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บทคดัยอ่ 
 งานวิจยันี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม และเปรยีบเทียบความรู้ ทศันคติต่อการ
อนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนและหลงัการอบรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยั 
คอื ชาวบา้นโนนสวรรค ์หมู่ที ่10 ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบ
สมคัรใจเขา้ร่วมอบรม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัประกอบดว้ย คู่มอื แผ่นพบั แบบวดัความรู ้และแบบวดัทศันคตต่ิอการ
อนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า ผลการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทามผูว้จิยัไดท้ าการอบรมตามก าหนดการในการ
จดักจิกรรมระยะเวลาในการฝึกอบรมใชร้ะยะเวลา 2 วนั โดยมกี าหนดการจดักจิกรรมการอบรม ขัน้น าเขา้สู่กจิกรรม 
การเตรยีมพรอ้มผูเ้ขา้อบรมหรอืการสรา้งบรรยากาศใหเ้อือ้อ านวยต่อการฝึกอบรมโดยการสรา้งความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้
อบรม เพื่อลดความตรงึเครยีดของร่างกายและจติใจช่วยใหส้มาธดิขีึน้ ลดความกงัวล ท าการบรรยายใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ
กบัชาวบ้านที่เขา้รบัการอบรม ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการอบรม ( x = 14.23) มากกว่าก่อนการอบรม             
( x =13.43) อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 ก่อนการอบรมชาวบ้านมทีศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วย ( x = 4.44) และหลงั
การอบรมชาวบ้านมทีศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ ( x = 4.72) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการ
อบรมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติที่ดีขึ้น อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการอบรมนี้สามารถท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมรบัการอบรมมคีวามรูแ้ละทศันคตทิีด่ต่ีอการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
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Abstract 
 This research aimed to promotion conservation flooded forests, Compare and knowledge attitude 
toward conservation flooded forests Keang district, Muang Maha Sarakham before and after training. The 
volunteer samples were 30 participants from Ban Nonsawan, Moo 10, Keang sub-district, Mueang District, 
Maha Sarakham province. The instruments of this research consisted of training manual, brochures, 
knowledge test and attititude test. The statistical data were analyzed by frequence, percentage, mean, 
standard deviation. After training and paired t-test, the result found that the Conservation flooded forests, the 
researchers conducted a training event scheduled for the duration of the training period of two days with a 
schedule of training events. Leading to an event to prepare the training or the creation of an atmosphere 
conducive to training by building familiarity with the trainees the participants had a knowledge were higher 
than before trainging ( x = 14.23) to ( x = 13.43) with significantly different (p < 0.05). The participants' 
attitude toward conservation flooded forest; before traning was agreement ( x = 4.44) and after trainging was 
strongly agreed ( x =4.72) with significantly different (p < 0.05). It showed that this training can make the 
participants perfovmbetter, khowledgeabie and positive attitude towards the conservation of freshwater 
swamp forest in Keang sub-district, Mueang District, Maha Sarakham province. 
 
Keyword : Promotion, Conservation, freshwater swamp forest, knowledge, attitude 
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1. บทน า 
 ป่าบุ่งป่าทาม เป็นป่าที่ประกอบด้วยไม้ขนาด
เลก็ ไมพุ้่ม ไมห้นาม เป็นพชืทีท่นต่อการแช่ขงัของน ้า
ไดเ้ป็นอย่างด ีเกดิขึน้ตามรอบกุด บงึ หนองต่างๆ และ
เป็นพื้นที่ราบลุ่มน ้าท่วมถึงหรือเรียกว่า Flood plain 
ชาวบ้านอาศยับุ่งทามเพื่อจบัสตัว์น ้าในแหล่งน ้า เกิด
ภยัแล้งอย่างรุนแรงในช่วงปี พ.ศ. 2475 ชาวบ้านท า
การเพาะปลูกนาทุ่งไม่ได ้จงึเริม่บุกเบกิมาท านาในบุ่ง
ทามโดยอาศยัการเพาะปลูกตามกุดหนองจงึเริม่มกีาร
จบัจองหนอง ในการท าการเกษตรและเป็นมรดกตก
ทอดสบืต่อกนัมา และต่อมาในปี พ.ศ. 2500-2521 การ
ส่งเสรมิพชืเศรษฐกจิประกอบกบัการสร้างเขื่อนต่างๆ 
ท าให้เกดิน ้าท่วมไหลหลากลดความรุนแรงลง ดงันัน้
การใชป้ระโยชน์พืน้ทีบุ่่งทามเพื่อการเกษตรเริม่มมีาก
ขึน้ มกีารท านาแซง นาทาม นาหนอง ปลูกปอ พชืผกั
และการใชป้ระโยชน์จากไมฟื้น มกีารถางเผาป่าแบบไร่
เลื่อนลอยอย่างอสิระ พืน้ทีป่่าจงึลดความหนาแน่นและ
มพีืน้ทีล่ดลง ปี พ.ศ. 2522 การบุกรุกถางไถป่าบุ่งป่า
ทามเริม่ชดัเจนและรวดเรว็ขึน้ มรีถไถรบัจา้งงบบุกเบกิ
อย่างขุดรากถอนโคน พื้นที่ถูกปรบัระดบัและยกร่อง
เป็นคันนา มีการจับจองครอบครองอย่างถาวร 
(สถาบันวิจัยวิลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 
2555: 18) 
 ป่าบุ่งป่าทาม หรอืป่าบงึน ้าจดื แตกต่างจากป่า
พรุอย่างส าคัญ คือ ป่าพรุเกิดบนพื้นที่เป็นแอ่งรูป
กระทะที่มีการสะสมอย่างถาวรของซากพืชหรือ
อนิทรยีวตัถุทีไ่ม่ผุสลาย แช่อยู่ในน ้าจดืทีไ่ดร้บัจากฝน
เป็นส่วนใหญ่ ในฤดูน ้าหลากปรมิาณน ้าส่วนเกนิในพรุ
จะเอ่อล้นไหลลงสู่ทะเลหรือแม่น ้าล าคลอง โดยที่ชัน้
อนิทรยีวตัถุไม่ไดร้บัความกระทบกระเทอืน ส่วนป่าบงึ
น ้าจดืเกดิตามบรเิวณทีร่าบสองฝัง่แม่น ้าและล าน ้าสาย
ใหญ่ทางภาคใต้ เช่น แม่น ้าตาปี, ภาคกลาง เช่น 
แม่น ้าเจา้พระยา แม่น ้าสะแกกรงั, ป่าบงึน ้าจดืในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น แม่น ้ามูล แม่น ้าช ีเรยีกว่า 
บุ่ง หรอืป่าทามและภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ 
 ป่าบงึน ้าจดืไดร้บัน ้าจดืทีเ่อ่อลน้ตลิง่ล าน ้าในฤดู
น ้าหลาก บนพื้นป่าไม่มีการสะสมของอินทรียวัตถุ
อย่างถาวร เนื่ องจากซากพืชถูกน ้ าพัดพาไปกับ
กระแสน ้าหลากที่แปรปรวนอยู่เสมอ ปัจจุบันป่าบึง    

น ้ าจืดได้ถูกท าลายไปมากเพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่ตัง้
ชุมชน พืน้ทีเ่กษตรกรรม เช่น การปลูกพชืผกัสวนครวั 
สวนผลไม้ และการท านา (สถาบันวิจัยวิลัยรุกขเวช 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2555: 21) 
 ปัจจุบนัป่าบุ่งป่าทามก าลงัเลอืนหายไปเพราะ
คนรุ่นใหม่รูจ้กัเพยีงป่าชุมชนเท่านัน้ และที่ส าคญัเมื่อ
ป่าเสื่อมสภาพลง ชาวบ้านจะน าไม้โตเร็วมาปลูก
ทดแทน เช่น ตน้ยคูาลปิตสั และต้นตะกู ดงันัน้พนัธุไ์ม ้
สมุนไพร สตัวน์ ้า สตัวป่์า แมลงลดจ านวนน้อยลง บาง
ชนิดกส็ญูพนัธุไ์ป ในอนาคตทุกสิง่ทุกอย่างเกีย่วกบัป่า
บุ่ง ป่าทามจะหมดไป ส าหรับการใช้ผลิตผลและ
ทรพัยากรจากป่าบุ่งป่าทามนัน้ชาวบ้านชุมชนเกิ้งใช้
ประโยชน์จากป่าบุ่งป่าทาม 2 ลกัษณะ คอื การสร้าง
ประโยชน์จากพื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม เป็นการใช้ผลิตผล
และทรพัยากรธรรมชาติจากพื้นที่ป่า ชาวบ้านเกิ้งมี
การเพาะปลกูเพื่อยงัชพีและเป็นรายได ้ซึง่พชืทีส่ าคญั
ที่ปลูก คือ พริก และพืชผักสวนครวัต่างๆ ชาวบ้าน
ชุมชนเกิ้งใช้ผลติผลที่ได้นี้เป็นอาหาร ไม้ใช้สอย และ
สมุนไพร วิถีชีวิตชาวอีสานส่วนหนึ่งได้พึ่งพาอาศัย
ทรพัยากรธรรมชาติจากป่าบุ่งป่าทามเป็นฐานในการ
ด ารงชวีติมาตัง้แต่บรรพกาล เช่น การใชป่้าบุ่งป่าทาม
เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติประจ าวัน และการเป็น
แหล่งท ามาหากนิทีม่คีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิ (แพรรว ี
ศรโีอษฐ,์ 2544: เวบ็ไซต)์  
 ดังนัน้ ผู้วิจ ัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ปัญหาป่าบุ่งป่าทามและมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษา
การอนุรักษ์ป่าบุ่งป่าทามของชุมชนเกิ้ง ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือและแผ่นพับ โดยมีการ
บรรยายประกอบเพื่อสร้างความรู้และทศันคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์ป่าบุ่ ง ป่าทามและสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม เพื่อลดภาวะโลก
รอ้น แหง้แลง้ และน ้าท่วมไดเ้ป็นอย่างด ี
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
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2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัการ
อนุรักษ์ป่าบุ่งป่าทาม ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 
2.3 เพื่อศ ึกษาและเปรียบเทียบทศันคติก่อนและ
หลงัการอนุรกัษ์ป่าบุ ่ง ป่าทาม ต าบลเกิ ้ง  อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พื้นทีศึ่กษาวิจยั 
 พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม  
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือ ชาวบ้าน
โนนสวรรค์ หมูที่10 ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 364 คน เป็นเพศชาย 181 คน 
และเป็นเพศหญงิ 183 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  ได้แก่ 
ชาวบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ได้จากการสมคัร
ใจเขา้ร่วมกจิกรรม (สรุศกัดิ ์หลาบมาลา, 2531: 4)  
3.3 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ป่าบุ่ง
ป่าทาม  
 ตวัแปรตาม ได้แก่ ความรู้และทศันคติต่อการ
อนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม  
3.4 เน้ือหาสิง่แวดล้อมศึกษา 
 หน่วยอบรมที ่1 ป่าบุ่งป่าทามคอืป่าอะไร 
 หน่วยอบรมที ่2 ความหลากหลายทางชวีภาพ
ในป่าบุ่งป่าทาม 
 หน่วยอบรมที่  3 การอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ป่าบุ่งป่าทาม 
3.5 ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจยั 
 ระยะเวลาในการด าเนินงานวจิยัแบ่งออกเป็น 3 
ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที่ 1 ส ารวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
ของพืน้ที ่
  ระยะที่ 2 ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 

  ระยะที่  3 กระบวนการ ถ่ายทอดทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
3.6 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 1. เครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มอื
อบรมการอนุรักษ์ป่าบุ่งป่าทาม และแผ่นพับการ
อนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
ไดแ้ก่ แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม 
และแบบวดัทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื ไดแ้ก่ 
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( IOC) ค่าความเชื่อมัน่ 
(Reliability) ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความยากง่าย 
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ Paired        
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 การส่งเสริมการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม 
 ผลการศกึษา พบว่า ผูว้จิยัไดท้ าการอบรมตาม
ก าหนดการในการจดักจิกรรมระยะเวลาในการอบรมใช้
ระยะเวลา 2 วัน โดยมีก าหนดการจัดกิจกรรมการ
อบรม ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม การเตรียมพร้อมผู้เข้า
อบรมหรือการสร้างบรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการ
ฝึกอบรมโดยการสรา้งความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้อบรม เพื่อ
ลดความตรงึเครยีดของร่างกายและจติใจช่วยใหส้มาธิ
ดขีึน้ ลดความกงัวล ท าการบรรยายใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ
กบัชาวบ้านที่เข้ารับการอบรม โดยใช้คู่มือและแผ่น
ประกอบการบรรยายในการส่งเสริมการอนุรักษ์       
ป่าบุ่งป่าทาม เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการอบรมมีความรู ้
และความเขา้ใจมากยิง่ขึน้  
4.2 การศึกษาและเปรียบเทียบความรูเ้กีย่วกบัการ
อนุรักษ์ป่าบุ่งป่าทาม ต าบลเก้ิง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม 
 ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการ
อนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม พบว่า ชาวบ้านที่เข้าร่วมรบัการอบรม
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การอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อน
การอบรม เท่ากบั 13.43 อยู่ในระดบัมาก และหลงัการ
อบรมการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม ชาวบ้านทีเ่ขา้ร่วมรบั
การอบรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 14.23 อยู่ในระดับ
มาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการ

อนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม พบว่า หลงัการอบรมชาวบา้นที่
เข้าร่วมรับการอบรมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่า
ก่อนการอบรม จงึสรุปไดว้่า ชาวบา้นทีเ่ขา้ร่วมรบัการ
อบรมมคีวามรู้หลงัเพิม่มากขึน้ก่อนการอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 ดงัตารางที ่1 

 
ตารางที่ 1 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม  

ด้าน 
ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

df t-test P 
 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=15) 

13.43 
(89.55%) 

1.69 มาก 
14.23 

(94.89%) 
0.77 มาก 29 -2.978 .000* 

* มนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
 
4.3 การศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและ
หลงัการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม ต าบลเก้ิง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
อนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม พบว่า ก่อนการอบรมการอนุรกัษ์ป่าบุ่ง
ป่าทาม ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ เท่ากบั 4.44 
ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วย หลังการอบรมชาวบ้านมี

คะแนนเฉลีย่ทศันคต ิเท่ากบั 4.72 ซึง่อยู่ในระดบัเหน็
ดว้ยอย่างยิง่ และเมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคติ
ต่อการอนุรักษ์ป่าบุ่งป่าทาม พบว่า หลังการอบรม
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตมิากกว่าก่อนการอบรม 
จงึสรุปไดว้่า ชาวบ้านมทีศันคตหิลงัการอบรมเพิม่ขึน้
ก่อนการอบรม อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 ดงัตาราง
ที ่2 

ตารางที่ 2 การศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติก่อนและหลงัการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม 

ด้าน 
ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

df t-test P 
x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 

ทศันคต ิ
(N=5) 

4.44 0.47 เหน็ดว้ย 4.72 0.38 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

29 -2.834 .000* 

* มนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 การส่งเสริมการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม 
 ผู้วจิยัได้ท าการบรรยายให้ความรู้เพิม่เติมกบั
ชาวบ้านที่เข้ารับการอบรม โดยใช้คู่มือและแผ่น
ประกอบการบรรยายในการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าบุ่ง
ป่าทาม เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการอบรมมีความรู้ และ
ความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ และจากการลงพื้นที่ส ารวจป่า
บุ่งป่าทามเป็นระบบนิเวศหนึ่งทีม่ลีกัษณะเฉพาะเป็นที่
ราบน ้าท่วมถึงริมฝัง่แม่น ้า ระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม   

ในภาคอสีานมคีวามส าคญัในการเป็นแหล่งทรพัยากร
อาหารของคนอสีาน มพีืน้ทีก่ระจายอยู่ทัว่ทัง้ภาคทัง้ใน 
ตลอดแนวแม่น ้าหลกัและแม่น ้าสาขา การใชป้ระโยชน์
จากป่าบุ่งป่าทามมีผลโดยตรงต่อความมัน่คงด้าน
อาหาร ในระดบัครวัเรอืนและชุมชนทีอ่ยู่ใกลพ้ื้นทีป่่า
บุ่งป่าทามพรรณไม้และระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม 
บริเวณสถานีปฏ บิ ตั ิก า รบ ้าน เกิ ้ง  สถาบ นัว จิ ยั      
วลยัรุกขเวช ซึ่งได้พบพรรณไมเ้ด่นของป่าบุ่งป่าทาม
หลายชนิด เช่น แฟบน ้า (หูลงิ) มะเดื่ออุทุมพร กุ่มน ้า 

x x
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กระเบา คางฮุง อินทนิล ตะโกนา นมแมว เสียว      
ยอทาม กระโดนน ้า ฯลฯ ซึ่งได้ท าการฝึกอบรมตาม
ก าหนดการในการจดักจิกรรมระยะเวลาในการอบรมใช้
ระยะเวลา 2 วัน โดยมีก าหนดการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรม ขัน้น าเข้าสู่กจิกรรม การเตรยีมพร้อมผู้เข้า
อบรมหรือการสร้างบรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการ
อบรมโดยการสรา้งความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้อบรม เพื่อลด
ความตรงึเครยีดของร่างกายและจิตใจช่วยให้สมาธิดี
ขึน้ ลดความกงัวล ท าการบรรยายให้ความรู้เพิม่เติม
กบัชาวบ้านที่เข้ารับการอบรม โดยใช้คู่มือและแผ่น
ประกอบการบรรยายในการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าบุ่ง
ป่าทาม เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการอบรมมีความรู้ และ
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่ง เป็นไปตามแนวคิด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ความหลากหลายทาง
ชวีภาพพื้นทีชุ่่มน ้ากุดแดง มหาสารคาม สถาบนัวจิยั
วลิยัรุกขเวช มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2555: 18) ได้
กล่าวไวว้่า  
 ค าว่า ทาม หมายความถึงริมฝัง่ล าน ้าที่มีน ้ า
ท่วมเป็นครัง้คราว หรอืน ้าท่วมถงึ และความหมายของ
ค าว่า บุ่ ง  ไว้ว่ าบริเวณลุ่มน ้ ามีต้นไม้ขึ้นปกคลุม
หนาแน่นหรอื ทีลุ่่มทีต่ดิกบัล าน ้าฤดนู ้ามนี ้าขงัคลา้ยบงึ
หนองป่าบุ่งป่าทาม เป็นป่าทีป่ระกอบดว้ยต้นไมข้นาด
เลก็ ไมพุ้่ม ไมเ้ลือ้ย สว่นใหญ่ล าตน้มหีนามแหลม เป็น
พชืทีท่นต่อการแช่ขงัของน ้าไดเ้ป็นอย่างดเีกดิขึน้ตาม
รอบกุด บงึ หนองต่างๆ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
บชี (Beach, 1975: 193) กล่าวว่า การสง่เสรมิ หมายถงึ 
กระบวนการที่จ ัดขึ้น เพื่อให้บุคคลได้เรียนรู้ และมี
ความช านาญ เพื่อวัตถุประสงค์ให้บุคคลรู้เรื่องหนึ่ง
เ รื่ อ ง ใดโดย เฉพาะหรือ เพื่ อ เปลี่ ยนพฤติกรรม 
(Behavior) ของบุ คคลไปใ นทางที่ ต้ อ งการ  ซึ่ ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ จนิดาภา อุปเนตร (2557: 
114) ได้ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกกล้วยน ้าว้า
โดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในโรงเรยีน
เทศบาลบ้านแมด ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า ก่อนการส่งเสริม
นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความรู้เกีย่วกบัการปลูกกล้วย
น ้าว้าโดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อมอยู่ใน
ระดับพอใช้ หลงัการส่งเสริมนักเรียนมีความรู้อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความรู้ พบว่า หลังการ

ส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความรูสู้งกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนีัยส าคญั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของวราภรณ์ นนัทจนัทร ์(2556: 45-46) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การส่งเสรมิการปลูกต้นกระถินเทพาเพื่อการอนุรกัษ์
ป่าชุมชน ส าหรับประชาชนบ้านโคกก่อง ต าบล
คนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการวจิยั พบว่า ก่อนการส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัด ีหลงัการส่งเสริมชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ ในระดับดีมาก ก่อนการส่งเสริม
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ส่วนร่วมต่อการปลูกต้นกระถนิ
เทพาเพื่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชนอยู่ในระดบัน้อย และ
หลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่สว่นร่วมต่อการ
ปลกูตน้กระถนิเทพาเพื่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชน มผีลท า
ให้ความรู้และการมสี่วนร่วมของชาวบ้านเพิม่มากขึน้ 
และซึ่งคล้องกบังานวิจยัของสุมาลี ชาหยอง (2557: 
181) ได้ศึกษาเรื่องการส่งเสริมการใช้คู่มือการปลูก
มะกรดูเพื่อใชใ้นครวัเรอืนและการอนุรกัษ์ ส าหรบันิสติ
ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการวิจัย 
พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอื มคี่าเท่ากบั 82.15/86.65 
และมีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.6097 
หมายความว่า นิสติปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดล้อม
ศกึษา มคีวามก้าวหน้าในการมคีวามรู้ร้อยละ 60.97 
ส าหรบัความรูแ้ละทศันคตต่ิอการปลกูมะกรูดเพื่อใชใ้น
ครัวเรือนและการอนุรักษ์ พบว่า นิสิตมีความรู้และ
ทศันคติหลงัการส่งเสรมิมากกว่าการส่งเสรมิ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงันัน้ แสดงให้เหน็ว่า 
การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม ต าบลเกิง้ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ท าใหช้าวบา้นทีเ่ขา้ร่วมการ
ส่งเสรมิมคีวามเขา้ใจ สนใจ มคีวามรูแ้ละมทีศันคตต่ิอ
การอ นุรักษ์ ป่ าบุ่ ง ป่ าทามที่ เพิ่มมากขึ้น โดยใช้
กระบวนการบรรยายใหค้วามรูโ้ดยใชคู้่มอื และแผ่นพบั 
ประกอบกบัการบรรยายการอบรม 
5.2 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับการ
อนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม ต าบลเก้ิง อ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม 
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กี่ยวกบั
การอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
พบว่า หลงัการฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ 
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.05 แสดงใหเ้หน็ว่า การฝึกอบรมมผีลท าใหค้วามรูเ้พิม่
มากขึน้ เนื่องจากกระบวนการฝึกอบรมมกีารถ่ายทอด
ความรูโ้ดยการบรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบัป่าบุ่งป่าทาม
คอืป่าอะไร ความหลากหลายทางชวีภาพในป่าบุ่งป่า
ทาม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ป่าบุ่งป่าทาม 
โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการฝึกอบรม คือ คู่มือฝึกอบรม
การอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทามและแผ่นพบัในการถ่ายทอด
ใหค้วามรู้ จงึท าใหผู้้เขา้ร่วมรบัการฝึกอบรมได้เรยีนรู ้
และได้เห็นถึงสถานการณ์จริงจึงท าให้เกิดความรู ้    
ท าให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ้ง
สอดคล้อ งกับ ง านวิจัย ของ  บงกชกร  ค าผ าด            
(2558: 154) ไดศ้กึษาเรื่องการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่า
ดบิชืน้ ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษาชัน้ปีที ่2 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการวจิยั พบว่า ก่อนการส่งเสรมินิสติ
มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัพอใช ้หลงัการสง่เสรมินิสติมคีวาม
รูอ้ยู่ในระดบัดมีาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อน
และหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่หลงัการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาวดี ค าภูแก้ว 
(2558: 152) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการอนุรกัษ์    
ป่าเตง็รงั ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ก่อนการสง่เสรมินิสติที่
เขา้ร่วมรบัการส่งเสรมิมคีวามรู้อยู่ในระดบัปานกลาง 
หลงัการส่งเสรมินิสติทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีวามรูอ้ยู่
ในระดบัสงู เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงั
การส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนหลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชริดา ทวีโคตร                  
(2558: 161) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการท าเกษตร
อินทรีย์ปลอดสารพิษเพื่อสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัย
พบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสิตผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
คะแนนความรูเ้ฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัพอใช ้หลงัการ
ส่งเสริมนิสิตผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนความรู้
เฉลี่ยอยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรูก้่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วม
การส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการส่งเสริม
มากกว่าการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 

.05 และซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปพชิญา ประภาร 
(2557: 118) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการเพาะพนัธุ์
ไม้ประดบัเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ผลการศึกษา 
พบว่า หลงัการฝึกอบรมผู้เขา้ร่วมการอบรมมคีะแนน
เฉลีย่ความรูสู้งกว่าก่อนการฝึกอบรม ดงันัน้ แสดงให้
เหน็ว่า การอบรมการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้กระบวนการ
บรรยายให้ความรู้โดยใช้คู่มอื และแผ่นพบั ประกอบ
กบัการบรรยายการอบรม ท าให้ความรู้ของผู้เขา้ร่วม
การอบรมเพิม่มากขึน้ 
5.3 การศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
อนุรักษ์ ป่าบุ่ งป่าทาม ต าบลเก้ิง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม 
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการ
อนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม ก่อนและหลงัการอบรม พบว่า 
หลังการอบรมผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติมากกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า การอบรมการอนุรกัษ์ป่าบุ่ง
ป่าทามมผีลท าใหท้ศันคตขิองผูเ้ขา้ร่วมอบรมเพิม่มาก
ขึน้ เนื่องจากในการอบรมมกีระบวนการให้ผู้เข้าร่วม
อบรมได้เรียนรู้โดยมีคู่มือ แผ่นพับ มีการถาม -ตอบ 
ขณะบรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อหรือตัวกระตุ้นให้เกิด
การเรยีนรูแ้ละทศันคตทิีด่ต่ีอการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทาม 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของประยูร วงศ์จนัทรา (2543: 
313) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ว่า 
สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนรู้ที่มุ่ งสร้างความ
ตระหนัก ทัศนคติ และค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
การเรียนสิ่งแวดล้อมจะมุ่งสร้างความตระหนักต่อ
ปัญหาและคุณค่าของสิง่แวดลอ้ม สรา้งทศันคตทิี่ดต่ีอ
สิง่แวดลอ้ม และเพื่อใหเ้กดิค่านิยมต่อสงัคมในอนัทีจ่ะ
ธ า ร ง รักษาคุณภาพสิ่ ง แวดล้อม เอา ไว้  ดัง นั ้น 
กระบวนการเรยีน การสอน การประเมนิ การเรยีนรูมุ้่ง
ที่ความตระหนัก ทัศนคติ และค่านิยมมากกว่าการ
เรยีนรู้และความจ า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ทศ
พร ฆอ้งค า (2557: 148) ไดศ้กึษาเรื่อง การฝึกอบรม
การปลกูตน้ประดู่ป่าเพื่ออนุรกัษ์ป่าชุมชนโรงเรยีนบา้น
ดอนหน่อง ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม ผลจากการศึกษา พบว่า ก่อนการ
ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีทัศนคติอยู่ในระดับไม่
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เห็นด้วย และหลงัการฝึกอบรมมีทศันคติอยู่ในระดบั
เห็นด้วย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงั 
พบว่า หลงัการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมทีศันคติ
เพิม่ขึน้กว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 
.05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วิลาวลัย์ อุดมค า 
(2558: 143) ไดศ้กึษาเรื่อง การฝึกอบรมการอนุรกัษ์
ป่าชายเลน ส าหรบันิสติสาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ผลจากการศกึษา พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมมี
ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย และหลงัการฝึกอบรมนิสติ
มทีศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 
.05 และซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของชฤนาถ กุดวิฬา 
(2558: 160) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่า
เบญจพรรณ ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ผลจากการศกึษา พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลีย่หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ นิสิตมี
ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย และหลงัการส่งเสรมินิสติ
มทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ดังนัน้ 
แสดงให้เห็นว่า การอบรมการอนุรักษ์ป่าบุ่งป่าทาม 

โดยใช้กระบวนการใช้คู่มอื และแผ่นพบัประกอบการ
บรรยาย และมกีารถาม-ตอบ ประกอบกบัการบรรยาย
การอบรม ท าใหช้าวบา้นทีเ่ขา้ร่วมอบรมมคีวามเขา้ใจ 
สนใจ และมทีศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทามทีด่ขี ึน้  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ประชาชน หรอืบุคลากรทัว่ไปสามารถน า
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าบุ่งป่าทาม ไปใช้เป็น
แนวทางในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมไ้ด ้
 2) หน่วยงาน หรอืชุมชนที่สนใจสามารถน า
คู่มอืการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทามไปเป็นแนวทางปรบัใชใ้น
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มอื่นๆ ได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัไปใช้ครัง้ต่อไป 
 1) ในการวิจัยควรมีการสอดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมอื่นๆ เขา้ไปด้วย เพื่อ
เป็นแบบอย่างในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 2) ควรมกีารศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการอนุรกัษ์
ป่าบุ่งป่าทามเพิ่มเติม เพื่อน าไปปรับปรุงคู่มือการ
อบรม อันน าไปสู่การพัฒนากระบวนการอบรมให้มี
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลต่อไปในอนาคต 
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