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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการจดัการป่าชุมชนโคกหนิลาด เพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชน   
โคกหนิลาด เรื่องชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และศกึษาดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืกจิกรรม เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ จติอาสาสิง่แวดล้อม และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัการจดัการ                 
ป่าชุมชนโคกหนิลาด กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่  2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา     
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาหนึ่งหลกัสตูรหนึ่งชุมชน 
ภาคเรยีนที ่2/2560 จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืกจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง ชุมชนกับการจัดการป่าชุมชน  แบบทดสอบวัดความรู้ แบบวัดจิตอาสา
สิง่แวดล้อม และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่าเฉลีย่ ความถี่ ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิานคอื Paired t-test ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ 
เท่ากบั 80.10/90.33 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มือกิจกรรม เท่ากบั 0.8380 นิสติมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ จิตอาสา
สิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract  
 The purpose of this research were to study community and community forest management, to the 
development of learning activites of Khok Hin lad community forests, Mueang District, MahaSarakham 
Province with efficiecy of 80/80, to study and compare the knowledge, environmental volunteer and 
environment ethics about community and community forest management. The sample used in the study were 
30 undergraduate students in year 2, Environmental Education program, Faculty of Environment and 
Resources Studies, Mahasarakham University derivrd from enrolling in the course One Program One 
Community in semester 2/2017. Tools used in research included learning activity manual of Khok Hin Lad 
community forests on title community and community forest management, knowledge test, environmental 
volunteer test and environmental ethies test. The statistics used for data analysis were frequency, 
Percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing t-test. The results revealed that the manual was 
efficiency of 80.10/90.33. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.8380, fter the activity, 
the experimental group students had an average score of knowledge, environmental volunteer and 
environmental ethic more htam before activity significantly level .05.  
 
Keywords : Activity manual, Community and Community Forest Management, Knowledge, Environmental 
volunteers, Environmental Ethics,  
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(1), 2561 : 12 - 29 
 

 
14 

1. บทน า  
 “ป่าชุมชน”อาจจะมีได้หลายความหมาย ซึ่ง
ความหมายของป่าชุมชนนัน้ได้มีผู้ให้ความหมายไป
ต่างๆ กนั เช่น 1) ป่าชุมชน หมายถงึ ทีด่นิ หรอืทีด่นิ
ป่าไม้ที่ชุมชนได้ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายให้ด าเนินการร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่
จดัการกิจการด้านป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องอยู่
ภายใตก้ฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ปฏบิตั ิและแผนงานที่
เกี่ยวข้องอาจสอดคล้องกับความเชื่อและวฒันธรรม
ของชุมชนท้องถิ่นนัน้ด้วย ซึ่งในการจดัการดูแลนัน้ก็
เพื่อการอนุรกัษ์และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่า
อย่างยัง่ยืน 2) ในความหมายอย่างกว้างก็คือ ป่าที่
ประชาชน กลุ่มประชาชนในชุมชนนัน้ไดร้่วมกนัรกัษา
ไว้เพื่อประโยชน์ของชุมชนนัน้และประชาชนสามารถ
เขา้มาใชป้ระโยชน์ร่วมกนั (กรมป่าไม้,2540 : 2) เป็น
หลัก ดังนัน้ป่าชุมชนจึงหมายถึง พื้นที่ที่ได้รับการ
จัดการดูแลโดยกระบวนการของชุมชนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ตามความประสงค์ของชุมชนอย่างยัง่ยืน  
(ชุตมิา สามารถ และเกต็ถวา บุญปราการ 2559 : 195)  
ป่าชุมชน (Community Forest)  เป็นวถิีปฏิบตัิและ
เป็นการปรบัตวัของการจดัการทรพัยากรภายในชุมชน
ในการช่วยลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล ้า
ทางสังคมของคนในชุมชน จากการถูกแย่ งชิง
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ และเป็นแนวทาง
หนึ่งในการรกัษาพื้นที่ป่าและความสมบูรณ์ของนิเวศ
ป่าไม้ เพื่อให้ระบบนิเวศคงความสมดุล เนื่องจาก    
ป่าชุมชนเป็นกลไกทีส่ าคญัทีเ่ป็นช่องทางใหชุ้มชนเขา้
มามสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์จดัการฟ้ืนฟูให้ป่ามคีวาม
สมบรูณ์เพิม่ขึน้ และมกีารใชท้รพัยากรและผลผลติจาก
ป่าได้อย่างมปีระสทิธิภาพ เพื่อความมัน่คงแห่งชีวิต
ของคนในชุมชน ดงันัน้เมื่อคนในชุมชนมคีวามเป็นอยู่
ดีขึ้นจึงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน และที่ส าคญัยิ่งคือ
เพิม่ความสามารถให้กบัมนุษยชาติ ได้เรียนรู้การอยู่
อย่างสมดุลกับธรรมชาติและด ารงชีพอยู่ได้อย่างมี
ความสุข “ป่าชุมชน” เป็นค าที่เกดิขึน้ในช่วงเกอืบ 30 
ปีทีผ่่านมา เป็นทางเลอืกในการจดัการทรพัยากรนิเวศ
ป่าไม้โดยมีชุมชนเป็นฐาน หรือเ ป็นการจัดการ
ทรพัยากรร่วมกนัของชุมชน ที่มีวิถีปฏิบตัิเป็นระบบ
สทิธหิน้าหมู่ หรอืเป็นระบบทรพัยากรร่วมของชุมชน 

นอกจากนัน้ ดร.สมศกัดิ ์สุขวงศ ์ไดก้ล่าวถึงป่าชุมชน 
ว่าเป็นกจิกรรมของคนชนบทในการจดัการทรพัยากร
ต้นไม้และป่าไม้ เพื่อผลประโยชน์ของครอบครวัและ
ชุมชน เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและมอบอ านาจให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูก จัดการ ป้องกัน 
และเก็บหาผลประโยชน์จากป่าไม้ภายใต้ระบบการ
จดัการทีย่ ัง่ยนืทีร่วมถงึป่า ทัง้ทีเ่ป็นป่าบก ป่าชายเลน 
รวมถงึป่าพรุและบุ่งทาม ประกอบดว้ย ต้นไม ้ทุ่งหญ้า 
พนัธุ์พชื สตัว์ป่า แหล่งน ้า และสรรพสิง่ในธรรมชาติที่
เ ป็นระบบนิเวศทัง้หมด ป่าชุมชนอาจตัง้อยู่ รอบ
หมู่บา้นรอบแหล่งชุมชนหรอือาจอยู่ใกลเ้คยีงกบัชุมชน  
ซึ่งชุมชนนัน้อาจจะเป็นชุมชนที่เป็นทางการ เช่น 
หมู่บ้าน อบต. หรือชุมชนตามประเพณีก็ได้ และก็
อาจจะเป็นหนึ่งชุมชน หรอืหลายชุมชนทีม่าจดัการป่า
ชุมชนร่วมกนักไ็ด ้โดยทีค่นในชุมชนนัน้ๆ อาจเลอืกใช้
ประโยชน์จากป่าอย่างยัง่ยนื ทัง้ในเชงิเศรษฐกจิ และ
การรกัษาระบบนิเวศกไ็ด้ขึน้อยู่กบัคนในชุมชนเป็นผู้
วางแผนและตัดสินใจ ว่าจะใช้ประโยชน์อะไร และ
อย่างไรจากป่า จะดูแลรกัษา ฟ้ืนฟู และพัฒนา ป่า
ชุมชนอย่างไร (สมหญงิ สนุทรวงษ์, 2561 : เวบ็ไซต)์ 
 การบริห ารการจัดกา ร ป่ าชุ มชนจะต้อ ง
สอดคล้องกับสถานการณ์ เชิงนโยบายของรัฐ 
ทรพัยากรป่าไมท้ี่มอียู่ แนวคดิของชุมชนและปัญหาที่
เผชิญอยู่  น ามาก าหนดเป้าหมายในการจัดการ         
ป่ าชุ มชน โดยค านึ งถึงความเ ป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน จากนั ้นจัดท าแผนการจัดการโดยมุ่ง
เป้าหมายเพื่อการใช้สอยพร้อมๆ ไปกบัการอนุรกัษ์
เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสดุและยัง่ยนื กลุ่มบุคคลทีส่ าคญั
ทีส่ดุคอื สมาชกิของชุมชนทอ้งถิน่ซึง่ตอ้งเขา้มา มสี่วน
ร่วม ดงันัน้แนวคดิในการจดัการป่าโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม คอื ชุมชนทอ้งถิ่นมจีติส านึกถงึหน้าที่ในการดูแล
รกัษาป่า และมสีทิธิท์ีจ่ะใชป้ระโยชน์จากป่าไปพรอ้มๆ 
ในการบรหิารจดัการป่าโดยทัว่ไป ชุมชนจะกนัพืน้ทีท่ า
กนิออกจากป่าให้ชดัเจน ไม่ให้ขยายที่ท ากินเพิ่มอีก 
โดยแบ่งพื้นที่ป่าเป็นเขตอนุรักษ์และเขตป่าใช้สอย
อย่างชดัเจน ร่วมกนัวางแผนงานเพื่อฟ้ืนฟูดูแลรกัษา
และก าหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์จากป่า เช่น 
ท าแนวกันไฟ จัดกิจกรรมปลูกป่าทุกปี จัดกิจกรรม
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รณรงคใ์หค้วามรูเ้พื่อสรา้งจติส านึกรกัป่า โดยมกีารตัง้
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าหมู่บา้นขึน้มาก ากบัดแูล
และภาคชุมชนจงึถอืไดว้่ามบีทบาทส าคญัในการเขา้มา
มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการป่า ทัง้ด้านการอนุรกัษ์ 
และการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน การร่วมก าหนดกฎ 
กตกิา หลกัเกณฑ ์การจดัท าฐานขอ้มลูทรพัยากรป่าไม ้
ความหลากหลายทางชวีภาพของป่าชุมชน ตลอดจน
การถ่ายทอดและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จดัการป่าร่วมกบัความรูส้มยัใหม่ โดยความส าเรจ็ของ
การบรหิารจดัการป่าชุมชน คอื ต้องเป็นความคดิรเิริม่
ของชุมชนและเป็นความร่วมมอืของประชาชนในชุมชน 
โดยการมสี่วนร่วมทุกระดบัตัง้แต่การร่วมรบัรูก้ารร่วม
ให้ขอ้มูล การร่วมคดิและวางแผนตดัสนิใจ การมสี่วน
ร่วมลงมือปฏิบตัิตามที่ได้ตัดสนิใจ การมีส่วนร่วมใน
การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกดิขึน้จากการด าเนินงาน
และการมสี่วนร่วมตรวจสอบประเมนิผล สรุปบทเรยีน
ของการท างานเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขและขยายผลสู่ชุมชน
อื่นๆ โดยสร้างภาคีการมีส่วนร่ วม เพื่ อรับการ
สนับสนุนจากภายนอกชุมชนในด้านความรู้ในการ
บริหารองค์กร ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี
ทางการป่าไม ้การสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น และ
การสนับสนุนการจดัตัง้กองทุนพฒันาป่าชุมชนของ
หมู่บา้น เป็นตน้ (กรมป่าไม,้ 2561 : เวบ็ไซต)์    
 ป่าชุมชนโคกหนิลาด เดมิเป็นผนืป่าขนาดใหญ่ 
มขีนาดหลายหมื่นไร่และมีพืชพรรณนานาชนิด โดย
พนัธุไ์มท้ีพ่บสว่นใหญ่เป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ เช่น ต้น
ยางนา ต้นกรุง ต้นสมอ ต้นเต็ง ต้นรงั ต้นแดง ต้นจกิ 
ต้นมะค่า และไม้ยืนต้นอื่นๆ อีกหลายชนิด ซึ่งเป็น
แหล่งอาศยัของสตัวป่์าหลากหลายชนิด ทัง้ ลงิ หมูป่า 
กระต่าย สุนัขจิง้จอก อเีหน็ กระรอก กระแต แลน นก
หลากหลายชนิดและสัตว์อื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีก
หลายชนิด ทีอ่าศยัอยู่เป็นจ านวนมาก เดมิชุมชนรอบ
ป่าชุมชนนัน้เป็นชุมชนทีห่่างไกลความเจรญิ ประกอบ
อาชีพท าไร่ท านา เลี้ยงสตัว์ และหาของป่าขาย และ
ราว 60 – 70 ปียอ้นหลงั ในช่วงทีภู่มปิระเทศทีเ่ตม็ไป
ดว้ยทรายแห่งนี้แหง้แลง้ตดิต่อกนัหลายปี คนในชุมชน
หลายต่อหลายกลุ่มได้อพยพครอบครวัทิ้งบ้านเรือน
และไร่นาไปจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัอุดรธานี เพื่อ
หลบภยัความแห้งแล้งและความยากจน โดยไม่สนใจ

ในทรพัยากรของท้องถิ่นที่มี แต่ส่วนชาวบ้านที่ไม่ได้
อพยพไปตัง้ถิ่นฐานที่อื่น กย็งัคงด ารงวถิีชวีติที่พงึพงิ
ป่าชุมชนโคกหนิลาดตลอดมา ทัง้อาหาร ยารกัษาโรค 
เครื่องนุ่งห่ม ไมส้รา้งบา้นเรอืน และเครื่องมอืเครื่องใช้
สอยในชีวิตประจ าวันยังมาจาก ป่าแทบทั ้ง สิ้น
ขนบธรรมเนียมประเพณีเกีย่วขอ้งกบัผนืป่า ความเชื่อ
ต่างๆ เช่น ผป่ีา เทวดา และวญิญาณกย็งัคงเป็นของที่
อยู่คู่กบัชุมชนและป่าตลอดมา 
 ป่าชุมชนโคกหินลาดแต่เดิมนัน้แบ่งออกเป็น
โซนป่าที่ชาวบ้านเรียกไปตามเรื่องราวที่พบเจอเช่น 
“ป่าโคกอเินา” (ป่าบา้นน ้าจัน้ในปัจจุบนั) เล่าว่าคนทีช่ื่อ 
“เนา” เขา้ไปหาของป่าและเสยีชวีติทีน่ัน่ “หนองตบอก” 
(หนองสาธารณะบ้านโคกก่อในปัจจุบนั) มทีี่มาจากมี
ปลาและสตัว์น ้าชนิดต่างๆ เยอะ ไม่ว่าใครไปจบัสตัว์
น ้าทีน่ัน่กไ็ดส้ตัวน์ ้าเป็นจ านวนมาก จนตอ้งบอกตนเอง
ด้วยความภูมิใจและความดีใจ ต่อมาในช่วง 30 ปี
ยอ้นหลงั ป่าชุมชนโคกหนิลาดทีอุ่ดมสมบูรณ์ไดก้ลาย
มาเป็นแหล่งเศรษฐกจิของนายทุนและเป็นแหล่งอาชพี
ของประชาชนในชุมชนรอบป่าโดยการสมัปทานไมใ้น
ป่าชุมชนเพื่อท าฟืน โรงต้มของโรงเหล้าบริษัท สุรา
ไทยเรืองจ ากดั โดยการจ้างคนในชุมชนตัดไม้ท าฟืน
เพื่อสง่เขา้โรงตม้เหลา้ ชุมชนเกดิอาชพีเกดิรายไดแ้ละ
มีอยู่มีกินมากยิ่งขึ้น จนกระทัง่หมดสิ้นสัญญาการ
สมัปทานในช่วง ประมาณปี พ.ศ. 2535 ปรากฎว่าป่าที่
เคยหนาทึบและอุดมสมบูรณ์กลายเป็นเพียงแค่                
ป่าละเมาะ สามารถมองทะลุไดจ้นสดุสายตาจากทุกมุม
ของผืนป่า ไม้ใหญ่กว่าขนาดแขนขึ้นไปโดนตัดจน
เกลีย้งเหลอืเพยีงตอและไมข้นาดเลก็ เสยีงนกเสยีงกา 
สตัวป่์า และหรดีหริง่เรไรเงยีบหายไปจากผนืป่าแห่งนี้
ในปีนัน้และชุมชนเริม่มคีวามรูส้กึใจหายกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ 
และเริม่รูส้กึถงึความแหง้แลง้และอดอยากทีก่ลบัมาอกี
ครัง้หลงัจากทีผ่นืป่ามากกว่า 5000 ไร่ ไดห้มดไปจาก
ผืนดินจากนัน้ในช่วงประมาณปี 2540 ป่าชุมชน     
โคกหินลาดได้มีการสัมปทานเพื่อใช้ประโยชน์จาก
นายทุนอีกครัง้ และเป็นครัง้ที่ทุกคนจดจ าและเกิด
ความตระหนักร่วมกัน เมื่อบริษัทไจก้า (JICA) ได้
สมัปทานป่าชุมชนโคกหินลาดเพื่อจัดท า “โครงการ
ปลกูป่าสาธติ” โดยการไถเกรดเอาไมท้ัง้หมดออก แลว้
น า ไม้ เศ รษฐกิจม าปลู กแทน  เช่ น  ยู คาลิปตัส              
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กระถินเทพา สตัตบรรณ เป็นต้น ซึ่งจากความหดหู่
ของชุมชนจากการตัดโค่นป่าในครัง้ก่อนหน้ายงัเป็น
เรื่องที่แทงใจของคนในชุมชนโดยรอบที่รู้สกึคดิผิดที่
ยอมเสยีผนืป่าไป เมื่อโครงการเริม่ต้นกไ็ดขุ้ดไถเอาไม้
ป่าออกจากพื้นที่และปลูกไม้เศรษฐกิจและเป็นที่ไม่
พอใจแก่คนในชุมชนที่พบเห็นการด าเนินโครงการ
ดงักล่าว จงึไดร้วมตวักนัต่อต้านการท าโครงการ มพี่อ
ทองหล่อ ตนัเสด ีเป็นผูน้ าในการต่อต้านโครงการ โดย
การยื่นเรื่องไปยงัส านักงานป่าไม้จงัหวดัมหาสารคาม 
เพื่อขอใหห้ยุดการด าเนินโครงการ และขอรกัษาผนืป่า
เอาไว้ให้เป็นของชุมชน (วรรณศกัดิพ์ิจติร บุญเสรมิ, 
2559 : 3) 
 ดงันัน้จากความสมัพนัธข์องป่ากบัชุมชน ในแง่
ของวิถีการด า รงชีวิตของ คนในชุมชนที่พึ่ งพา
ทรพัยากรป่าไม ้เมื่อป่าไมถู้กท าลายลงย่อมท าใหส้ิง่ที่
คนในชุมชนต้องการร่อยหรอลง ป่าชุมชนเป็นแนวคดิ
ที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของป่ากับชุมชนโดย
สะท้อนถึงการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นที่พึ่งพา
อาศยัทรพัยากรป่าไมแ้ละการใชป้ระโยชน์ป่าชุมชนยงั
สะทอ้นถงึศกัยภาพของชุมชนในการจดัการทอ้งถิน่อกี
ดว้ย (วยิุทย ์จ ารสัพนัธ,์ 2535 : 22) 
 ผู้วิจ ัยจึงได้สนใจในการจัดการป่าชุมชน             
โคกหินลาดเพื่ อ เ ป็นการอ นุรักษ์ ป่ าชุ มชนและ
ทรพัยากรธรรมชาตขิองป่าชุมชน เพราะป่ามกีารเสื่อม
โทรมลงเรื่อยๆ จะส่งผลต่อความเป็นอยู่และสภาวะ
การด ารงชีวิตทัง้ของสิ่งมีชีวิตทัง้มวลไม่ว่าจะเป็น
มนุษย ์พชื และสตัว ์กจ็ะเกดิการเปลีย่นแปลง และโดย
ธรรมชาตขิองป่าไมท้ีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตนิัน้ ยาก
ทีจ่ะฟืนฟูรกัษาให้กลบัสู่สภาพเดมิ จงึไดม้กีารจดัการ
ป่าชุมชนเพื่อใหทุ้กคนไดม้สี่วนร่วมในการจดัการดูแล 
มกีารตัง้กฎระเบยีบในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชน 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศกึษาการจดัการป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
2.2 เพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ป่าชุมชน                
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และศึกษาดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม 
2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการ
จดัการป่าชุมชน ก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 
2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อ
การจดัการป่าชุมชน ก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 
2.5 เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ก่อนและหลังการจัด
กจิกรรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พื้นทีวิ่จยั 
 ชุมชนโคกหนิลาด บา้นศรวีไิล ต าบลหนองปลงิ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 3.2.1 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 
 3.2.2 กลุ่มตวัอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ คือ 
ปราชญ์ชาวบา้นจ านวน 10 คน ได้จากการเลอืกแบบ
เจาะจง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คอื นิสติระดบั
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหนึ่ ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน : One Program One 
Community (รหสัวชิา 0035001)  ภาคเรยีนที ่2/2560 
จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม 
3.3 ตวัแปรทีศ่ึกษา  
 1) ตวัแปรต้น ได้แก่ กจิกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง 
การจดัการป่าชุมชน 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
  1. ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการป่าชุมชน 
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  2. จิตอาสาสิ่งแวดล้อมต่อการจัดการ                    
ป่าชุมชน 
  3. จรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อกบัการจดัการ                  
ป่าชุมชน 
3.4 ระยะเวลาในการวิจยั 
 ระยะที ่1 ส ารวจและศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้  
 ระยะที ่2 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
 ระยะที ่3 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา  
3.5 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เครื่องมอืสรา้งองคค์วามรู ้ไดแ้ก่ แบบบนัทกึ 
และแบบสมัภาษณ์ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือ
กจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม เรื่ องชุมชนกับการจัดการ                     
ป่าชุมชน และแผ่นพับ เรื่อง ชุมชนกับการจัดการ                
ป่าชุมชน 
 3. เครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิ ์ไดแ้ก่ แบบทดสอบ
ความรูเ้กีย่วกบัชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน แบบวดั
จติอาสาสิง่แวดล้อมต่อชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน 
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อกบัชุมชนกบัการ
จดัการป่าชุมชน 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี ่
รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
      1.1 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช ้
Item-total Correlation 
      1.2 ค่าความยากง่าย 
      1 . 3 ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั ่น  ใ ช้  Alpha 
Coefficiient 
      1.4 ค่าความเทีย่งตรงของเน้ือ IOC 
      1.5 การหาดัชนีประสิทธิผล 
(Effectiveness Index : E.I) 
  3. สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐานคอื Paired                      
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
 

4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 ผลการศึกษาชุมชนกับการจดัการป่าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 จากการศึกษาพบว่า การจัดการป่าชุมชน                  
โคกหินลาด ชาวบ้านบ้านศรีวิไล ต าบลหนองปลิง  
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม การจดัการป่าชุมชน
โคกหนิลาดได้พฒันาการจดัการการใช้ประโยชน์จาก
ป่าไมใ้นรปูแบบต่างๆ ชุมชนอาจตัง้คณะกรรมการกลุ่ม
อนุรกัษ์ขึน้เพื่อดูแลการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน การ
จดัโครงสรา้งองคก์ร รปูแบบการท างาน ตัง้กฎระเบยีบ
ป่าชุมชน และมีกระบวนการในการจดัการป่าชุมชน
โดยการแบ่งอาณาเขตในการรบัผดิชอบป่าโคกหนิลาด
และได้มีการตัง้กฎระเบียบไว้เพื่อให้ชาวบ้านหรือ
บุคคลอื่นได้ท าตามกฎและไม่บุกรุกบริเวณป่าชุมชม
โคกหนิลาด ซึ่งผู้ใดได้มีการฝ่าฝืนกฎจะมบีทลงโทษ
ตามที่กฎระเบียบป่าชุมชนได้ระบุไว้ ซึ่งการจัดการ                    
ป่าชุมชมนัน้เกิดจากคณะกรรมการป่าชุมชน หน้าที่
การท างานในการดแูลบรหิารจดัการป่าชุมชน  
4.2 ผลการวัดกิจกรรมการเ รียนรู้ ป่ าชุมชน                  
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคามให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม 
 จากการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน               
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ให้มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และดชันีประสทิธผิล
ของคู่มอืกจิกรรม พบว่า คะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบั
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง ชุมชน
กบัการจดัการป่าชุมชน ระหว่างการจัดกิจกรรม
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 24.03 คิดเป็นร้อยละ 82.77 
แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากับ 80.10 และคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่องชุมชน
กบัการจดัการป่าชุมชน หลงัการจดักจิกรรมมคีะแนน
เฉลี่ย เท่ากบั 27.10 คิดเป็นร้อยละ 90.33 แสดงให้
เห็นว่าประสทิธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากบั 
90.33 จงึสรุปไดว้่า กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หินลาด  อ า เภอ เมือง  จังหวัดมหาสารคาม  มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80 
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 จากการศกึษาค่าดชันี (E.I.) คู่มอืกจิกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม เรื่องชุมชนกับการจัดการป่าชุมชน 
พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืกจิกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่องชุมชนกบัการจดัการ
ป่าชุมชน มคี่าเท่ากบั 0.8380 แสดงว่านิสติทีเ่ขา้ร่วม
กิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสติที่เข้าร่วม
กจิกรรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 83.80 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การจดัการป่าชุมชนของนิสิตกลุ่มตวัอย่าง ก่อน
และหลงัการจดักิจกรรม 

 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
การจัดการป่าชุมชนของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและ
หลงัการจดักจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่
ความรูข้องนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชน
โคกหนิลาด เรื่อง ชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชนก่อน
การเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง                 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 19.30 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 27.10 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้
ร่วมกจิกรรมพบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่ความรู้
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                    
ดงัตารางที ่1  

 
ตารางที ่1 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการจดัการป่าชุมชนของนิสติกลุ่มตวัอย่าง ก่อนและหลงัการจดั
กจิกรรม 

ด้าน 
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลงัการเข้าร่วมกิจกรรม 

t df p 
 ̅ S.D. 

ระดบั 
ความรู้  ̅ S.D. 

ระดบั 
ความรู้ 

ความรู ้
(N = 30) 

19.30 
(64.33%) 

0.53 ปานกลาง 
27.10 

(90.33%) 
0.19 มาก -10.954 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4 .4 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อการจดัการป่าชุมชนของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่าง ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 ผลการศึกษาและ เปรียบ เทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อการจดัการป่าชุมชนโคกหินลาด ของ
นิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า 
คะแนนจติอาสาสิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง ชุมชนกบัการ

จดัการป่าชุมชนก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 และหลงัการเขา้
ร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.89 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา
สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อมหลงั
การเข้าร่วมกจิกรรมสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อการจดัการป่าชุมชนของนิสติกลุ่มตวัอย่าง ก่อนและ
หลงัการจดักจิกรรม 

ด้าน 
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลงัการเข้าร่วมกิจกรรม 

t df p 
x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 

จติอาสา
สิง่แวดลอ้ม 

4.15 0.72 มาก 4.89 0.28 มากทีสุ่ด -16.326 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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4.5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการจดัการป่าชุมชนของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่าง ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม  
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่ง แ วดล้อม ต่ อชุมชนกับการจัดกา ร ป่ าชุ มชน                 
โคกหนิลาด ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดั
กจิกรรม พบว่า คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติ
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง
ช ุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน ก่อนการเข้าร่วม

กจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม               
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.29 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.89 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงั
การเข้าร่วมกจิกรรมสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการจดัการป่าชุมชนของนิสติกลุ่มตวัอย่าง ก่อนและ
หลงัการจดักจิกรรม 

ด้าน 
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลงัการเข้าร่วมกิจกรรม 

t df p 
x  S.D. 

ระดบั
จริยธรรม x  S.D. 

ระดบั 
จริยธรรม 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 

(N=4) 
3.29 0.65 

เพือ่ความ
ถูกตอ้งดงีาม 

3.89 0.31 
เพือ่ความ
ถูกตอ้งดี
งาม 

-19.251 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการศึกษาชุมชนกับการจดัการป่าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 ชุมชนกับการจัดการป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีการจัดการ                     
ป่าชุมชนโคกหินลาดได้พัฒนาการจัดการการใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ และการอนุรกัษ์
ป่าชุมชนไว้ ในการจัดการป่าของชุมชนอาจตั ้ง
คณะกรรมการกลุ่มอนุรกัษ์ขึน้เพื่อดแูลการใชป้ระโยชน์
จากป่าชุมชน การจัดโครงสร้างองค์กร รูปแบบการ
ท างาน ตัง้กฎระเบยีบป่าชุมชน และมกีระบวนการใน
การจัดการป่าชุมชนโดยการแบ่งอาณาเขตในการ
รบัผดิชอบป่าโคกหนิลาดและไดม้กีารตัง้กฎระเบยีบไว้
เพื่อให้ชาวบ้านหรอืบุคคลอื่นได้ท าตามกฎและไม่บุก
รุกบรเิวณป่าชุมชนโคกหนิลาด ซึ่งผู้ใดได้มกีารฝ่าฝืน
กฎจะมบีทลงโทษตามทีก่ฎระเบยีบป่าชุมชนได้ระบุไว ้
ซึ่งการจัดกาป่าชุมชนนัน้เกิดจากคณะกรรมการป่า
ชุมชน สว่นหน้าทีก่ารท างานในการดูแลบรหิารจดัการ
ป่าชุมชน ตามแนวคดิของเพิม่ศกัดิ ์มกราภริมย ์(2543 
: 39-40) ไดส้รุปถึงการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนไว้ว่า         

การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ป่าประโยชน์ที่ประชาชน
ต้องการจากป่าจะเป็นสิง่ที่ก าหนดวัตถุประสงคใ์นการ
รักษาป่าเหล่านัน้ไว้เช่น เป็นแหล่งป่าไม้เพื่อการ
ประกอบพธิกีรรมซึง่แปรผนัไปตามสถานภาพสงัคมใน
แต่ละภูมภิาค การใชป้ระโยชน์แหล่งต้นน ้าล าธารของ
หมู่บ้านเพื่อใชส้อยหรอืเป็นสมบตัสิ่วนรวมของชุมชน 
ชุมชนทีอ่าศยัอยู่ใกลจ้ะใช้ประโยชน์ในทางลกัษณะทัง้
ทางตรงมากกว่าทางอ้อม โดยพึ่ งไปแล้วจะใช้
ประโยชน์เพื่อสนองความต้องการในขัน้พืน้ฐานในการ
ด ารงชวีติ ป่าชุมชนสามารถอ านวยประโยชน์แก่ชุมชน
นัน้นัน้ไดม้ากมาย และยงัเป็นไปตามแนวคดิของวยิุทย ์
จ ารสัพนัธ ์(2535 : 53) ไดใ้หค้วามหมายของป่าชุมชน
ไว้ว่า เป็นการด าเนินชีวิตของประชาชนที่ต้องพึ่งพา
อาศยัทรพัยากรป่าไม้เพราะป่าเป็นแหล่งอาหารและ
สมุนไพรที่สามารถน ามาใช้ในการรักษาโรคคนใน
ชุมชนได้อาศยัไม้จากป่าเพื่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
ดงันัน้เมื่อป่าถูกถางไปจนโล่งเตยีน ย่อมท าใหส้ิง่ทีค่น
ต้องการร่อยหรอลงไปด้วยซึ่งย่อมส่งผลกระทบ
โดยตรง ต่อการด า เนินชีวิตของคนในชุมชนใน
ความสมัพนัธ์ระหว่างป่าไม้กบัชุมชนนัน้ชุมชนต่างๆ 
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ได้พัฒนาการจัดการการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ใน
รปูแบบต่างๆ กนั เช่น บางชุมชนอาจตัง้คณะกรรมการ
กลุ่มอนุรกัษ์ขึน้ เพื่อดแูลการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน
อาจมีระบบความเชื่อถือเป็นแกนน าในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน ทัง้นี้ เพราะทุกชุมชนมี
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิการเมอืงสงัคมและวฒันธรรม
ซึง่มบีทบาทส าคญัในการก าหนดความสมัพนัธแ์ละการ
ใช้ประโยชน์จากป่าของคนในชุมชน เช่น ความเชื่อ
เรื่องผปีู่ ตาช่วยให้คนในชุมชนได้รบัประโยชน์จากป่า
อย่างพอเหมาะพอดดีงันัน้แนวความคดิเรื่องป่าชุมชน
นี้จงึได้เป็นการเน้นให้เหน็ถงึบทบาทของคนในชุมชน
ต่อการจดัการป่าชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสมาชกิในชุมชน และยงัเป็นไปตามแนวคดิของ
กรมป่าไม ้(2549 : 4) ไดอ้ธบิายความหมายของป่า
ชุมชนว่า ป่าชุมชนหมายถงึ ทีด่นิ และ/หรอื ทีด่นิป่าไม ้
ทีชุ่มชนไดด้ าเนินการหรอืไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย
ใหด้ าเนินการร่วมกบัพนกังานเจา้หน้าที ่จดัการกจิการ
งานด้ าน ป่า ไม้อย่ า ง ต่ อ เนื่ อ งภาย ใต้กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติและแผนงานที่
เกีย่วขอ้งซึง่อาจสอดคลอ้งกบัความเชื่อและวฒันธรรม
ของชุมชนท้องถิ่นนัน้ด้วยการจดัการหรอืด าเนินการ
ดงักล่าว กเ็พื่อการอนุรกัษ์และใหชุ้มชนไดใ้ชป้ระโยชน์
อย่างยัง่ยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา 
สามารถ และเกต็ถวา บุญปราการ  (2559 : 205) ได้
ศึกษาการจัดการดูแลป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบา้นนิคมพฒันาที่ 1 ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตั
ภูม ิจงัหวดัสงขลา พบว่า ผู้น าและสมาชกิในชุมชนมี
รูปแบบการจดัการป่าชุมชนโดยการเริม่จากการสร้าง
จติส านึกในการท าให้รู้สกึว่าป่าชุมชนเป็นของทุกคน
และมคีวามรู้สกึหวงแหนป่า มกีารจดัตัง้กลุ่มต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใินชุมชน 
เพื่อให้ทุกคนไดม้สี่วนร่วมในการจดัการดูแล มกีารตัง้
กฎระเบยีบในการเขา้ไปใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน มี
วธิกีารจดัการดแูลป่าผ่านทางการใชภู้มปัิญญาทอ้งถิน่ 
และประเพณีวฒันธรรมของชุมชน และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของธเนส แตงสาตร์ (2550 : 122-125) ได้
ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
ทรพัยากรธรรมชาติ พบว่า องค์กรชุมชนที่มแีนวคิด
เรื่องการมสี่วนร่วมของชุมชนว่ามคีวามส าคญัต่อการ

จดัการป่าชุมชนเป็นอย่างมากและจ าเป็นต้องอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปกป้องดูแล
รกัษาป่าชุมชนซึ่งจะเป็นผลส าเรจ็ของการจดัการป่า
ชุมชนและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของฤิทธิบาน        
สุชวีะกุล และคณะ (2557 : 139) ได้ศกึษารูปแบบ
พัฒนา การจัดการป่าชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออก      
เ ฉี ย ง เหนื อตอนบน  มีจุ ด มุ่ ง หม าย เพื่ อ ศึกษ า                        
สถานการณ์ปัจจุบัน ศกัยภาพ การจัดการป่าชุมชน 
เพื่อสรา้งรูปแบบพฒันาการจดัการป่าชุมชนพืน้ทีภ่าค
ตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน เพื่อทดลองใช้และ
ประเมนิผลรูปแบบพฒันา พบว่า การจดัการป่าชุมชน
พื้นที่ภ าคตะวันออก  เฉี ย ง เหนื อตอนบนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนการจดัการป่าชุมชนเป็น
การสนับสนุนของหน่วยงานภาครฐัโดยเฉพาะกรมป่า
ไมเ้น้นการตัง้คณะกรรมการป่าชุมชน การปลูกป่าและ
การป้องกนัไฟป่า ซึ่งยงัไม่มีการด าเนินการเรื่องของ
การจดัโซนพืน้ที่ส าหรบัเพาะปลูกเลีย้งสตัวข์องชุมชน
และพื้นที่แหล่งอาหารจากป่าชุมชน การส่งเสริมให้
ชาวบ้านปลูกพืชสมุนไพร การส ารวจป่าชุมชนเพื่อ
พฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วการปลกูพชืพลงังาน การจดั
ห้องเรยีนธรรมชาติแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่
สนใจการจดัการป่าชุมชน ดงันัน้การสร้างรูปแบบจึง
เป็นการมสีว่นร่วมในการจดัการป่าชุมชนทีม่รีูปแบบที่
หลากหลายครบถว้นทุกดา้น  
5.2 ผลการศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู ้
ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และดชันีประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม 
 จากผลการศึกษาประสทิธิภาพของคู่มอืกิจกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด  อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชนส าหรบั
นิสติสาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 
80.10/90.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 80/80 
ส าหรบักจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง
ชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน โดยใช้คู่มือกิจกรรม 
ซึ่งเป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของกิจกรรม  
ใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องของชุมชนกบั
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การจ ดัการ ป่ าช ุมชน  สามารถพัฒนานิสิตให้มี
พฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้นิสติระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษามีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่า 
กจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่องชุมชน
ก บัก ารจ ดักา ร ป่ า ช ุมชน  โดยใช้คู่ มือกิจกรรม
ประกอบการสอน ท าใหน้ิสติระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิา
สิง่แวดลอ้มศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้จรงิ 
เป็นไปตามแนวคิดของปรีชา ช้างขวัญยืน (2551 : 
127-132) ไดอ้ธบิายคู่มอืที่เกีย่วกบัการจดัการเรยีนว่า
คู่มือ คือหนังสอืที่ผู้เรียนใช้ควบคู่ไปกบัต าราที่เรียน
ปกตโิดยการถ่ายทอดความรูผ้่านคู่มอืฝึกอบรม อาจท า
ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผูอ้ื่น
โดยมุ่งหวงัให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ทศันคติ และเกิด
ความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ ได้
อย่ าง เหมาะสม และยัง เ ป็นไปตามแนวคิดของ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2546 : 256) ได้
นิยามความหมาย "คู่มอื" หมายถงึ สมุดหรอืหนังสอืที่
ให้ความรู้เกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้
ประกอบต ารา เพื่ออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อ
แนะน าวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  คู่มือจดัเป็น
หนงัสอือา้งองิประเภทหนึ่งทีร่วบรวมขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ 
เฉพาะเรื่อง เพื่อใชเ้ป็นคู่มอืตอบค าถามในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อใชเ้ป็นคู่มอืในการศกึษา
และปฏบิตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้คู่มอืมกัจะมกีารเรยีบเรยีง
เนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเขา้ถึง
ขอ้มูลแก่ผูใ้ช้ และยงัเป็นไปตามแนวคดิของกจิกรรม
สิง่แวดล้อมศกึษาแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงานใหญ่ๆ  ซึ่ง
แบ่งกจิกรรมออกไดด้งันี้ (เกษม  จนัทรแ์กว้, (2547 : 
32-33 ) 1) กจิกรรมส ารวจวเิคราะห ์เป็นงานส าคญั
จ าเป็นส าหรับนักวิชาการสิง่แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การส ารวจและการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและระบบ
สิง่แวดล้อม ได้แก่ งานส ารวจ วิเคราะห์ประเมิน 
สถานภาพสิง่แวดลอ้ม การวางแผนป้องกนัการแกไ้ข 
การก าหนดมาตรการนโยบาย และการสร้างแผนการ
จดัการ 2) กจิกรรมตดัสนิโครงการพฒันา เป็นงานที่
กฎหมายได้ก าหนดลักษณะและขนาดของโครงการ
หรือพื้นที่ก่อสร้างที่ระบุไว้ชัดเจน ต้องท าการศึกษา

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพื่อเป็นเครื่องมอืในการตดัสนิใจ
โครงการ กล่าวอกีนยัหนึ่งกค็อื นักวชิาการสิง่แวดลอ้ม
นอกจากมคีวามสามารถในการประเมนิสถานภาพทัง้
โครงสร้างและการท างานของสิ่งแวดล้อม ต้องมี
ความสามารถในการตดัสนิใจโครงการโดยยดึหลกัการ
ที่ว่าเมื่อด าเนินการหรือสร้างโครงการใดๆ แล้ว
ธรรมชาติสามารถช่วยธรรมชาติได้ก็ควรจะต้อง
ตดัสนิใจให้ด าเนินการไดห้รอืถ้าธรรมชาติไม่สามารถ
ช่วยธรรมชาตไิด้ถ้าใชเ้ทคโนโลยชี่วยแล้วกส็ามารถที่
จะท าให้สภาวะแวดล้อมคืนสภาพได้ก็น่าจะต้อง
ตดัสนิใจด าเนินการได ้และถ้าเทคโนโลยกีไ็ม่สามารถ
ที่จะช่วยได้ก็สมควรระงบัการด าเนินการต่อกิจกรรม
นัน้นัน้ได ้งานกลุ่มนี้ไดแ้ก่ การส ารวจและวเิคราะหก์าร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานการท าประชา
พจิารณ์ 3) กจิกรรมการก าหนดมาตรฐาน เป็นงานที่
สรา้งมาตรการและการก าหนดค่ามาตรฐานสิง่แวดลอ้ม
ในการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม งานกลุ่มนี้
ไดแ้ก่ งานวจิยั การออกกฎระเบยีบ การสรา้งแผนงาน
และเครอืขา่ยการควบคุม 4) กจิกรรมการควบคุม เป็น
งานการตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล การควบคุม
และการตัง้เครอืขา่ยการควบคุม การป้องกนั การก าจดั 
การบ าบัด ทัง้นี้ เพื่อให้ทรัพยากรเอื้อประโยชน์ต่อ
มนุษย์อย่างยัง่ยนืตลอดไป 5) กจิกรรมการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต เป็นงานควบคุมทางด้านบวก คือ เป็น
งานให้การศึกษาทางสิ่งแวดล้อม ควบคุมมาตรฐาน
สร้าง พฒันา ประดษิฐ์เครื่องมอืทางสิง่แวดล้อม การ
อนามยัและการสาธารณสุข ทัง้ 5 งานที่กล่าวนี้ท าให้
งานทางด้านสิ่งแวดล้อมก้าวไกล แต่ปกติแล้ว
นักวชิาการสิง่แวดล้อมต้องปรบัตวัให้สามารถท างาน
ได้ทุกกรณี ส่วนจะมีความถนัดด้านใดเป็นพิเศษก็
แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของประเสรฐิ พลอยบุตร (2550 : 2) ไดศ้กึษา
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในโรงเรียนบ้าน
หนองจอกวงัก าแพง อ าเภอศรเีทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ผลการศกึษาพบว่า สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนบา้นหนอง
จ อ ก วั น ก า แ พ ง  มี ป ร ะ สิท ธิ ภ า พ ต า ม เ กณฑ ์
82.25/91.13 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4, 5 และ 6 
ที่ เ รียนชุ ดกิจ กร รมการ เ รียนรู้ กับการอ นุรักษ์
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนหลงั
เรยีนเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของกญัญาวรี์ หาไชย (2558 : 
77) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอืการฝึกอบรมการอนุรกัษ์
ป่าชุมชนโคกหินลาด ส าหรบัชาวบ้านศรีวิลยั ต าบล
หนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ผล
การศกึษาพบว่า ปัญหาทีเ่กดิขึน้มากทีสุ่ดคอื ไม่มกีาร
ปลูกป่าทดแทน ประสิทธิภาพคู่มือฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดมีประสทิธิภาพ เท่ากับ 
80.06/94.03 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของการฝึกอบรม
การอนุรกัษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด มีค่าเท่ากบั 0.705 
ผลการศึกษาและเปรียบเทยีบความรู้ เจตคติ พบว่า 
ชาวบา้นศรวีลิยัมคีวามรู ้เจตคต ิเพิม่ขึน้มากกว่าก่อน
การฝึกอบรม ผลการศกึษาการมสี่วนร่วมชาวบ้านศรี
วิลัย มีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด  
อยู่ ในระดับมีส่วนร่วมมาก และยังสอดคล้องกับ
งานวจิยัของไพลนิ เศวตศลิา (2549 : 94-97) ไดศ้กึษา
การพฒันาคู่มอืกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เรื่องระบบนิเวศ 
ส าหรับนักเรียนช่วงชัน้ที่  4 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วจิยัและพฒันา ผล
การศึกษาพบว่า คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง
ระบบนิเวศ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 83.16/80.95 สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 80/80 แสดงว่าคู่มือ
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเรื่องระบบนิเวศ มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และยังสอดคล้องกับ
งานวจิยัของอุกฤต ทงีาม (2557 : 98) ไดศ้กึษาการ
พฒันากจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มโดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 
ทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มก่อนจดักจิกรรมค่าย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ
สิง่แวดล้อมศกึษาเยาวชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนน
ทศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการจดักจิกรรม
ค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมโดยใช้กระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมทีศันคติ
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 จากการศกึษาค่าดชันี (E.I.) คู่มอืกจิกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม เรื่องชุมชนกับการจัดการป่าชุมชน 
พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืกจิกรรมการ

เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่องชุมชนกบัการจดัการ
ป่าชุมชน มคี่าเท่ากบั 0.8380 แสดงว่านิสติทีเ่ขา้ร่วม
กิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสติที่เข้าร่วม
กจิกรรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 83.80 ซึง่
เป็นไปตามแนวคดิของสุนิตย ์เยน็สบาย (2543 : 97) 
หนังสอืคู่มอื (Handbook) เป็นหนังสอือ้างองิประเภท
หนึ่งทีจ่ดัท าขึน้ เพื่อรวบรวมเรื่องราว และขอ้เทจ็จรงิ
เกี่ยวกบับุคคล เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะด้านซึ่งอาจ
เป็นเรื่องที่น่าสนใจด้านใดด้านหนึ่ ง  หรือเรื่องใน
สาขาวชิาใดวชิาหนึ่งโดยเฉพาะอย่างกวา้งๆ สามารถ
ใช้เป็นคู่มือศึกษาเรื่องที่น่าสนใจได้เป็นอย่างดี หรือ
อาจใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นแหล่ง
อา้งองิขอ้เทจ็จรงิที่จะตอบค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวาท ีลพพนัธท์อง (2558 : 
15) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอือบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มืออบรมมี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 93.44/84.78 ดชันีประสทิธผิล
ของคู่มือการอบรม เท่ากบั 0.7350 นิสิตที่ใช้คู่มือ
อบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัสงิคโปร์ มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้ คดิ
เป็นร้อยละ 73.50 และนิสิตกลุ่มทดลองมีความรู ้
ทศันคตแิละทกัษะในการเป็นวทิยากรสงูกว่านิสติกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรนิภา ตูมโฮม และประยูร  
วงศจ์นัทรา (2559 : 189 - 202) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง 
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซยีน : สาธารณรฐัอนิโดเนียเซยี ผล
การศึกษาพบว่า ประสทิธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.53/85.33 ส่วนดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากับ 0.6343 
นิสิตที่ ใช้คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐอินโดเนียเซีย มี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นร้อยละ 63.43 นิสติ
กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความรู้และทศันคตหิลงัการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และนิสิตกกลุ่ม
ทดลอง มคีวามรู้และทศันคต ิโดยรวมและรายด้านทัง้ 
5 ด้าน สูงกว่ากลุ่มควบคุม และนิสิตกลุ่มทดลองมี
คะแนน ทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่นิสิต
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ประเมินตนเองและวิทยากรเป็นผู้ประเมินหลังการ
ฝึกอบรม โดยรวมอยู่ ในระดับมาก และนิสิตกลุ่ม
ทดลองมีความรู้  ทัศนคติ และทักษะในการเป็น
วิทยากรฝึกอบรมสูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของไพลนิ เศวตศลิา (2549 : 94-97) ไดศ้กึษา
การพฒันาคู่มอืกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เรื่องระบบนิเวศ 
ส าหรับนักเรียนช่วงชัน้ที่  4 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วจิยัและพฒันา ผล
การศึกษาพบว่า คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง
ระบบนิเวศ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 83.16/80.95 สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 80/80 แสดงว่าคู่มือ
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเรื่องระบบนิเวศ มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การจดัการป่าชุมชนของนิสิตกลุ่มตวัอย่าง  ก่อน
และหลงัการจดักิจกรรม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
การจัดการป่าชุมชนของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและ
หลงัการจดักจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่
ความรูข้องนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชน
โคกหนิลาด เรื่อง ชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชนก่อน
การเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง          
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 19.30 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.10                      
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู ้ก่อนและหลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูห้ลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วม
กจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 แสดง
ให้เห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้มีผลท าให้ความรู้ของ
นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการ
จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการฝึกอบรม มีกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศึกษาโดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การฝึกอบรม คอื คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หนิลาด เรื่อง ชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชนและแผ่น
พับ ในการบรรยายให้ความรู้ ท าให้นิสิตที่เข้าร่วม
กจิกรรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของ สมศกัดิ ์ ศรสีนัติสุข (2536 : 12) ไดอ้ธบิาย
ความหมายของความรูว้่า จากการทีม่นุษยต์้องประสบ

กับปรากฏการณ์ ทัง้ทางธรรมชาติและทางสังคม 
กล่าวคือ มนุษย์จะต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมทัง้ทาง
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และสงัคม และรู้จกัแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ทัง้สิง่แวดล้อมจากสงัคมกล่าว
อกีนัยหนึ่งกค็อื มนุษย์จะต้องหาความรู้ต่างๆ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจ สาเหตุและการแก้ไขปัญหาต่างๆ             
ต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสงัคม ซึ่งความรู้
ของมนุษย์ได้มีการพัฒนามากมายและมีระดับของ
ความรู้ความสามารถและพื้นฐานของมนุษย์ และยงั
เป็นไปตามแนวคดิของพิศวง ธรรมพนัธ ์(2547.:.14) 
ได้กล่าวถงึลกัษณะความรู้ไว้ว่า ประกอบด้วย 1) การ
ทดลองได้ (Empirical) การทดลองอยู่บนพื้นฐานของ
ก า รสัง เ กตกา รพิสู จ น์  ต ร ว จ สอบและก า ร ใ ช้
กระบวนการเหตุผล 2) การตรวจสอบได ้(Verifiable) 
ซึ่งเราสามารถสงัเกตได้จากการเห็น การชัง่น ้าหนัก 
การวัด การนับ และการตรวจสอบ 3) มีความเป็น
ทฤษฎ ี(Theoretical).สามารถสรุปสิง่ทีส่งัเกตตามหลกั
ตรรกวิทยามาเป็นทฤษฎีหรอืเนื้อหาวิชา 4) มกีาร
ผสมผสาน (Cumulative).เพราะทฤษฎหีรอืความรูเ้ดมิ
นัน้เป็นพื้นฐานของการสร้างทฤษฎีใหม่ 5) ไม่เป็น  
จรยิศาสตร ์(Non-Ethical) เนื้อหาสาระจะไม่เพ่งเลง็ใน
ดา้นดหีรอืเลวแต่จะมุ่งท าความเขา้ใจและอธบิายสิง่ที่
เป็นไป และยงัเป็นไปตามแนวคดิของวเิชยีร  เกตุสงิห ์
(2548 : 32-35) กล่าวว่า เครื่องมอืที่จะวดัความรู้ซึ่ง
เป็นพฤตกิรรมจากการเรยีนรูจ้ะตอ้งอาศยัแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement.Test).ซึ่งจะเป็นการวัด
ความรู้ ทกัษะและสมรรถภาพด้านต่างๆ ที่ได้รบัการ
เรียนรู้ในอดีต ยกเว้นการวัดทางด้านร่างกาย และ
ขอ้สอบที่ใช้วดั โดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1) แบบที่ครูสร้างขึน้เอง (Teacher-Made Test)  2) 
แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardize Test) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิตยา วมิลศกัดิ ์(2548 : 59-
60) ได้ศึกษาความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับ
ประเภทสิง่แวดลอ้มในชวีติประจ าวนัโดยใชชุ้ดส่งเสรมิ
สิง่แวดล้อมของนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่หนึ่ง พบว่า 
ความรูท้างการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มของกลุ่มทีเ่ขา้รบัการ
ส่งเสริมด้วยชุดส่งเสรมิเรื่องมลพิษสิง่แวดล้อมพบว่า
กลุ่มตวัอย่างก่อนใช้ชุดส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
18.60 และหลงัใช้ชุดส่งเสรมิมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
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23.90 ดงันัน้หลงัการใช้ชุดส่งเสริมกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนชุดส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Flamm (2006 : 75) ไดศ้กึษาความรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม 
เจตคติ ต่ อสิ่ง แวดล้ อม  และ เจ้ าของกับการ ใช้
ยานพาหนะ พบว่า 1. ผูต้อบทีม่เีจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม
มคีวามรู้เกี่ยวกบัผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม การเป็น
เจา้ของยานพาหนะและการใช ้2. ครวัเรอืนของผูต้อบ
ทีม่กีารศกึษาเป็นเจา้ของยานพาหนะทีม่ปีระสทิธภิาพ
การใช้เชื้อเพลิงมากกว่า และเชื้อเพลิงน้อยกว่า 3. 
ครัวเรือนของผู้ตอบที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
เจ้าของยานพาหนะน้อยกว่าและใช้เชื้อเพลงิน้อยกว่า 
4. การเป็นเจ้าของและการใชย้านพาหนะมผีลกระทบ
ตรงขา้มกบัเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และ 5. ผูต้อบหลาย
คนมองเหน็อุปสรรคต่อการท าให้การเป็นเจา้ของและ
การใช้ยานพาหนะสะทอ้นความรู้และเจตคติ และยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Zacher. (1977 : 74) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนชัน้ปีที่1 ในรฐัมอนตานา พบว่า เพศขนาด
ครอบครวั การอ่านหนังสอืพมิพ์ การได้ศกึษาความรู้
ทางด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและภูมิล าเนาของ
นกัเรยีนเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อความรูท้างสิง่แวดลอ้ม 
5.4  ผลการศึกษาและเป รียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อการจดัการป่าชุมชนของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่าง ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 ผลการศึกษาและ เปรียบ เทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อการจดัการป่าชุมชนโคกหินลาด ของ
นิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า 
คะแนนจติอาสาสิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม
การเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง ชุมชนกบัการ
จดัการป่าชุมชนก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม โดยรวมอยู่
ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 และ
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย
อย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเขา้
ร่วมกิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจิต
อาสาสิง่แวดล้อมหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสูงกว่าก่อน
การเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 แสดงให้เหน็ว่า กจิกรรมการเรยีนรู้มผีลท าใหจ้ติ

อาสาสิง่แวดล้อมของนิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีกระบวนการจดักิจกรรมโดยใช้วิธีการจัด
กจิกรรม มกีระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา
โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการวิธกีารจดักจิกรรม คือ คู่มือ
กจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง ชุมชน
กบัการจัดการป่าชุมชน แผ่นพับ ในการบรรยายให้
ความรู้ เป็นสื่อหรือตัวกระตุ้นให้เกิดการเรยีนรู้และมี
จติอาสาสิง่แวดล้อมต่อชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน
เพิ่มมากขึ้น  ซึ ่ง เป็นไปตามแนวคดิของ วราพร                 
วนัไชยธนวงค ์และคณะ (2550: 11) ไดใ้หค้วามหมาย
ของจิตอาสาที่ได้จากนักศึกษาพยาบาล คือความ 
สมคัรใจ เต็มใจ ตัง้ใจ และเสยีสละทัง้แรงกาย แรงใจ
หรอืทรพัย์สนิในการกระท าหรอืสิง่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขที่จะ
ช่วยเหลือให้ผู้อื่น และยงัเป็นไปตามแนวคดิของ
ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ (2552: 13) ใหค้วามหมายของจติ
อาสา หมายถงึ การรูจ้กัเอาใจใส่ เป็นธุระและเขา้ร่วม
ในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ            
มีความส านึกและยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม และ
จรยิธรรมทีด่งีาม ละอายต่อสิง่ผดิ เน้นความเรยีบรอ้ย 
ประหยดัและมคีวามสมดุลระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ 
และยงัเป็นไปตามแนวคดิของกรรณิกา  มาโน (2553: 
7) ให้ความหมายของจติอาสา หมายถงึ จติที่พร้อม
สละเวลา แรงกาย แรงใจ และสตปัิญญาเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลต่อผู้อื่นหรือสงัคม เป็นการกระท าด้วยความ 
สมัครใจ ไม่หวังผลตอบแทน และเป็นการกระท าที่
ไม่ใช่ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสญัญาศรณ์ สวสัดิไ์ธสง (2561 :20-21)  
ได้ศกึษาการพฒันาพฤติกรรมจติอาสาของนักศกึษา
โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบโครงงานคุณธรรม ผลการศกึษา
พบว่า นกัศกึษาทีไ่ดร้บัการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบ
โครงงานคุณธรรม มีแนวโน้มพฤติกรรมจิตอาสาสูง
กว่านกัศกึษาทีไ่ม่ไดร้บัการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบ
โครงงานคุณธรรมในทุกตัวแปรอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ตวัแปรความรูค้วามเขา้ใจ ผล
ทีพ่บเช่นนี้แสดงใหเ้หน็ว่านักศกึษาทีไ่ดร้บัการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรมเป็นผู้มีพฤติกรรมจิต
อาสาทัง้โดยรวมและรายด้านสูงกว่ า มีการรับรู้
ความสามารถแห่งตนสงูกว่า และมลีกัษณะมุ่งอนาคต
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ควบคุมตนสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม และยังสอดคล้องกับ
งานวจิยัของบุษราคมั จ าปา (2551 : 164) ไดศ้กึษาจติ
อาสากบัการบริการช่วยเหลอืคนพิการ กรณีศึกษา
โครงการช่วยเหลือนักศึกษาพิการวิทยาลัยราชสุดา 
มหาวทิยาลยัมหดิล พบว่า โครงการอบรมอาสาสมคัร
ช่วยเหลือผู้พิการประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 
เนื่องจากอาสาสมคัรทีเ่ขา้รบัการอบรมจากโครงการนี้
เป็นนกัศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู่จงึไม่มเีวลาปฏบิตัหิน้าที่
ของอาสาสมคัรไดอ้ย่างเต็มที่ หากแต่โครงการนี้ยงัจะ
จัดการอบรมให้แก่นักศึกษารุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
ยงัผลใหเ้กดิการผลติบุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ
ในการช่วยเหลอืผูพ้กิารอย่างถูกวธิมีปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผลในการช่วยเหลือผู้พิการ ผลการศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า งานบริการช่วยเหลือผู้บริการมี
ความส าคญัต่อผู้พกิารเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากเป็นสิง่ที่
ท าให้คนปกติทัว่ไปเข้าใจในความพิการมากยิ่งขึ้น 
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างถูกวิธีทัง้นี้การ
ช่วยเหลอืคนพกิารยงัเป็นการท าบุญอกีวธิ ีหนึ่งตามค า
สอนทางพระพุทธศาสนาอีกทัง้จรรโลงสงัคมไทยให้
เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืสบืไป และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของจติรวลยั ศรแีสงฉาย (2551 : 161) ได้
ศกึษาจติอาสาพฒันาชนบท กรณีศึกษา : กลุ่มอาสา
พฒันามหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
ความมคีุณธรรม จรยิธรรม ความเสยีสละต่อผู้ที่ด้อย
โอกาสกว่ าตนเองในชนบท โดยไม่มีการหวัง
ผลตอบแทนใดๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
นักศึกษาได้มีการจัดตัง้กลุ่มอาสาพัฒนาขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้ท าความดี 
ร่วมกนั มีการน าเสนอความคิดดีๆ ร่วมกนั พร้อมๆ 
กัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีการท างาน
ร่วมกนัโดยเน้นที่การลงมอืปฏบิตัิ ซึ่งนักศึกษาจะได้
แสดงออกถึงความสามคัครี่วมกนั และมกีารออกไป
ช่วยเหลือให้บริการผู้ที่อยู่ในชนบท พร้อมกันนี้ก็ได้
แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีจิตที่พร้อมที่จะสละเวลา
แรงกายและสตปัิญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่นิ่งดู
ดายต่อความทุกข์ยากที่เกิดกับผู้คนซึ่งเป็นจิตอาสา
ของนักศกึษาที่จะท าใหส้งัคมในชนบทมคีวามสุขและ
ยังเป็นการช่วยขดัเกลาจิตใจของนักศึกษาให้ดีขึ้น 

หลังจากที่ได้ท าสิ่งดีๆ เพื่อผู้อื่นร่วมกันกับเพื่อนๆ 
นักศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาจารย์เป็นที่ปรึกษา
ของการท าค่ายกลุ่มอาสาพฒันาและนักศกึษาที่อาสา
ออกค่ายอาสาพฒันาชนบท รวมถงึนกัศกึษาทัว่ไปของ
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 100 คน ใช้วิธีการ 
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์อาจารย์ของคณะต่างๆ ที่เป็นอาจารย์ที่
ป รึ ก ษ า ใ นก า ร ท า ก ลุ่ ม ค่ า ย อ า ส าพัฒ น า ข อ ง
มหาวทิยาลยัมหดิลและสมัภาษณ์ของนักศกึษาทีเ่ป็น
ป ร ะ ธ า น ใ น ก า ร ท า ค่ า ย อ า ส า พั ฒ น า ข อ ง 
มหาวทิยาลยัมหดิล ผลการวจิยัพบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่แล้วได้ให้ความสนใจกบักิจกรรมของกลุ่มอาสา
พฒันามหาวทิยาลยัมหดิลและได้มกีารออกค่ายอาสา
ร่วมกบักลุ่มอาสาพฒันาซึง่เป็นสิง่ทีพ่วกเขาท าโดยเกดิ
จากจิตที่ เ ป็นอาสาจริงๆ เพื่ อให้ผู้ที่ ได้รับความ
ช่วยเหลอืในสงัคมชนบทมคีวามสขุมากขึน้ 
5.5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการจดัการป่าชุมชนของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่าง  ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม  
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการจดัการป่าชุมชนโคกหินลาด ของ
นิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า 
คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วม
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง ชุมชน
กบัการจดัการป่าชุมชน ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.29 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
มคีะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า 
กจิกรรมการเรยีนรูม้ผีลท าใหจ้รยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ เน่ืองจากมกีระบวนการ
จดักิจกรรมโดยใช้วิธีการจดักิจกรรม มีกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศึกษาโดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การจดักจิกรรม คอื คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชน
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โคกหนิลาด เรื่องชุมชนกบัการจัดการป่าชุมชน แผ่น
พบัในการบรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อหรอืตวักระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้และมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการ
จดัการป่าชุมชนเพิม่มากขึน้ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ
ประยูร  วงศ์จนัทรา (2555 : 171-172) จรยิธรรม
สิง่แวดล้อม หมายถึง หลักการที่ควรประพฤติอย่าง
หนึ่งต่อสิง่แวดล้อม ซึง่มผีลท าให้สิง่แวดลอ้มด ารงอยู่
อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ และเอื้อประโยชน์
ใหแ้ก่สรรพสิง่ทีอ่าศยัสิง่แวดลอ้มด ารงชพีอยู่ได ้โดยไม่
สูญเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดล้อม 
ซึ่งจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกได้จาก
จริยธรรมชวีิต สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตัว
ของมนัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยง
ชวีติ ชุมชน และสงัคมสิง่แวดลอ้มให้ด ารงอยู่ไดอ้ย่าง
ยัง่ยืน และยังเป็นไปตามแนวคิดของสมาคมพัฒนา
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม (2558 : 14) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(environmental ethics) เดิมมนุษย์ไม่เคยประสบ
ปัญหาสิง่แวดลอ้มมากนัก แต่ในปัจจุบนัมนุษยป์ระสบ
กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อันเนื่องจาก
ทรพัยากรธรรมชาติเหลอืน้อยลง การใช้วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในทางที่ผิด เช่น การทดลองระเบิด
ปรมาณู การท าลายป่าไม้ ฯลฯ ท าให้ระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลงและเสยีสมดุล ส่งผลกระทบต่อชีวติของ
มนุษย์เอง ปัจจุบนัสงัคมไทยมปัีญหาสิง่แวดล้อม จึง
จ าเป็นตอ้งน าจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมาศกึษาใหค้รบทุก
ด้านโดยการบูรณาการกบัทุกกิจกรรม เช่น การรู้จกั
ประมาณในการบรโิภคหรอืทางสายกลางในการใชส้อย 
การกตญัญกูตเวท ีรูคุ้ณค่าของสิง่แวดลอ้ม การเหน็แก่
ประโยชน์สว่นรวมและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
เป็นต้น และยังเป็นไปตามแนวคิดของอรรถเดช                
สรสุชาต ิ(2558 : 23) ให้ความหมายจรยิธรรมว่า 
จริยธรรม หมายถึง คุณสมบตัิทางความประพฤติ ที่
สงัคมมุ่งหวงัให้คนในสงัคมนัน้ประพฤติ มีความถูก
ต้องในความประพฤติ มเีสรภีาพภายในขอบเขตของ
มโนธรรมเป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงประพฤติ
ปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ทัง้นี้ เพื่อ
ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม การที่จะ
ปฏบิตัิใหเ้ป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่ใดถูก
สิ่ง ใดผิด  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของประยู ร         

ว งศ์ จันทรา  (2 555  :  226)  ได้ ศึกษาการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้วิธีเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
พบว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องสร้างและปลูกฝังอบรมให้บุคคลมจีติส านึกที่ดต่ีอ
สิง่แวดล้อมซึ่งจะท าให้ปัญหาสิง่แวดล้อมเบาบางลง
หรือ น้อยลงจนกระทั ง่ถึ ง ร ะดับของการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลได้ ระหว่างมนุษย์ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืนและไม่เสียดุลยภาพโดยมี
แนวทางในการสรา้งจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มคอื การเรยีน
การสอนและอบรมสัง่สอนให้เห็นคุณค่าความส าคัญ
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาให้มี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มระดบัสงูขึน้ การปลกูฝังความรูส้กึ
เ ป็ น เจ้ า ของ ร่ วมกันของม นุษย์และธร รมชาติ
สิง่แวดล้อม การกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดต่ีอสงัคม
สิ่งแวดล้อม การปลูกฝังให้รู้จ ักพอประมาณในการ
บริโภคทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ระเบียบ และ
มาตรการที่เป็นบรรทัดฐานทางสงัคม นัน่คือมีดุลย
ภาพทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และยังสอดคล้องกับ
งานวจิยัของพระครูวาปีพัชราภรณ์ (2554 : 52) ได้
ศึกษาการศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระนิสติที่ก าลงัศกึษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์
การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์โดยรวมมคี่าเฉลีย่คะแนน
อยู่ในระดับสูงมาก และพระนิสติที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่มอีายุระดบัการศกึษา และต าแหน่งงาน
ต่างกนั มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และยงัสอดคล้องกับ
งานวิจัยของประยูร วงศ์จันทรา (2552 : 102) ได้
ศกึษาแนวคดิจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม พบว่า แนวคดิทาง
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเป็นความตระหนัก และจติส านึก
ทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ
สิง่แวดล้อมในท่าทีและปฏิบตัิอย่างเป็นมิตร ในการ
ปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อมกับกระบวนการทาง
สิง่แวดล้อมศกึษาถือเป็นแนวทางที่มคีวามสอดคล้อง
กนัเป็นอย่างยิง่ ในการแก้ไขปัญหาการสร้างจติส านึก
ทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต้องท า ให้ประชาชน                 
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มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และพบว่าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามีความ
สอดคล้องกับกับการปลูกจิตส านึกทางจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเพราะหลกัค าสอนเน้นให้เข้าใจธรรมชาต ิ
ดงันัน้ การปลูกฝังจริยธรรมสิง่แวดล้อมเป็นแนวทาง
หนึ่งในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างด ี
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ควรน าคู่มอืกจิกรรมการพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชนน ามา
ประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมหรอืน าไปใช้
ในการเรยีนการสอนได ้
 2) ควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งน า
คู่มือกิจกรรมการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชน

โคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม เรื่อง 
ชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน น าไปประยุกต์ใชใ้นการ
จดัการป่าชุมชนอย่างถูกต้องตามข้อมูลพื้นฐานที่ได้
จากการศกึษาและสามารถน าไปเป็นแนวทางปฏบิตัไิด ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการน าวิจยัไปใช้ครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารประชาสมัพนัธแ์ละมกีารใชส้ื่อทีม่ี
ความน่าสนใจมากขึน้ เพื่อพฒันารปูแบบการจดัการป่า
ชุมชนดา้นต่างๆ ใหค้รบทุกๆ ประเดน็ในการจดัการป่า
ชุมชนทีม่ปีระสทิธภิาพและเพื่อใหว้จิยัมคีวามน่าสนใจ 
เพื่อใหส้ามารถน าวจิยัไปเผยแพร่ใหก้บัผูอ้ื่นต่อไป 
 2) ควรมกีารศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
จดัการป่าชุมชนหรือป่าอนุรกัษ์ตามกฎระเบียบและ
ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการป่าชุมชนเพิ่มเติม 
เพื่อน าไปปรบัปรุงคู่มอืกจิกรรม อนัน าไปสู่การพฒันา
กระบวนการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลต่อไปในอนาคต 
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