ านวน 
46 ชนิด แหล่งทีพ่บเหด็ มอียู่ 5 ลกัษณะ คอื 1) เหด็ที่
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เกิดในที่โล่งและพื้นหญ้า ได้แก่ เห็ดแทดเห็ดทา 
(Diminutive Agaricus) เห็ดตะปูอ(Calvatia 
cranifoomis Coker et Couch) เหด็ตะปู (Calvatia 
boninensis) 2) เหด็ทีเ่กดิกบัตอไมห้รอืขอนไม ้ไดแ้ก่ 
เห็ดกระด้าง (Lentinus polychrous Lev.) เห็ดขอน
ขาว (Lentinus squarrosulas Mont.) เหด็หูหนู 
(Auricularia auricula Judae.) เหด็เพก็ (Lentinus 
strigoeue (Schw) Fr.) 3) เหด็ทีเ่กดิใต้ผวิดนิ ไดแ้ก่ 
เห็ดเผาะหนัง (Geastrum saccatum Fr.)                       
เห็ดเผาะฝูาย (Astraeus hygrometricus (Pers.) 
Morgan) เหด็ตาโล่ (Calostoma lutescens) 4) เหด็ที่
เกดิบรเิวณจอมปลวก ไดแ้ก่ เหด็ปลวกขาว (Calvatia 
boninensis) เ ห็ ด ป ล ว ก จิ ก ( Termitomyces 
microcarpus (Berk.et Broome) Heim) เหด็ปลวก
น้อย (Termitomyces microcarpus) และ 5) เหด็ทีเ่กดิ
บนพื้นดนิใต้ต้นไม้หรอืใบไม ้ได้แก่ เหด็ระโงกเหลอืง 
(Amanita hemibapha (Berk. Et Broome) Sacc 
subspjavanica Corneret Bas) เหด็ไค (Russula 
delica Fr.) เห็ดหน้าแห ล่ (Russula 
cyanoxanthaSchaeff.ex Fr.) เห็ดผึ้ง (Heimiell 
retispora (Pat,and Bak.)) ส าหรบัวธิกีาร หาเหด็และ
เกบ็เหด็นัน้ชาวบ้านจะสงัเกตจากหลายลกัษณะ เช่น 
อากาศร้อนอบอ้าวมากหลงัฝนตก 3-4 วนั รู้สกึอดึอดั 
มเีหงื่อซึมที่จมูก ขีไ้คลเป่ือยจะเป็นสิง่บ่งชี้ว่าจะต้อง
เริม่ออกไปหาเหด็ไดแ้ลว้ วธิกีารอนุรกัษ์เหด็และแหล่ง
ที่เกิดเห็ด ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านมีการ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ให้รู้สกึรกัและหวง
แหนป่าและเหด็จากป่าโดยไม่เกบ็เหด็ทีเ่ลก็ 
5.2 ผลการศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู ้ 
ป่ าชุมชนโคกหินลาด อ า เภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และศึกษาดชันีประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ป่ า ชุ ม ช น โ ค ก หิ น ล า ด               
อ า เภอเมือง -แกด า  จังหวัดมหาสารคาม เรื่ อง         
เห็ดธรรมชาติในป่าชุมชน ส าหรับนิสิตสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีผู่เ้ขา้ร่วมกจิกรรม
มปีระสทิธภิาพ E1/E2 = 85.10/92.53 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์

มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 80/80 และมีดชันีประสทิธิผล (E.I.) 
ของคู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง 
เหด็ธรรมชาติในป่าชุมชน มคี่าเท่ากบั 0.8674 แสดง
ว่ า นิ สิต มี ค ว า ม รู้ เ พิ่ ม ขึ้ น แ ล ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ นิ สิต มี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 86.74 ส าหรับ
กิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่องเห็ด
ธรรมชาติในป่าชุมชนโดยใช้คู่มือกิจกรรม ซึ่งเป็น
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเห็ดธรรมชาติใน       
ป่าชุมชน สามารถพฒันานิสติให้มพีฤติกรรมตรงตาม
ความมุ่งหวงั ส่งผลใหน้ิสติระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษามีผลสัมฤทธิท์างการเรียนไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้     
ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่องเหด็ธรรมชาติในป่าชุมชน 
โดยใชคู้่มอืกจิกรรมประกอบการสอน ท าใหน้ิสติระดบั
ปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษามีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงขึ้นจริง  ตามแนวคิดของเสถียร        
คงมศีกัดิ ์ (2551: 4) นิยามว่า คู่มอืการปฏบิตัิงาน 
หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการปฏิบตัิงานใดงาน
หนึ่งทีก่ าหนดภาระหน้าที่ที่รบัผดิชอบไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง (Job Description) มกีารอธบิายงาน
ทีป่ฏบิตั ิประวตัคิวามเป็นมา มแีผนกลยุทธการปฏบิตั ิ
ก าหนดตวัชี้วดั การประเมนิผลซึ่งแต่ละบท เรื่องหรอื
หวัข้อต้องมีความคิดหลกั วัตถุประสงค์ และเนื้อหา
สาระทีส่มบรูณ์ มรีายละเอยีดครอบคลุมเนื้อหาสาระแต่
ละเรื่องมกีฎระเบยีบ พระราชบญัญตั ิหนังสอืเวยีนมติ
ต่างๆ เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ และวิชาการ 
เทคนิคหรอืแนวทางในการปฏบิตังิาน ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ ไข  ข้อ เสนอแนะ  ทั ้งนี้ ตอง ใช้
ประกอบการปฏบิตังิานและต้องจดัท าเป็นรูปเล่ม และ
แนวคดิของเรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2554: 77) อธบิาย
เกีย่วกบัคู่มอืในการจดัการเรยีนการสอนไวน่้าสนใจว่า 
คู่มอืเป็นเอกสารหรอืหนงัสอื ทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหค้รใูชจ้ดั
กจิกรรมการเรยีนการสอน สามารถสอนใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางของหลกัสตูรหรอืใชเ้ป็นคู่มอืของครูในการใช้
หนังสอืเล่มใดเล่มหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ชาลินี เกษรพิกุล (2555: 200) ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
ภาษาไทยด้านการสอนคิดวิเคราะห์ การศึกษานี้        
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มีวัตถุประสงค์เพื่ อพัฒนาและประเมินหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะครูภาษาไทยด้านการ
สอนคิดวิเคราะห์ รวมทัง้ติดตามผลความสามารถใน
การคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน ทีส่อนโดยครทูีเ่ป็นผูผ้่าน
การอบรมหลกัสูตรนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
หลกัสตูร ประกอบดว้ยครูภาษาไทยระดบัมธัยมศกึษา
จ านวน 8 คน และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 320 คน เลือกมาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนา สม ร รถน ะค รู ภ าษ า ไทยด้ า นก า รส อน            
คิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เนื้ อหา 
กิจกรรมการฝึกอบรมสื่อ/อุปกรณ์ และการวัดผล
ประเมนิผล หลกัสูตรดงักล่าวผู้วจิยัเป็นผู้สร้างขึน้เอง
และทดสอบคุณภาพของหลกัสตูรโดยการทดลองใชก้บั
ครู 3 คน 6 คน และ 12 คน ผลปรากฏว่าหลักสูตร
ฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ 81.12/81.25 เมื่อน าหลกัสตูร
มาใช้ฝึกอบรมกบักลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คน พบว่า
หลังการฝึกอบรมมีคะแนนความสามารถในการ       
คดิวเิคราะห์สงูขึน้กว่าก่อนการฝึกอบรม นอกจากนัน้
ผู้วิจยัสร้างแบบวดัการคดิวเิคราะห์ในวิชาภาษาไทย
จ านวน 30 ขอ้ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมีค่า
ความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาโดยหาค่า IOC มคี่าเท่ากบั 
0.60-1.0 และมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 0.78 โดยใช้
สตูร KR. 20 ผลการวจิยัพบว่า หลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนา สม ร รถน ะค รู ภ าษ า ไทยด้ า นก า รส อน             
คิดวิเคราะห์ มีประสทิธิภาพสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และจากการติดตามผลกับนักเรียนที่ครูเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างน าหลักสูตรไปใช้สอน พบว่า นักเรียน          
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น หลังจาก
ได้รับการสอนจากครูที่ผ่านการฝึกอบรมโดยใช้
หลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะครูภาษาไทย
ด้านการสอนคิดวิเคราะห์ และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของจกัรกฤษณ์ จนัทะคุณ (2560: 162) ไดศ้กึษาเรื่อง
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูเ้สรมิสรา้งสมรรถนะนิสติ
ครดูา้นการพฒันานวตักรรมการศกึษาทีเ่น้นบูรณาการ
สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น ผลการวิจยัพบว่า 1. ผลการ
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะนิสติครู
ด้านการพฒันานวตักรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการ
สาระการเรยีนรูท้อ้งถิ่นโดยใชแ้นวคดิจติปัญญาศกึษา

ร่วมกบัเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน กจิกรรมประกอบดว้ย 
7 องค์ประกอบ คือ สาระส าคัญจุดประสงค์ เนื้อหา
สาระ ชิน้งาน/ภาระงาน กจิกรรมการเรยีนรูส้ ือ่/อุปกรณ์ 
และการวดัและประเมนิผล กจิกรรมการเรยีนรูม้จี านวน 
5 กจิกรรม ไดแ้ก่ กจิกรรมที ่1 ร่วมกนัวเิคราะหปั์ญหา 
กจิกรรมที ่2 เลอืกเฟ้นนวตักรรมทีจ่ะพัฒนา กจิกรรม 
ที่ 3 คุณค่าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น กิจกรรมที่ 4 
ออกแบบนวัตกรรมอย่างมีศิลป์  และกิจกรรมที่ 5 
ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมให้เคยชิน ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรม พบว่า ภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 2. ผลการจดักจิกรรม
การเรยีนรูเ้สรมิสรา้งสมรรถนะนิสติครูด้านการพฒันา
นวตักรรมการศกึษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรยีนรู้
ท้องถิ่นโดยใช้แนวคดิจติปัญญาศกึษาร่วมกบัเทคนิค
เพื่อนช่วยเพื่อน มีดงันี้  2.1 นิสติครูมีความรู้ในการ
พฒันานวตักรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  2.2 นิสติครูมทีกัษะใน
การพฒันานวตักรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระ
การเรยีนรูท้อ้งถิน่หลงัเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 81.76 ซึง่สงู
กว่าเกณฑร์อ้ยละ 75 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 2.3 ได้นวตักรรมการศกึษาที่เน้นบูรณาการสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นทัง้หมดจ านวน 25 ชิ้น โดยเป็น
นวัตกรรมประเภทแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านมาก
ที่สุด จ านวน 10 เล่ม คดิเป็นร้อยละ 40.00 ประเด็น
สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่นที่น ามาบูรณาการมากทีสุ่ดคอื 
กว๊านพะเยานอกจากนี้พบว่า สาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ที่
นิสติน ามาบูรณาการจะสอดคลอ้งบรบิทของนิสติ และ
ส่วนใหญ่เกี่ยวกบับริบทภาคเหนือ 2.4 นิสติครูมกีาร
เปลีย่นแปลงคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ไดแ้ก่ มคีวาม
รกัและศรทัธาต่อวิชาชีพครูมากขึ้น มีความรกัความ
สามัคคีมีความรับผิดชอบมีกระบวนการแก้ปัญหา      
มคีวามมัน่ใจในตนเอง รบัฟังผูอ้ื่นมากขึน้ 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
เห็ดธรรมชาติในป่าชุมชนโคกหินลาด ของนิสิต
กลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
เห็ดธรรมชาติในป่าชุมชนโคกหินลาด ของนิสติกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรมพบว่า คะแนน
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เฉลี่ยความรู้ของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้     
ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาติในป่าชุมชน
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง      
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 12.90 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม
โดยรวมอยู่ในระดบัสงู มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 27.70 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการเขา้
ร่วมกิจกรรม พบว่า นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนน
เฉลีย่ความรูห้ลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่า
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า กจิกรรมการเรยีนรู้มผีลท า
ใหค้วามรูข้องนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ เนื่องจาก
มีกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการฝึกอบรม        
มีกระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรม คือ คู่มือกิจกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง เห็ดธรรมชาติใน    
ป่าชุมชน แผ่นพบัในการบรรยายใหค้วามรู ้ท าใหน้ิสติ
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้ ซึง่เป็นไปตาม
แนวคดิของประภาเพญ็ สุวรรณ (252: 10) ไดส้รุปว่า 
ความรู้เป็นพฤติกรรมขัน้ต้น ซึ่งผู้เรยีนเพียงแต่จ าได ้
อาจจะโดยการนึกหรือการมองเห็น ได้ยิน จ า ได ้
ความรู้ในที่นี้  ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ 
ความหมาย ขอ้เทจ็จรงิ ทฤษฎ ีกฎ โครงสรา้ง วธิกีาร
แก้ปัญหาเหล่านี้  เป็นต้น และแนวคิดของวิจารณ์ 
พานิช (2548: 5 - 6) ไดส้รุปว่า ความรู ้คอื ขอ้มูลและ
สารสนเทศทีผ่สมผสานกบัประสบการณ์ ความรอบรูใ้น
บริบท การแปลความหมาย การแสดงความคิดเห็น 
โดยเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าสูง  ที่พร้อมจะน าไป
ประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจหรือใช้ในการท างาน        
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประวทิย ์ประมาน (2556: 
113) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้    
ผลศึกษาตามแนวคดิกระบวนการออกแบบย้อนกลบั 
ผลวิจยัพบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจมคีะแนนเฉลี่ย
ระหว่างก่อนการทดลอง (15.75) กบัหลงัการทดลอง 
(23.94) มคีวามแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.19 และมี
คะแนนเฉลี่ยระหว่างหลงัการทดลอง (3.94) กบัการ
ติดตามผลภายหลังการทดลองใช้รูปแบบ (22.82)      
มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 โดยคะแนนเฉลีย่มแีนวโน้มต ่าลง 1.12 ซึง่แสดงให้

เหน็ว่าผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจทีค่งทนเหลอืตดิตวัอยู่มาก 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของใจชนก ภาคอตั (2557: 
64) ได้ศึกษาเรื่องการจดัการความรู้ด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษา ของสถาบนับณัฑติพฒันาบรหิาร
ศาสตร ์ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศกึษาของสถาบนับณัฑติพฒันาบรหิารศาสตรด์า้น
การบ่งชีค้วามรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.77 กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการ
จดัการความรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนับณัฑติพฒันาบรหิารศาสตรด์้านการสรา้งและ
แสวงหาความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.58 กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการ
จดัการความรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนับณัฑติพฒันาบรหิารศาสตร์ ด้านการเกบ็และ
เขา้ถึงความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.58 กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการ
จดัการความรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนับณัฑิตพฒันาบรหิารศาสตร์ด้านการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง        
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.40 และกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ์
ด้านการน าความรู้ไปใช้โดยรวมอยู่ ในระดับมาก         
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 
5.4  ผลการศึกษาและเป รียบเทียบจิตอาสา
สิ่งแวดล้ อม ต่อ เห็ดธรรมชา ติ ใน ป่ าชุ มชน         
โคกหินลาด ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงั
การจดักิจกรรม 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อเห็ดธรรมชาติในป่าชุมชนโคกหินลาด 
ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
พบว่า คะแนนจติอาสาสิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ ป่ าชุมชนโคกหินลาด เรื่ อง        
เห็ดธรรมชาติในป่าชุมชนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ ในระดับ     
เห็นด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง มีค่ า เ ฉลี่ ย เท่ ากับ  4 .56 เ มื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อม        
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ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
มีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า 
กจิกรรมการเรยีนรูม้ผีลท าใหจ้ติอาสาสิง่แวดล้อมของ
นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการ
จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการฝึกอบรม มีกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศึกษาโดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การฝึกอบรม คือ คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน   
โคกหนิลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาติในป่าชุมชน แผ่นพบั 
ในการบรรยายใหค้วามรู้เป็นสื่อหรอืตวักระตุ้นให้เกดิ
การเรยีนรู้และมจีิตอาสาสิง่แวดลอ้มต่อเหด็ธรรมชาติ
ในป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้น  ซึ ่ง เป็นไปตามแนวคดิ
ของณฐัณิชากร ศรบีรูณ์ (2550: 22) ไดใ้หค้วามหมาย
ว่า จิตอาสา คือ ความส านึกของบุคคลที่มีต่อสงัคม
ส่วนรวมโดยการเอาใจใส่ และการช่วยเหลือผู้ที่ม ี     
จติอาสาจะแสดงออกซึง่พฤตกิรรมทีอ่าสาท าประโยชน์
ต่อส่วนรวม เช่น การเสียสละเงิน สิ่งของ เวลา 
แรงกาย และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลอืผู้อื่นและสงัคม 
โดยไม่หวังผลตอบแทน และแนวคิดของธิดาชนก     
วงศ์พทิกัษ์ (2556: 16) กล่าวว่า จติอาสา คอื การ
ปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
การเสียสละเวลา สิ่งของ แรงกาย สติปัญญา เพื่อ
สาธารณะประโยชน์ หมายรวมถึง  กิจกรรมที่เคย
กระท ามาแลว้และก าลงัจะเขา้ร่วมในอนาคต หรอืเป็น
จติใจที่มคีวามสุขเมื่อได้ท าความดี ได้ช่วยเหลอืผู้อื่น
และสงัคม เพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยความสมัครใจ 
และไม่หวังผลตอบแทน การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
สาธารณะประโยชน์ การมีส านึกของบุคคลที่มีต่อ
ส่วนรวม เอาใจใส่ป้องกนัแก้ไขปัญหาสงัคมโดยการ
กระท าด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ภาระหน้าที่ที่ต้อง
รบัผดิชอบ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกติตพิล แต่งผวิ 
(2556: 113) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อจติอาสาใน
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของ
ชุมชนต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี   
ผ ลก า ร ศึกษ า พบว่ า  จิต อ าส า ใ นกา ร อ นุ รัก ษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของชุมชนต าบล
มะขาม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับ   
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.34 โดยมีลักษณะจิตอาสาด้าน
จติส านึกสาธารณะเป็นอนัดบัหนึ่งค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.02
และจติอาสาด้านการเสยีสละต่อสงัคมเป็นอนัดับสอง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 ปัจจัยด้านอาชีพ การขดัเกลา
ทางสงัคมผ่านสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว 
และสถาบนัศาสนาความรู้ความเขา้ใจรวมถึงการรบัรู้
ข่าวสารในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันของประชาชนมีผลต่อจิต
อาสา ในการอ นุ รักษ์ ท รัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่แวดลอ้มที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของวมิลพรรณ  
อาภาเวท (2556: 67-69) ไดศ้กึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์
ระหว่างการเปิดรบัข่าวสารกบัพฤตกิรรมจติอาสาของ
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยในครัง้นี้มี
วตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อศกึษาการเปิดรบัข่าวสาร 
ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมจติอาสาของวยัรุ่นใน
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนเปรยีบเทยีบลกัษณะทาง
ประชากรของวยัรุ่นในกรุงเทพมหานครกบัพฤตกิรรม
จติอาสา และศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรบั
ข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมจติอาสาของ
วัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้      
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์(เพศ, อายุ, ระดบัชัน้
ปีที่ศกึษา, กลุ่มวชิาที่ศกึษามหาวทิยาลยั, รายได้/
ค่าใช้จ่าย, สถานที่พกัอาศยัและลกัษณะครอบครวั) 
ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครทีต่่างกนัมพีฤตกิรรม
เกี่ยวกบัจติอาสาแตกต่างกนั 2. การเปิดรบัข่าวสาร 
และทัศนคติจิตอาสามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมจิตอาสาโดยเป็นความสัมพันธ์ระดับ      
ปานกลาง ขณะทีค่วามรูจ้ติอาสามคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ
กับพฤติกรรมจิตอาสาเป็นความสัมพันธ์ระดับต ่ า 
นอกจากนี้งานวจิยัยงัพบว่า สื่อทีก่ลุ่มตวัอย่างเปิดรบั
ขา่วสารเกีย่วกบัจติอาสามากทีสุ่ด คอื สื่ออนิเตอรเ์น็ต 
คดิเป็นร้อยละ 58.2 ส่วนผลการวจิยัเกี่ยวกบัจติอาสา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มทีศันคตเิกีย่วกบักจิกรรมจติอาสาอยู่
ในระดบัทศันคตดิ ีและมพีฤตกิรรมเกีย่วกบัจติอาสาใน
ระดบัปานกลาง 
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5.5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้ อม ต่อ เห็ดธรรมชา ติ ใน ป่ าชุ มชน         
โคกหินลาดของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลงั
การจดักิจกรรม 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับเห็ดธรรมชาติในป่าชุมชน       
โคกหนิลาดของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดั
กจิกรรม พบว่า คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติ
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง 
เห็ดธรรมชาติในป่าชุมชนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.51 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
มคีะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า 
กจิกรรมการเรยีนรูม้ผีลท าใหจ้รยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการ
จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการฝึกอบรม มีกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศึกษาโดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การฝึกอบรม คือ คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน  
โคกหนิลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาติในป่าชุมชน แผ่นพบั 
ในการบรรยายใหค้วามรู ้เป็นสื่อหรอืตวักระตุ้นใหเ้กดิ
การเรยีนรูแ้ละมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อเหด็ธรรมชาติ
ในป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
ประยูร วงศจ์นัทรา (2555: 226) กล่าวว่า จรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างและ
ปลกูฝังอบรมใหบุ้คคลมจีติรส านึกทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้มซึง่
จะท าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเบาบางลงหรือน้อยลง
จนกระทัง่ถงึระดบัของการพฒันาสิง่แวดลอ้มใหส้มดุล
ไดร้ะหว่างมนุษย ์สงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างยงัยนืและ
ไม่เสยีดุลยภาพโดยมีแนวทางในการสร้างจริยธรรม
สิง่แวดล้อมคอื การเรยีนการสอนและอบรมสัง่สอนให้
เหน็คุณค่าความส าคญัของทรพัยากรและสิง่แวดล้อม 
การพฒันาให้มจีริยธรรมสิง่แวดล้อมระดบัสูงขึน้ การ
ปลูกฝังความรู้สกึเป็นเจ้าของร่วมกนัของมนุษย์และ
ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม การกระท าตนเป็นแบบอย่างทีด่ี

ต่อสงัคมสิง่แวดลอ้ม การปลกูฝังใหรู้จ้กัพอประมาณใน
การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ระเบียบ       
และมาตรการที่เป็นบรรทัดฐานทางสังคม นัน่คือ       
มดีุลยภาพทางจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของประยูร วงศ์จนัทรา (25 52: 78) ได้ศกึษา 
การพฒันาการสอนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เพื่อเปรยีบเทยีบ
จริยธรรมสิง่แวดล้อมระหว่างนิสติกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่4 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า นิสติกลุ่มทดลองมีค่า
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมากกว่านิสติกลุ่มนิสติ
กลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จาก
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า กระบวนการสอนจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มท าใหน้ิสติเกดิจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มในระดบัสงู
จงึสามารถน าไปใชใ้นกระบวนการเรยีนการสอนจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมต่อไป และสอดคล้องกบังานวจิยัของพระครู
วาปีพชัราภรณ์ (2554: 52) ไดศ้กึษาเรื่องการศกึษา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระนิสิตมหาวิทยาลัย     
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยัศูนย์การศึกษาจงัหวัด
เพชรบรูณ์ การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและ
เปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์
การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ที่มอีายุ ระดบัการศกึษา 
และต าแหน่งต่างกนั ศกึษาจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
165 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยใช ้t-test และ F-test 
ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า  พ ร ะ นิ สิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย              
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั ศูนย์การศกึษาจงัหวดั
เพชรบรูณ์ มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
โดยพระนิสติที่มีอายุต่างกัน มีจริยธรรมสิง่แวดล้อม
แตกต่างกนั (p<.05) แต่พระนิสติทีม่รีะดบัการศกึษา
ต่างกนั และต าแหน่งต่างกนั มีจริยธรรมสิง่แวดล้อม   
ไม่แตกต่างกนั (p>.05) 
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. นิสิตหรือบุคคลที่สนใจสามารถน าคู่มือ
กิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่องเห็ด
ธรรมชาติใน ป่าชุ มชน ไปเ ป็นแนวทางในการ
ประชาสมัพนัธ์ และสื่อการเรียนรู้การศกึษาชนิดเห็ด
กนิไดแ้ละเหด็กนิไม่ได ้ต่อไปในอนาคตได ้
 2. การน าวิธีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ป่าชุมชน
โคกหินลาด เรื่องเห็ดธรรมชาติในป่าชุมชน ไปใช้ใน
การจดักจิกรรมการศกึษาสภาพแวดล้อมของเหด็และ
ชนิดเห็ดในป่าชุมชนได้ เนื่องจากมีผลท าให้ความรู ้  
จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติ
เพิม่มากขึน้ 

6.2 ข้อเสนอแนะในการน าวิจยัไปใช้ครัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับความรู้เรื่องเห็ด
ธรรมชาติในป่าชุมชนโคกหินลาดเพื่อให้เกิดการ
เปรียบเทียบให้เห็นถึงมุมมองของการอนุรักษ์ของ
ชาวบา้นและนิสติ    
 2 .  ค ว ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย เ กี่ ย ว กับ ด้ า น ก า ร
เจรญิเตบิโตของเหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชนโคกหนิลาด
ใหเ้หน็ถงึมุมมองของการอนุรกัษ์ของชาวบา้นและนิสติ 
 3. ควรศกึษาอตัราการหาเหด็และการเกดิของ
เหด็ในป่าชุมชนโคกหนิลาด 
 4. ควรศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการเกดิเหด็และ
ชนิดพนัธุข์องเหด็ในป่าชุมชนโคกหนิลาด 
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