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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาประเภทป่าชุมชน อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อการพฒันากจิกรรม
การเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ของนิสติกลุ่มตัวอย่าง ให้มีประสทิธิภาพ 80/80 
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัประเภทป่าชุมชน ก่อนและหลงัของนิสติกลุ่มตวัอย่าง ศกึษาและเปรยีบเทยีบ     
จติอาสาสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัประเภทป่าชุมชน ก่อนและหลงัของนิสติกลุ่มตวัอย่างและศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มเกี่ยวกบัประเภทป่าชุมชน ก่อนและหลงัของนิสติกลุ่มตวัอย่าง  และเพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
ฝึกอบรม และเปรยีบเทยีบความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติปรญิญาตรชีัน้ปี
ที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ไดโ้ดยการสมคัรใจ
เข้าร่วมอบรม จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ คู่มือฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ แบบวดัจิตอาสา
สิง่แวดล้อม และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิาน Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม       
มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 81.57 / 93.10 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 76.80 นิสติกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลีย่ความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นบัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั : การพฒันากจิกรรม ประเภทป่าชุมชน จติอาสาสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract 
 The purposes of this research were to development of learning activities of Khok Hin Lad Community 
Forest, on title  : Community Forest type and to study the effectiveness indexing of the training manual, to 
study compare and knowledge, environmental volunteerism and environmental ethical. The sample were 30 
undergraduate students in year 2, environmental education program, Faculty of Environment and Resource 
Studies. Mahasarakham University, Voluntary participant of the training. The research tools were training 
manual, knowledge test, environmental volunteerism measures and environmental ethical measures. The 
statistics used for data analysis frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing        
t-test. The results revealed that the training manual was efficiency of 81.57 / 93.10 The had grow in learning 
at 76.80 percent. The experimental group student had an average score of knowledge, environmental 
volunteerism and environmental ethical after the training more than before training, significantly level .05. 
 
Keywords : The Development Activity, Community Forest Type,  Environmental volunteerism,  
                 Environmental ethics. 
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1. บทน า 
 ป่าไม้เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มคีวามส าคญั
อย่างยิง่ต่อสิง่มชีวีติ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรอืสตัวอ์ื่นๆ  
เพราะป่าไม้มปีระโยชน์ทัง้การเป็นแหล่งวตัถุดิบของ
ปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยา
รกัษาโรคส าหรบัมนุษย ์และยงัมปีระโยชน์ในการรกัษา
สมดุลของสิง่แวดล้อม ถ้าป่าไมถู้กท าลายลงไปมากๆ 
ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
เช่น สตัวป่์า ดนิ น ้า อากาศ ฯลฯ เมื่อป่าไมถู้กท าลาย 
จะส่งผลไปถงึดนิและแหล่งน ้าดว้ย เพราะเมื่อเผาหรอื
ถางป่าไปแลว้ พืน้ดนิจะโล่งขาดพชืปกคลุม เมื่อฝนตก
ลงมากจ็ะชะลา้งหน้าดนิและความอุดมสมบูรณ์ของดนิ
ไป  นอกจากนัน้เมื่อขาดต้นไมค้อยดูดซบัน ้าไวน้ ้ากจ็ะ
ไหลบ่าท่วมบา้นเรอืน และทีลุ่่มในฤดนู ้าหลากพอถงึฤดู
แล้งกไ็ม่มนี ้าซมึใต้ดนิไว้หล่อเลี้ยงต้นน ้าล าธารท าให้
แม่น ้ามนี ้าน้อย ส่งผลกระทบต่อมาถงึระบบเศรษฐกจิ
และสัง คม  เช่ น  กา รขาดแคลนน ้ า ใ นการการ
ชลประทานท าให้ท านาไม่ ได้ผลขาดน ้ ามาผลิต
กระแสไฟฟ้า (อชัชา เขตบ ารุง, 2557 : 2) 
 ความหมายของป่า ที่ดนิ ตลอดถึงภูเขา ห้วย 
หนอง คลอง บาง ล าน ้า ทะเลสาบทีช่ายทะเล ป่าจะมี
ต้นไมห้ลากหลายชนิดขึน้อยู่อย่างหนาแน่น และกวา้ง
ใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนัน้ 
นอกจากนี้ป่าไม้ ยงัมคีุณประโยชน์ในทางวฒันธรรม 
และวิถีชีวิตของชุมชน ป่าไม้นอกจากจะเป็นแหล่ง
ปัจจัยสี่ของชุมชนแล้ว ยังเ ป็นแหล่งรายได้ของ
ชาวบ้าน ป่าไม้ยงัเป็นแหล่งที่พกัอาศยัของวิญญาณ
บรรพบุรุษ ทัง้นี้ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน ้าเพื่อการเกษตร 
และการอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวชี้วดัในการขบัเคลื่อน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และป่าไม้เป็นแหล่งดูดซับ
ก๊าซเรอืนกระจก ช่วยลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหา
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และปัญหาโลกรอ้น 
(ประยรู วงศจ์นัทรา และคณะ 2556 : 24 ) 
 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 ปรากฎว่า ป่าที่เคยหนาทึบและอุดมสมบูรณ์
กลายเป็นเพยีงแค่ป่าละเมาะสามารถมองทะลุไดจ้นสุด
สายตาจากทุกมุมของผนืป่า ไมใ้หญ่กว่าขนาดแขนขึน้
ไปโดนตัดจนเกลี้ยงเหลือเพียงตอและไม้ขนาดเล็ก 
เสยีงนกเสยีงกา สตัวป่์า และหรดีหริง่เรไรเงยีบหายไป
จากผืนป่าแห่งนี้ในปีนัน้และชุมชนเริ่มมีความรู้สกึใจ
หายกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ และเริม่รู้สึกถึงความแห้งแล้งและ
อดยากทีก่ลบัมาอกีครัง้หลงัจากทีผ่นืป่ามากกว่า 5000 
ไร่ ได้หมดไปจากผืนดินจากนัน้ในช่วงประมาณปี 
2540 ป่าชุมชนโคกหินลาดได้มีการสัปทานเพื่อใช้
ประโยชน์จากนายทุนอีกครัง้ และเป็นครัง้ที่ทุกคน
จดจ าและเกิดความตระหนักร่วมกนั เมื่อบรษิัทไจก้า 
(JICA) ได้สมัปานป่าชุมชนโคกหินลาดเพื่อจัดท า 
“โครงการปลกูป่าสาธติ” โดยการไถเอาไมท้ัง้หมดออก 
แล้วน าไม้เศรษฐกิจมาปลูกแทน เช่น ยูคาลิปตัส 
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
ขอรักษาผืนป่าเอาไว้ให้เป็นของชุมชน ปัจจุบันป่า
ชุมชนโคกหนิลาด แมว้่าจะเหลอืเพยีง 2,709 ไร่ แต่ก็
กลายเป็นแหล่งท ามาหากินและเป็นคลงัยุทธ ปัจจัย
ของชาวบ้านในระแวก สร้างอาชพี สร้างรายไดใ้ห้กบั
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ท้องถิ่นเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ทัง้เห็ดไข่มดแดง 
แมงจีนูน แมงแคง ดอกกระเจียว สมุนไพร และเป็น
แหล่งเรยีนรู้และแหล่งจดักิจกรรมของนิสตินักศึกษา
ประชาชนและ เ ป็นแห ล่ งทรัพยากรที่ ส า คัญที ่
(คณะกรรมการป่าชุมชนโคกหินลาด , 2560 : 
สมัภาษณ์) 
 ป่าชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ 8 ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เป็นพื้นที่ป่าอีก 1 
แปลง ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของป่าชุมชนโคกหนิลาด ต าบล
หนองปลิง อ าเภอเมือง จงัหวัดมหาสารคาม ซึ่งป่า
ชุมชนโคกหนิลาดมพีืน้ทีท่ ัง้หมด 2,709 ไร่ แบ่งเป็นป่า
ชุมชนโคกหินลาดบ้านศรีวิไล 174 ไร่ จากพื้นที่ป่า
ทัง้หมด โดยป่าชุมชนโคกหนิลาดบา้นศรวีไิล มอีาณา
เขตทศิเหนือจรดกบัป่าโคกหนิลาดบา้นหนองโจด หมู่ 
9 ทศิใต้จรดกบัมูลนิธสิิง่แวดล้อมศกึษา ทศิตะวนัออก
จรดกบัถนนทางหลวง 2040 มหาสารคาม-วาปีประทุม 
ทศิตะวนัตกจรดบ้านหนองโจดหมู่ 13 ป่าชุมชนบ้าน
ศรวีไิล เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และจดทะเบยีนเป็นป่า
ชุมชนในปี 2556  สภาพทัว่ไปของป่าชุมชนบ้านศรี
วไิล ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เป็นป่าเต็งรงัผสมป่าเบญจพรรณ หรอืป่าโคกซึ่งผ่าน
การบุกรุกท าลายและเกิดเป็นป่ารุ่นใหม่ขึ้นมาแทน 
หรอืเรยีกว่าป่าทุตยิภูมสิภาพป่าเป็นป่าโปร่ง พนัธุ์ไม้
ในป่าส่วนใหญ่มขีนาดไม่โตมากนักสงูประมาณ 5 - 7 
เมตร ตน้ไมก้จ็ะกระจายตวัค่อนขา้งถี่ พนัธุไ์มเ้ด่นเป็น
ไม้วงศ์ยาง ที่มกีารผดัใบในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ไม้พวง 
ไม้เหยีง ไม้เต็ง ไม้รงั นอกจากนี้ยงัมี พนัธุ์ไม้ในวงศ์
อื่นๆ ที่เป็นพนัธุ์ไม้เด่นในป่าคอื ไม้แดง ส่วนไม้พื้นที่
ล่างประกอบด้วย พันธุ์ไม้ที่มีการปรับตัวให้เข้ากับ
ระบบนิเวศทีแ่หง้แลง้และเกดิไฟป่าเป็นประจ า เช่น ไผ่
เ ผ็ ก  หญ้ า ค า  แ ล ะ  ก ล้ ว ย เ ต่ า  ห รื อ  ก้ น ค ร ก 
(คณะกรรมการป่าชุมชนโคกหินลาด , 2561 : 
สมัภาษณ์) 
  ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา เรื่อง 
ประเภทของป่าชุมชนโคกหนิลาด เพื่อศกึษาเกี่ยวกบั
ประเภทของป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชน ที่อยู่บริเวณป่าโคกหินลาด เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผูท้ีม่าศกึษาเรื่อง ประเภทป่าชุมชน ต่อไป 
 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศกึษาประเภทป่าและป่าชุมชนโคกหนิลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
2.2 เพื่อการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิ
ลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่าง ใหม้ปีระสทิธภิาพ 80/80    
2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัประเภท
ป่าชุมชน ก่อนและหลงัของนิสติกลุ่มตวัอย่าง  
2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสาสิง่แวดล้อม
เกีย่วกบัประเภทป่าชุมชน ก่อนและหลงัของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่าง 
2.5 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
เกีย่วกบัประเภทป่าชุมชน ก่อนและหลงัของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่าง  
  
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พื้นทีวิ่จยั 
 สถานทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม คอื ป่าชุมชนโคก
หินลาด บ้านศรีวิไล หมู่  8 อ าเภอเมือง จังหวัด 
มหาสารคาม จ านวน 174 ไร ่
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้  คือ 
ชาวบ้านบ้านศรีวิไล ต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน  590 คน 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 110 คน ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวชิาหนึ่งหลกัสตูรหนึ่งชมุชน ; One Program One 
Community  (รหสัวชิา 0035001) ภาคเรยีนที ่2/2560 
โดยเลอืกจากการสมคัรใจเขา้ร่วม 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ คือ 
ปราชญ์ชาวบา้นจ านวน 10 คน ได้จากการเลอืกแบบ
เจาะจง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คอื นิสติระดบั
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวชิาหนึ่งหลกัสตูรหนึ่งชมุชน ; One Program One 
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Community  (รหสัวชิา 0035001) ภาคเรยีนที ่2/2560 
โดยเลอืกจากการสมคัรใจเขา้ร่วม 
3.3 ตวัแปรทีศ่ึกษา  
 ตวัแปรตน้ คอื กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หินลาด  อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
ประเภทป่าชุมชน 
 ตวัแปรตาม 
  1) ความรู้เกี่ยวกับประเภทป่าชุมชน                  
โคกหนิลาด 
  2) จติสาอาสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบั ประเภทป่า
ชุมชนโคกหนิลาด 
  3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบั ประเภท
ป่าชุมชนโคกหนิลาด 
3.4 ระยะเวลาในการวิจยั 
 การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิ
ลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ประเภท
ป่าในป่าชุมชน โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 
  ระยะที่ 1 ส ารวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
ในระหว่างเดอืนตุลาคม – พฤศจกิายน 2560  
  ร ะย ะที่  2 ก า ร สร้ า ง แล ะห าคุณภาพ
เครื่องมอืในการถ่ายทอดสิง่แวดล้อมศกึษาในระหว่าง
เดอืน พฤศจกิายน – ธนัวาคม 2560  
   ระยะที ่3 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา ในระหว่างเดอืน มกคารม 2561 
3.5 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เครื่องมือสร้างองค์ความรู้ ได้แก่ แบบ
สมัภาษณ์เกี่ยวกบัประเภทป่าชุมชน และแบบบนัทึก
เกีย่วกบัประเภทป่าชุมชน 
 2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการพฒันา ไดแ้ก่ คู่มอืการ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง 
ประเภทป่าชุมชน และแผ่นพบัการพฒันากจิกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง ประเภทป่าชุมชน 
 3. เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์ได้แก่ 
แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัประเภทป่าชุมชน แบบวดั
จิตอาสาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกบัประเภทป่าชุมชน และ
แบบทดสอบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัประเภทป่า
ชุมชน 
 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถติิพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่าความถี ่
ค่ารอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1.1 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
   1.2 ค่าความอยากง่าย 
   1.3 ค่าความเชื่อมัน่ 
   1.4 ค่าความเทีย่งตรงของเน้ือหา IOC 
  3. สถติใิชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลการศกึษาขอ้มูล เรื่อง ประเภทป่าชุมชน
บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 8 ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาประเภทป่าป่าชุมชน
บ้านศรีวิไล หมู่  8 ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม เป็นพื้นที่ป่าอีก 1 แปลง ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของป่าชุมชนโคกหินลาด ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ซึง่ป่าชุมชนโคกหนิ
ลาดมพีืน้ทีท่ ัง้หมด 2,709 ไร่ แบ่งเป็นป่าชุมชนโคกหนิ
ลาดบ้านศรีวไิล 174 ไร่ จากพื้นที่ป่าทัง้หมด โดยป่า
ชุมชนโคกหนิลาดบา้นศรวีไิล มอีาณาเขตทศิเหนือจรด
กบัป่าโคกหนิลาดบ้านหนองโจด หมู่ 9 ทศิใต้จรดกบั
มลูนิธสิิง่แวดลอ้มศกึษา ทศิตะวนัออกจรดกบัถนนทาง
หลวง 2040 มหาสารคาม-วาปีประทุม ทิศตะวันตก
จรดบา้นหนองโจดหมู่ 13 ป่าชุมชนบา้นศรวีไิล เป็นป่า
สงวนแห่งชาต ิและจดทะเบยีนเป็นป่าชุมชนในปี 2556  
สภาพทัว่ไปของป่าชุมชนบา้นศรวีไิล ต าบลหนองปลงิ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เป็นป่าผลดัใบ และ
แบ่งเป็นป่าเต็งรงัผสมป่าเบญจพรรณ หรอืป่าโคก ซึ่ง
การแบ่งประเภทนัน้ใช้เกณฑ์ในการแบ่งประเภทของ 
กรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม พนัธุ์ไม้ชนิดผลดัใบหรือทิ้งใบเก่าในฤดู
แล้ง เพื่อจะแตกใบใหม่เมื่อเข้าฤดูฝน ยกเว้นพืชชัน้
ล่างจะไม่ผลดัใบ จะพบป่าชนิดนี้ตัง้แต่ระดบัความสูง 
50-800 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ซึง่ป่าชุมชนบา้นศรี
วิไลนัน้มีความสูงจากระดับน ้ าทะเล 195.58 เมตร 
พนัธุไ์มใ้นป่าสว่นใหญ่มขีนาดไม่โตมากนกัสงูประมาณ 
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5 - 7 เมตร ต้นไมก้จ็ะกระจายตวัค่อนขา้งถี่ พนัธุไ์ม้
เด่นเป็นไมว้งศย์าง ทีม่กีารผดัใบในช่วงฤดูแลง้ ไดแ้ก่
ไมพ้วง ไมเ้หยีง ไมเ้ต็ง ไมร้งั นอกจากนี้ยงัม ีพนัธุไ์ม้
ในวงศอ์ื่นๆทีเ่ป็น พนัธุไ์มเ้ด่นในป่าคอื ไมแ้ดง ส่วนไม้
พืน้ทีล่่างประกอบดว้ย พนัธุไ์มท้ีม่กีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
ระบบนิเวศทีแ่หง้แลง้และเกดิไฟป่าเป็นประจ า เช่น ไผ่
เผก็ หญา้คา และ กลว้ยเต่า หรอื กน้ครก 
 2. การศกึษาประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง แผนทีป่่าชุมชนโคก
หินลาด มีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7680 
หมายความว่านิสติปรญิญาตร ีสาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 76.80 
  3. การศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ ต่อ 
คู่มือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประเภทป่า
ชุมชน ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า หลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลงัการฝึกอบรมของนิสติมี
ความรูอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  4. การศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัคู่มอืพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้า
ชุมชนโคกหินลาดอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่อง ประเภทป่าชุมชน ก่อนและหลังการฝึกอบรม
พบว่า หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม 
  5. การศกึษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัคู่มอืพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้า
ชุมชนโคกหินลาดอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่อง ประเภทป่าชุมชน ก่อนและหลังการฝึกอบรม
พบว่า หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการศึกษาประเภทป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 ผลการศกึษาประเภทป่าป่าชุมชนบ้านศรวีิไล 
หมู่  8 ต าบลหนองปลิง  อ า เภอ เมือ ง  จังหวัด
มหาสารคาม เป็นพืน้ทีป่่าอกี 1 แปลง ทีเ่ป็นส่วนหนึ่ง
ของป่าชุมชนโคกหนิลาด ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ซึ่งป่าชุมชนโคกหินลาดมีพื้นที่
ทัง้หมด 2,709 ไร่ แบ่งเป็นป่าชุมชนโคกหนิลาดบ้าน

ศรวีไิล 174 ไร่ จากพืน้ทีป่่าทัง้หมด โดยป่าชุมชนโคก
หนิลาดบา้นศรวีไิล มอีาณาเขตทศิเหนือจรดกบัป่าโคก
หินลาดบ้านหนองโจด หมู่  9 ทิศใต้จรดกับมูลนิธิ
สิง่แวดลอ้มศกึษา ทศิตะวนัออกจรดกบัถนนทางหลวง 
2040 มหาสารคาม-วาปีประทุม ทศิตะวนัตกจรดบ้าน
หนองโจดหมู่ 13 ป่าชุมชนบ้านศรีวิไล เป็นป่าสงวน
แห่งชาติ และจดทะเบียนเป็นป่าชุมชนในปี 2556  
สภาพทัว่ไปของป่าชุมชนบา้นศรวีไิล ต าบลหนองปลงิ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เป็นป่าผลดัใบ และ
แบ่งเป็นป่าเต็งรงัผสมป่าเบญจพรรณ หรอืป่าโคก ซึ่ง
การแบ่งประเภทนัน้ใช้เกณฑ์ในการแบ่งประเภทของ 
กรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม พนัธุ์ไม้ชนิดผลดัใบหรือทิ้งใบเก่าในฤดู
แล้ง เพื่อจะแตกใบใหม่เมื่อเข้าฤดูฝน ยกเว้นพืชชัน้
ล่างจะไม่ผลดัใบ จะพบป่าชนิดนี้ตัง้แต่ระดบัความสูง 
50-800 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ซึง่ป่าชุมชนบา้นศรี
วิไลนัน้มีความสูงจากระดับน ้ าทะเล 195.58 เมตร 
พนัธุไ์มใ้นป่าสว่นใหญ่มขีนาดไม่โตมากนกัสงูประมาณ 
5 - 7 เมตร ต้นไมก้จ็ะกระจายตวัค่อนขา้งถี่ พนัธุไ์ม้
เด่นเป็นไมว้งศย์าง ทีม่กีารผดัใบในช่วงฤดูแลง้ ไดแ้ก่
ไมพ้วง ไมเ้หยีง ไมเ้ต็ง ไมร้งั นอกจากนี้ยงัม ีพนัธุไ์ม้
ในวงศ์อื่นๆ ที่เป็น พนัธุ์ไม้เด่นในป่าคอื ไม้แดง ส่วน
ไมพ้ืน้ทีล่่างประกอบดว้ย พนัธุไ์มท้ีม่กีารปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัระบบนิเวศทีแ่หง้แลง้และเกดิไฟป่าเป็นประจ า เช่น 
ไผ่เผก็ หญา้คา และ กลว้ยเต่า หรอื กน้ครกสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ  (สมบุญ ศลิป์รุ่งธรรม 2536 : 4) ไดใ้ห้
ความหมายว่า สิง่แวดล้อมศกึษา คือกระบวนการให้
การศึกษาที่จ ัดขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู ้
ความเข้า ใจ ในเรื่ องสิ่งแวดล้อมต ามธรรมชาต ิ
สอดคล้องกบัแนวคดิของ (เกษม จนัทร์แกว้ 2536 : 
12) ให้ความหมายว่า สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็น
กระบวนการให้ความรู้ทางสิง่แวดล้อมที่มรีะบบแบบ
แผนขัน้ตอนทิศทางและปริมาณเนื้อหาเฉพาะโดย
สิ่งแวดล้อมศึกษาแต่ละเรื่องจะมีรูปแบบเฉพาะทัง้
เนื้อหาทิศทางขัน้ตอนกลยุทธ์เฉพาะ สอดคล้องกับ
แนวคดิของ (ประยรู วงศจ์นัทรา 2555 : 313) กล่าวถงึ
คุณลกัษณะสิง่แวดลอ้มศกึษาไวด้งันี้  1. สิง่แวดลอ้ม
เป็นการศกึษาเพื่อชวีติสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรเป็น
ปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชวีติ 2. สิง่แวดล้อมศกึษา
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เป็นการศกึษาตลอดชพี 3. สิง่แวดลอ้มศกึษาเป็นการ
เรยีนรูเ้พื่อการอยู่ร่วมกนัของมนุษยชาต ิ4.สิง่แวดลอ้ม
เป็นการเรยีนรูเ้หตุการณ์ปัจจุบนัและอนาคต การเรยีน
สิง่แวดล้อม 5. สิง่แวดลอ้มศกึษาเป็นการเรยีนรู้เป็น
การสรา้งจรยิธรรม 6. สิง่แวดลอ้มศกึษาเป็นการเรยีนรู้
ระบบ 7. สิง่แวดล้อมเป็นการบูรณาการเนื้อหา การ
เรยีนการสอน ปัญหาสิง่แวดลอ้ม 8. สิง่แวดลอ้มศกึษา
เป็นการเรียนที่มุ่งสร้างความตระหนัก ทศันคติ และ
ค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการเรียนสิ่งแวดล้อม
จะต้องมุ่งสร้างความตระหนักต่อปัญหาและคุณค่า
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (ประยูร วงศจ์นัทรา 2552 : 
102) ได้ศึกษาแนวคิดจริยธรรม สิ่งแวดล้อม 
สิง่แวดลอ้มศกึษากบัการปลูกฝังจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้าง จิตส านึก และ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมตามแนวพุทธศาสตร์ สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ (สลกั จติค าใส 2555 : 154) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่ อง  การพัฒนาการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
สถานการณ์สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ ของนักศกึษาระดบั
ประกาศนี ยบัต รวิช าชีพขั ้น สู ง  สาข าวิช าช่ า ง
อุตสาหกรรมดว้ยมวีธิกีารสอนแบบอุปนัย ในบทเรยีน
เรื่องการจดักจิกรรมสิง่แวดล้อมศึกษา สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ วยิุทธ ์จ ารสัพนัธุ ์และคณะ (2552 : 92) 
ได้ศึกษาการจดัการป่าชุมชนโดยองค์กรท้องถิ่น ผล
การศึกษาปรากฏว่าในการจัดการป่าชุมชนของ
ชาวบ้านมทีัง้อาศยัระบบความเชื่ออนัเป็นพืน้ฐานของ
ทางวัฒนธรรมของชุมชนและพลังกลุ่มในรูปของ
คณะกรรมการ เป็นกลไกลส าคัญในการก าหนด
ความสมัพนัธข์องคนในชุมชน ในการใชป้ระโยชน์จาก
ป่าชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ น ้าทิพย์ ค าแร่  
พรนิภา ตูมโฮม และแสงรว ีโมมขุนทด (2559 : 4) ได้
ศึกษาเรื่อง การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานวิจัยมี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มืออบรมการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  ส าหรับนิ สิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สอดคล้องกบังานวิจยัของ จตุฎฐาพร 
เพชรพรหม และคณะ (2556 : 4) ศึกษาความ
หลากหลายของพืชพรรณ การใช้ประโยชน์ละมูลค่า
ทางเศรษฐกจิ บรเิวณป่าชุมชนดอนยาง พบพรรณไม ้
60 ชนิด จ าแนกได้เป็นไม้ใหญ่ 23 ชนิด ไม้หนุ่ม 24 

ชนิด และไม้พื้นล่าง 40 ชนิด ไม้ใหญ่ที่มีค่าดัชนี
ความส าคัญสูงสุดคือ  ยางนา การศึกษาความ
หลากหลายของพชืพรรณ พบไมใ้หญ่มคี่ามากทีส่ดุ 
5.2 ผลการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน 
อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วัด ม ห า ส า รค า ม  ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ
กจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องประเภทป่าชุมชนโคกหนิลาด 
ส าหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 
E1/E2 = 81.57 / 93.10 ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน
ทีต่ัง้ไว ้80/80 ส าหรบักจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หนิลาด เรื่องประเภทป่าชุมชน โดยใชคู้่มอืกจิกรรม ซึง่
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
ผูเ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจ ในเรื่องของประเภทป่า
ชุมชนโคกหนิลาด สามารถพฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรม
ตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้นิสติระดบัปริญญาตร ี
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงใหเ้หน็ว่า กจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่องประเภทป่าชุมชนโคกหิน
ลาด โดยใช้คู่มอืกจิกรรมประกอบการสอน ท าให้นิสติ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษามี
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้นจริง เป็นไปตามตาม
แนวคดิของ ธนพร ณัฏฐเ์พยีรกลวง (2555 : 23) ได้
กล่าวไว้ว่า กิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้มีการฝึก
เสริมทักษะในการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ซึ่งในที่นี้
หมายถึง การท ากิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรยีนรู้ที่
ต้องการให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมให้เกิดความรู้
ความเขา้ใจและมทีกัษะเพิม่ขึน้ สว่นใหญ่กจิกรรม การ
เรยีนรู้มกัจะมอียู่ท้ายบทเรยีน ซึง่ในบางครัง้กจิกรรม
การเรยีนรูจ้ะมลีกัษณะเป็นแบบฝึกหดัใหผู้เ้รยีน ไดฝึ้ก
ปฏบิตัิหรอืเป็นใบงานให้ผู้เรยีนปฏบิตัิระหว่างเรยีนรู้
หรอืหลงัการเรยีนรูใ้นแหล่งเรยีนรู ้และเป็นไปตามตาม
แนวคดิของ สพุตัรา วงศษ์า (2542 : 77) ไดก้ล่าวไวว้่า 
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ หมายถงึ แบบแผนการ
ด าเนินการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัการจดัเป็นระบบอย่าง
สมัพนัธ์และสอดคล้องกบัทฤษฎี/หลกัการการเรียนรู้
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ห รื อ ก า ร ส อ น ที่ รู ป แ บ บ นั ้ น ยึ ด ถื อ โ ด ย ผ่ า น
กระบวนการวิจัยและได้รับพิสูจน์และทดสอบว่ามี
ประสทิธิภาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะแสดงขัน้ตอนที่ 
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอนต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบนัน้ๆ และเป็นไป
ตามตามแนวคดิของเกษม จนัทรแ์กว้ (2547 : 32-33 ) 
ได้กล่าวไว้ว่า การพฒันากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงานใหญ่ๆ ซึง่แบ่งกจิกรรมออกได้
ดงันี้ 1) กจิกรรมส ารวจวเิคราะห ์เป็นงานส าคญัจ าเป็น
ส าหรับ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
ส ารวจและการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและระบบ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่งานส ารวจ วิเคราะห์ประเมิน 
สถานภาพสิง่แวดล้อมการวางแผนป้องกนัการแก้ไข 
การก าหนดมาตรการนโยบาย และการสร้างแผนการ
จดัการ 2) กจิกรรมตดัสนิโครงการพฒันา เป็นงานที่
กฎหมายได้ก าหนดลักษณะและขนาดของโครงการ
หรือพื้นที่ก่อสร้างที่ระบุไว้ชัดเจน ต้องท าการศึกษา
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพื่อเป็นเครื่องมอืในการตดัสนิใจ
โครงการ กล่าวอกีในหนึ่งกค็อื นักวชิาการสิง่แวดลอ้ม
นอกจากมคีวามสามารถในการประเมนิสถานภาพทัง้
โครงสร้างและการท างานของสิ่งแวดล้อม ต้องมี
ความสามารถในการตดัสนิใจโครงการโดยยดึหลกัการ
ที่ว่าเมื่อด าเนินการหรือสร้างโครงการใดๆ แล้ว
ธรรมชาติสามารถช่วยธรรมชาติได้ก็ควรจะต้อง
ตดัสนิใจให้ด าเนินการไดห้รอืถ้าธรรมชาติไม่สามารถ
ช่วยธรรมชาตไิด้ถ้าใชเ้ทคโนโลยชี่วยแล้วกส็ามารถที่
จะท าให้สภาวะแวดล้อมคืนสภาพได้ก็น่าจะต้อง
ตดัสนิใจน าเนินการไดแ้ละถา้เทคโนโลยกีไ็ม่สามารถที่
จะช่วยไดก้ส็มควรระงบัการด าเนินการต่อกจิกรรมนัน้
ได้งานกลุ่มนี้ ได้แก่การส ารวจและวิเคราะห์การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมงานการท าประชา
พจิารณ์ 3) กจิกรรมการก าหนดมาตรฐาน เป็นงานที่
สรา้งมาตรการและการก าหนดค่ามาตรฐานสิง่แวดลอ้ม
ในการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมงานกลุ่มนี้ 
ไดแ้ก่ งานวจิยั การออกกฎระเบยีบ การสรา้งแผนงาน
และเครอืขา่ยการควบคุม 4) กจิกรรมการควบคุม เป็น
งานการตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล การควบคุม
และการตัง้เครอืขา่ยการควบคุม การป้องกนั การก าจดั 

การบ าบัด ทัง้นี้ เพื่อให้ทรัพยากรเอื้อประโยชน์ต่อ
มนุษย์อย่างยัง่ยืนตลอดไป และ 5) กิจกรรมการ
สง่เสรมิคุณภาพชวีติ เป็นงานควบคุมทางดา้นบวก คอื 
เ ป็นงานให้การศึกษาทางสิ่งแวดล้อม  ควบคุม
มาตรฐานสร้าง  พัฒนา ประดิษฐ์ เครื่ องมือทาง
สิ่งแวดล้อม การอนามัยและการสาธารณสุขซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของพรนิภา ตูมโฮม และประยูร 
วงศจ์นัทรา (2559 : 189-202) ไดศ้กึษา การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน : สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี และเพื่อศกึษาดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม และเปรยีบเทยีบความรู ้
ทศันคต ิและทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนิสิตปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า 
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 84.53/85.33 ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
การฝึกอบรม เท่ากับ 0.6343 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของอรอุมา สงชะวา และคณะ (2559 : 216-
228) ได้ศึกษา การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการแก้ไข
ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ปลูกมันส าปะหลัง ในจังหวัดมหาสารคาม  ที่มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม เ กณฑ์  80/80 เ พื่ อ ศึ ก ษ า
เปรยีบเทยีบความรู ้เจตคต ิทกัษะการปฏบิตัแิละความ
พงึพอใจ ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิภาพของคู่มือ
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  เ ท่ า กับ  82.94/81.23 ส่ ว น ดั ช นี
ประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม มคี่าเท่ากบั 0.435 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชลทศิ พนัธุ์ศริ ิและบญัญตั ิ
สาล ี(2559 : 176-188) ได้ศกึษา การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
สหพันธรัฐมาเลเซีย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และหาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ ก่อนและหลงั
การฝึกอบรม เพื่อศึกษาทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมที่นิสิตประเมินตนเองและวิทยากรเป็นผู้
ประเมิน และเพื่อเปรียบเทียบความรู้ทัศนคติ และ
ทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมของนิสิตกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่า คู่มือ
ฝึกอบรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.33/93.22 ส่วน
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ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 0.8685 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพลนิ เศวตศลิา (2549 
: 94-97) ได้ศึกษาการพฒันาคู่มือกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร เรื่องระบบนิเวศ ส าหรบันักเรยีนช่วงชัน้ที ่4 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
สร้างคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 4 ที่
เรยีนโดยใชคู้่มอืกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร และไม่ใช้คู่มอื
กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร เพื่อศกึษาความพึงพอใจของ
นักเรียนหลงัจากการเรียน โดยใช้คู่มอืกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร เรื่อง ระบบนิเวศ ผลการศกึษาพบว่า คู่มือ
กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ห ลัก สู ต ร  เ รื่ อ ง ร ะ บบนิ เ ว ศ  มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.16/80.95 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีตัง้ไว้ 80/80 แสดงว่าคู่มือกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรเรื่องระบบนิเวศ มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรทยั 
ผวิขาว และบญัญตั ิสาล ี(2559 : 149-162) ไดศ้กึษา 
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน : ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มี
ป ร ะ สิท ธิภ าพต าม เกณฑ์  80/80 แ ล ะห า ดัช นี
ประสิทธิผลของคู่ มือ ฝึกอบรม  เพื่ อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบความรูท้ศันคต ิก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
เพื่อศึกษาทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่นิสิต
เป็นผู้ประเมนิตนเองและวิทยากรเป็นผู้ประเมนิ หลงั
การฝึกอบรมและเพื่อเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตแิละ
ทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมของนิสิตกลุ่ม
ทดลองและนิสิตกลุ่มควบคุม ผลการศึกษา พบว่า
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 94.20/92.10 ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
การฝึกอบรม เท่ากบั 0.8804 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
ประเภทป่าชุมชน ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนและ
หลงัการจดักิจกรรม 
 ความรู้เกี่ยวกบัประเภทป่าชุมชนโคกหนิลาด 
พบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอื
และกะบวนการฝึกอบรมประเภทป่าชุมชนมีความ
เหมาะสมและมีเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่มีความ

หลากหลาย ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมทุกหน่วยฝึกอบรม ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่เข้า
ร่วมรบัการฝึกอบรมมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้กว่าก่อนเขา้
ร่วมฝึกอบรมซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ชวาล แพร
รตักุล (2552: 201-225) ได้กล่าวว่า การวดัความรู้
ความจ าเป็นการวัดสมรรถภาพสมองด้านการระลึก
ออกของความจ านัน่เอง เป็นการวดัเกีย่วกบัเรื่องราวที่
เคยมีประสบการณ์หรือเคยรู้เคยเห็นและท ามาก่อน
แลว้ทัว่ทัง้สิน้ ซึง่การวดัความรู ้ความจ า สามารถสรา้ง
ค าถามวดัสมรรถภาพด้านนี้ได้หลายลกัษณะด้วยกนั 
ลกัษณะของค าถามจะแตกต่างกนัออกไปตามชนิดของ
ความรู้ความจ า แต่กจ็ะมลีกัษณะร่วมกนัอยู่อย่างหนึ่ง 
คอื เป็นค าถามทีใ่หร้ะลกึถงึประสบการณ์ทีผ่่านมาทีจ่ า
ได้ก่อนแล้วไม่ว่าจะอยู่ในรูปค าศพัท์ นิยาม ระเบียบ 
แบบแผนสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิพล รื่นใจชน 
(2549: 10) ความรู ้คอื สิง่ทีส่ ัง่สมมาจากการศกึษาเล่า
เ รีย น  กา รค้นค ว้ า  ห รือป ระ สบกา ร ณ์ รวมทั ้ง
ความสามารถเชิงปฏิบตัิและทกัษะความเข้าใจ หรือ
สารสนเทศทีไ่ดร้บัมาจากประสบการณ์สิง่ทีไ่ดจ้ากการ
ได้ยิน  ได้ ฟั ง  การคิดสอดคล้องกับแนวคิดของ                   
แสงจนัทร ์โสภากาล (2550: 14-15) ไดใ้หค้วามหมาย
ของความรู้ หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
เหตุการณ์ รายละเอียดต่างๆ ที่เกิดจากการสงัเกต
การศึกษา ประสบการณ์ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาตแิละสงัคมความรูพ้ืน้ฐาน หรอืภูมหิลงัของแต่
ละบุคคล ที่บุคคลได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้และ
สามารถแสดงออกมาในเชงิพฤตกิรรมทีส่งัเกตหรอืวดั
ได้ สอดคล้อองกับงานวิจัยของสุกัญญา นาคะวงศ ์
(2558 : 17) ไดศ้กึษาความหลากหลายของพันธุไ์ม้
และการใช้ประโยชน์ ในบริเวณป่าช้าสาธารณะ
ประโยชน์บ้านจาน เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า พบ
พนัธุไ์มท้ัง้หมดจ านวน 35 วงศ ์54 สกุล 64 ชนิด พนัธุ์
ไม้ที่น ามาใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นมี 61 
ชนิด 35 วงศ ์สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมหญงิ บู่แกว้ 
(2552 : 45) ศกึษาความหลากหลายชนิดของพรรณไม ้
การใช้ประโยชน์ผลผลติจากป่าทีไ่ม่ใช่เนื้อไม้ จ าแนก
ตามชนิด ปริมาณ ช่วงเวลาที่พบ ลักษณะการใช้
ประโยชน์และการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์
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ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ของป่าชุมชนโคกใหญ่ 
อ าเภอวาปีปทุม จงัหวัดมหาสารคาม สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ บุษราคมั จ าปา (2551 : 164) ไดศ้กึษา
จติอาสากบัการบรกิารช่วยเหลอืคนพกิาร กรณีศกึษา
โครงการช่วยเหลือนักศึกษาพิการวิทยาลัยราชสุดา 
มหาวทิยาลยัมหดิล พบว่าโครงการอบรมอาสาสมคัร
ช่วยเหลือผู้พิการประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 
เนื่องจากอาสาสมคัรที่เข้ารบัการอบรมจากโครงการ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จกัรพนัธ์ พธิคุณ (2545 : 
40) ไดศ้กึษาความรูเ้กี่ยวกบัการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 พบว่า ความรูด้า้น
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของนักเรยีนอยู่ในเกณฑพ์อใจ
และนักเรียนมีทศันคติที่ดีต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
และผลเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคติของนักเรยีนที่
อาศัยทัศนคติอยู่ในเขตชุมชนชัน้ในกับชุมชนนอก
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเสริฐ 
พลอยบุตร (2550 : 2) ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรม
การเรยีนรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนบ้านหนองจอกวังก าแพง 
อ าเภอศรเีทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการศกึษาพบว่า 
ชุ ด กิ จ ก ร ร มก า ร เ รี ย น รู้ เ กี่ ย ว กับ ก า ร อ นุ รัก ษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในโรงเรียนบ้าน
หนองจอกวงัก าแพง นักเรยีนชัน้ ประถมศกึษาชัน้ปีที ่
4, 5 และ 6 ทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบั
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 จากการอบรมประเภทป่าชุมชนโคกหินลาด 
การที่ผลศึกษาปรากฏเป็นเช่นนี้อาจเนื่ องมาจาก
เครื่องมือที่ผู้วิจ ัยได้พัฒนาขึ้นประกอบด้วยคู่มือ
ฝึกอบรม เกี่ยวกับประเภทป่าชุมชนโคกหินลาด 
รวมถึง เครื่ องมือวัดและประเมินผลได้ผ่ านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ และกระบวนการทีผู่้วจิยัได้
ไปอบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น 
จงึส่งผลให้นิสติปรญิญาตรรีะดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 2 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มคีวามรูห้ลงัการฝึกอบรมเพิม่มาก
ขึน้กว่าก่อนการฝึกอบรม   

5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดล้อมต่อประเภทป่าชุมชน ของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
 จติอาสาสิง่แวดลอ้มต่อประเภทป่าชุมชน พบว่า 
นิสติกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่าคู่มือและ
กระบวนการฝึกอบรมประเภทป่าชุมชนมีความ
เหมาะสมและมีเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่มีความ
หลากหลาย ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมทุกหน่วยฝึกอบรม ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่เข้า
ร่วมรบัการฝึกอบรมมจีติอาสาสิง่แวดล้อมเพิม่มากขึน้
กว่าก่อนเขา้ร่วมฝึกอบรม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
ประวติร พสิุทธโิสภณ (2552 : 43) กล่าวว่า จติอาสา 
หมายถงึ ผูท้ีม่จีติใจทีเ่ป็นผูใ้ห ้เช่น ใหส้ิง่ของใหเ้งนิ ให้
ความช่วยเหลอืดว้ยก าลงัแรงกายแรงสมอง ซึง่เป็นการ
เสยีสละ สิง่ทีต่นเองมแีมก้ระทัง่ เวลาเพื่อเผื่อแผ่ใหก้บั
ส่วนรวมอกีทัง้ยงัช่วยลด “อตัตา” หรอืความเป็นตัว
เป็นตนของตนเองลงได้บ้าง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด
ของธานิษฏ ์กองแกว้ (2550 : 52) กล่าวว่า จติอาสา 
หมายถึง คนที่มีจิตใจอาสาช่วยเหลืออยากให้ผู้อื่นมี
ค ว า ม สุ ข คนที่ ม า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม จิ ต อ า ส า ก็ คื อ 
“อาสาสมคัร” คอื บุคคลทีอ่าสาเขา้มาช่วยเหลอืสงัคม
ดว้ยความสมคัรใจ เสยีสละเพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่น ป้องกนั
แกไ้ขพฒันาสงัคม โดยไม่ห่วงสิง่ตอบแทนจติอาสา ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สุจติต์ วงษ์เทศ (2551 : 3) 
จติอาสา หมายถงึ การเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่การเสยีสละเวลา 
สิ่ ง ข อ ง  เ งิ น ท อ ง  แ ร ง ก า ย ส ติ ปั ญ ญ า  เ พื่ อ
สาธารณประโยชน์เป็นจิตใจที่มีความสุขเมื่อได้ท า
ความดีการช่วยเหลือผู้อื่น และสงัคมเพื่อให้ผู้อื่นมี
ความสขุดว้ยความสมคัรใจ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
พรรษา เอกพรประสทิธิ ์(2559 : 87) ไดศ้กึษาผลการ
ใช้รูปแบบกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิจติอาสาของนักศกึษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีการวจิยันี้
มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สรา้งและพฒันารูปแบบกจิกรรม
เพื่อส่งเสริมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2) ศกึษาผลการทดลอง
ใชรู้ปแบบกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิจติอาสาของ นักศกึษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีและ 3) 
ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการน ารูปแบบกิจกรรม 
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิย์ขจร ฉายาสกุลววิฒัน์  
(2556 : 27) ไดศ้กึษากระบวนการจติอาสาตามหลกั
พระพุทธศาสนาของเจ้าหน้าที่เสถียรธรรมสถาน มี
วตัถุประสงค ์3 ขอ้ คอื (1) เพื่อศกึษาแนวคดิ ทฤษฏี
จิตอาสาตามหลักพระพุทธศาสนา (2) เพื่อศึกษา
กระบวนการจติอาสาของเจ้าหน้าที่เสถียรธรรมสถาน 
(3) เพื่อศกึษาการประยุกต์ใช้หลกัการจติอาสาตาม
แนวพระพุทธศาสนาของเจ้าหน้าที่เสถียรธรรมสถาน 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิเอกสารและเชงิคุณภาพ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฏี กระบวนการจิตอาสา สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพชร  (2553 : 9) ไดศ้กึษาปัจจยั
ที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ การวจิยัครัง้นี้
มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยั
ด้านสภาพแวดล้อมและจิตอาสาของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่างๆ กบัจติอาสา
ของนักศกึษา และ 3) ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการท า 
นายจติอาสาของนักศกึษา สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
วมิล เหมอืนคดิ (2553 : 9) ไดศ้กึษาปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัจติอาสาของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มและจติอาสาของนกัศกึษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2) ศึกษา
ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับจิตอาสาของ
นกัศกึษา และ 3) ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการท านายจติ
อาสาของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือที่
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิามนุษยสมัพนัธ ์และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ บุษราคมั จ าปา (2551 : 164) ได้
ศึกษาจิตอาสากับการบริการช่วยเหลือคนพิการ 
กรณีศกึษาโครงการช่วยเหลอืนักศกึษาพกิารวทิยาลยั
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าโครงการอบรม
อาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการประสบความส าเร็จใน
ระดบัหนึ่ง เนื่องจากอาสาสมคัรทีเ่ข้ารบัการอบรมจาก
โครงการนี้เป็นนักศึกษาที่ก าลงัศึกษาอยู่จึงไม่มเีวลา
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครได้อย่างเต็มที่หากแต่

โครงการนี้ยงัจะจดัการอบรมใหแ้ก่นักศกึษารุ่นต่อไป
อย่างต่อเนื่อง 
5.5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกีย่วกบัประเภทป่าชุมชนโคกหินลาด 
ของนิ สิตกลุ่มตัวอย่ างก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม 
 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม พบว่า นิสิตมีคะแนน
เฉลีย่ก่อนการฝึกอบรมสงูกว่าหลงัการฝึกอบรมแสดง
ให้เหน็ว่าคู่มอืและกระบวนการฝึกอบรมกจิกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชน มคีวามเหมาะสมและมเีทคนิควธิกีาร
ฝึกอบรมทีม่คีวามหลากหลาย ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมี
ส่วนร่วมในกจิกรรมทุกหน่วยฝึกอบรม ซึง่ช่วยกระตุ้น
ให้ผู้ที่เขา้ร่วมรบัการฝึกอบรมมจีรยิธรรมเพิม่มากขึน้
กว่าก่อนเขา้ร่วมฝึกอบรม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
พศิมยั เทยีนทอง (2553 : 7)  กล่าวว่า คุณธรรม คอื 
หลกัความจรงิ หลกัการปฏบิตั ิประกอบดว้ยจรยิธรรม
มี 2 ความหมายคือ 1  ความประพฤติดีงาม เพื่อ
ประโยชน์สขุแก่ตนและสงัคม ซึง่มพีืน้ฐานมา จากหลกั
ศลีธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวฒันธรรม ประเพณี  
หลักกฎหมาย จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 2 จรรยา 
หมายถงึ ความประพฤต ิกริยิาทีค่วรประพฤตซิึง่สงัคม
แต่ละสงัคมก าหนดขึน้ สอดคล้องกบัวฒันธรรมในแต่
ละวชิาชพีกอ็าจก าหนดบุคลกิภาพ กริยิา วาจาทีบุ่คคล
ในวชิาชพีพงึประพฤตปิฏบิตั ิเช่น ครู แพทย ์พยาบาล
ย่อมเป็นผู้พึงส ารวมในกิริยา วาจา ท่าทางที่แสดง
จรยิธรรมคอื กฎแห่งความประพฤตขิองมนุษยซ์ึ่งเกดิ
จากธรรมชาตขิองมนุษย์เอง ความเป็นผูม้ปีรชีาญาณ 
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของเพ็ญแข ประจนปัจจนึก  
(2550 : 291) ไดใ้หค้วามหมายในจรยิธรรมว่าเป็นค าที่
มีความหมายกว้างครอบคลุมถึงระเบียบสงัคม กฎ  
ศลีธรรมตามศาสนา และค่านิยมของคนในกลุ่มสงัคม
เดยีวกนัและค าว่าจรยิธรรมยงัอธบิายถงึการอยู่ร่วมกนั
ของมนุษย์ในสงัคมโดยมสีิง่ที่เกี่ยวขอ้ง 3 ประการ 1) 
ตวัเราเอง 2) ผูอ้ื่น 3) ความสมัพนัธร์ะหว่างตนเองและ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของดวงเดือน พนัธุมนาวิน  
(2554 : 21) กล่าวถงึ จรยิธรรมว่า เป็นลกัษณะทาง
สงัคมหลายลกัษณะของมนุษย ์ และมขีอบเขตรวมถึง
พฤติกรรมทางสงัคมประเภทต่างๆ โดยลกัษณะและ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม จะมีคุณสมบัติ
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ประเภทใดประเภทหนึ่ งในสองประเภท คือ เป็น
พฤติกรรมที่สงัคมนิยมชมชอบให้การสนับสนุน ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของบรรเจดิ ปานเงนิ (2552 : 
112) ได้ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมสิง่แวดล้อมของ
บุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอนามัยในจังหวัด
เพชรบูรณ์ การศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ
บุคลากรสาธารณสขุประจ าสถานีอนามยั มคีวามส าคญั
ต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มจะเป็นประโยชน์และแนวทางในการน าไป
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเรื่องจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มของบุคลากรสาธารณสุขโดยการศกึษาครัง้
นี้มีความมุ่ งหมายเพื่อวัดระดับ และเปรียบเทียบ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ า
สถานีอนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยศกึษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 115 คนโดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ
ชัน้ภูมิ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประยูร วงศ์
จนัทรา (2552 : 102) ได้ศกึษาแนวคดิสิง่แวดลอ้ม
ศึกษากับการปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อม แนว
ทางการแก้ไขปัญหาการสร้างจติส านึกและจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธศาสตร์ วิธีการศึกษาและ
วิเคราะห์เอกสารต่างๆที่มีอยู่จากการศึกษาพบว่า 
แนวคิดทางจริยธรรมสิง่แวดล้อมเป็นความตระหนัก
และจิตส านึกทางสิง่แวดล้อม เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มในทางปฏบิตัิอย่างเป็นมติร และ
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ พระครูวาปีพชัราภรณ์ 
(2554 : 52) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัการศกึษาจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มของพระนิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาฯ ศูนย์
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัย พบว่า 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระนิสติที่ก าลงัศกึษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์

การศกึษาจงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยรวมมคี่าเฉลีย่คะแนน
อยู่ในระดับสูงมาก และพระนิสติที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่มีอายุ
ระดบัการศึกษาและต าแหน่งงานต่างกนั มจีรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของชชัพงศ ์ ทองขนั (2552 : 25) ไดศ้กึษา แนวคดิ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เดมิมนุษยไ์ม่เคยมปีระสบปัญหา
สิง่แวดล้อมมากนัก แต่ในปัจจุบนั มนุษย์ประสบกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง อันเนื่ องจาก
ทรพัยากรธรรมชาติเหลอืน้อยลง การใช้วทิยาศาสตร์
ละเทคโนโลยีในทางที่ผิด เช่น การทดลอง ระเบิด
ปรมาณู การล าลายป่าไม ้ฯลฯ  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. สามารถน าคู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป้ระเภท
ป่าชุมชนโคกหินลาด ไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตรที่
เกีย่วกบัป่าชุมชนได ้
 2. ชุมชนทีม่ป่ีาในประเภทเดยีวกนัสามารถน า
คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป้ระเภทป่าชุมชนโคกหนิลาด 
ไปใชเ้ป็นแนวทางในการอนุรกัษ์ป่าชุมชนได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาเกี่ยวกบัความเข้าใจของ
ชุมชนต่อประเภทป่าชุมชนที่มีผลต่อการอนุรกัษ์ป่า
ชุมชน 
 2. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัสภาพป่าเดยีวกนั
กับป่าชุมชนโคกหินลาดที่อยู่คนละพื้นที่ ถึงความ
แตกต่างของสภาพความหลากหลายทางชวีภาพ และ
การใชป้ระโยชน์ว่ามคีวามแตกต่างกนั 
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