
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(2), 2561 : 54 - 65 
ISSN 2651-0782 
 

 
ผูด้  าเนินการหลกั : จุฬารตัน์ นนัทรศัม ี; อีเมล : joonlyrut.55@gmail.com 

การส่งเสริมการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร ์ร้อยเอด็  
ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกมุารี 

 
จฬุารตัน์ นันทรศัมี1, วรรณศกัด์ิพิจิตร บุญเสริม2, ลิขิต จนัทรแ์ก้ว3 

1,2,3คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 

 
จุฬารตัน์ นนัทรศัม,ี วรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ, ลขิติ จนัทรแ์กว้. (2561). การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีนเฉลิม
พระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์รอ้ยเอด็ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมารี. วารสาร
วทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(2), 2561 : 54 - 65. 
 

บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อจดักจิกรรมการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรี
นครนิทร ์รอ้ยเอด็ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกุมาร ีเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้
และทศันคติต่อการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรียน ก่อนและหลงัการส่งเสริม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั คือ นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 จ านวน 30 คน ซึ่งได้จากการเลอืกแบบสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืที่ใชใ้นงานวจิยัประกอบด้วย 
คู่มอื แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีน สถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  
คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมิ
นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบั
มาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่
ความรูห้ลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ก่อนการสง่เสรมินกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วม
การสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมีคะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบั
เหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนน
เฉลีย่ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ การอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีน คู่มอื แผ่นพบั ความรู ้ทศันคต ิ
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Abstract  
 The purpose of this research was promoting activity forest conservation in Srinagarindra the Princess 
Mother School Roi-Et, to study and compare knowledge and attitude about forest conservation before and 
after the promotion. The sample were 30 Mathayom 1-3 students being selected by volunteery sampling. The 
research tools included manuals, brochure, knowledge test and attitude test about forest conservation in 
Srinagarindra The Princess Mother School,Roi Et. The statistics used in the data analysis ware frequency, 
mean, standard deviation and paired t-test. The study showed, that before promotion, students had 
knowledge score at medium level, after promotion had at high level. When compaired mean score between 
before and after indicated that the students participating in the promotion had knowledge scoer after more 
than before significant at .05. Before promotion students had attitude score at agree level, after promotion 
had at agree level. When compaired mean score between before and after indicated that after the promotion 
the students had attitude score more than before the promotion significant at .05. 
 
Keyword : Promotion, Forest Conservation, Knowledge, Attitude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(2), 2561 : 54 - 65 
 

56 

1. บทน า 
 ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเป็นทีเ่ขา้ใจ
กนัมานานแลว้ว่ามคีวามส าคญัต่อชวีติความเป็นอยู่ของ
มวลมนุษยบ์นโลก และเป็นสิง่ทีค่อยค ้าจุนความเจรญิใน
ทุกๆ ด้านของมวลมนุษย์ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบดว้ย ทรพัยากรดนิ ทรพัยากรน ้า ทรพัยากรป่า
ไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากร
พลงังาน และทรพัยากรมนุษย ์นับวนัแต่จะถูกท าลายให้
สูญสิ้นไป เนื่ องจากปัจจุบันความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในด้านต่างๆ เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 
ตราบใดที่มนุษย์ยงัต้องใช้ทรพัยากรธรรมชาติมาบ ารุง
ความสุขในการด ารงชีวิต ก็เชื่อได้ว่าทรัพยากรนัน้ๆ 
ต้องเสื่อมด้อยถอยลงในด้านคุณภาพ หรืออาจจะต้อง
หมดไปในที่สุด (นิวตัิ เรอืงพานิชม, 2537: 36) การ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อาจน าไปใช้ได้ในความหมายที่
เหมือนกัน กล่าวคือ ทรัพยากรธรรมชาติล้วนเป็น
องคป์ระกอบของสิง่แวดลอ้มทีจ่ะต้องมคีวามสมัพนัธซ์ึ่ง
กนัและกนั อนัจะท าให้สิง่แวดล้อมหรือระบบนิเวศเกิด
ความสมดุล แต่การร่อยหรอของทรพัยากรอย่างรวดเรว็ 
รวมทัง้กระบวนการผลติการแปรรูปทรพัยากร และการ
ใชท้รพัยากรทีเ่พิม่ขึน้ไดก้่อใหเ้กดิสารพษิในสิง่แวดลอ้ม 
หมายถงึ การรูจ้กัใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อย่างชาญฉลาดโดยใช้อย่างประหยดัให้เกิดประโยชน์
สงูสุด ใหใ้ชไ้ด้อย่างยาวนานที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อ
มหาชนให้มากที่สุด การอนุรักษ์จึงไม่ใช่การห้ามใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่เป็นการใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ตามความจ าเป็นของการ
ด ารงชีวิต และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การอนุรักษ์อย่าง
เ ดี ย ว ไ ม่ เ พี ย ง พ อ ต้ อ ง มี ก า ร พั ฒ น า ด้ ว ย  
จงึให้ความหมายของการพฒันาสิง่แวดล้อมไว้ว่า การ
พฒันาสิง่แวดล้อมเป็นกระบวนการดูแลรกัษาปรบัปรุง
ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มระบบนิเวศ ให้
อุ ด ม สมบู ร ณ์  แ ล ะ อยู่ ใ น สภ า ว ะสมดุ ลป ลอด 
จากมลพิษเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้เพื่อการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม เศรษฐกิจ ให้ มั น่คง  การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม เพื่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ 
ทั ้งมวล ซึ่ ง เรียกว่ า การพัฒนาเพื่ อความยัง่ยืน       

(วนิัย วรีะวฒันานนท,์ 2541: 37-40) ทรพัยากรป่าไม้
เป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีจ่ดัเป็นประเภทใชแ้ลว้ไม่หมด
ไปและสามารถทดแทนได ้(renewable resources) แต่
ในสภาพความเป็นจริงปัญหาที่ส าคญัอย่างหนึ่งที่เกิด
ขึน้กบัประเทศไทยและจดัว่าเป็นปัญหาทีว่กิฤต คอื เรื่อง
การลดลงของทรัพยากรป่าไม้ ทัง้ในเรื่องพื้นที่และ
คุณภาพของทรัพยากรป่าไม้ ในสมัยโลกาภิวัฒน์นี้ 
ปัญหาเรื่องการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ มิได้เป็นเพียง
ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่กบัเป็นปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ในโลกนี้  โดยเฉพาะ
ปัญหากระทบกระเทือนต่อสภาพบรรยากาศของโลก 
ทัง้นี้ เนื่ องจากคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ที่ให้ทัง้
ประโยชน์โดยตรงในเรื่องเน้ือไม ้และประโยชน์ทางออ้ม
ทีม่คีุณค่ามหาศาล ในดา้นของการรกัษาสมดุลของระบบ
นิเวศ เพราะป่าไม้เป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนแบะ
แหล่งเกบ็กกัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(carbon sink) ที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งก๊าซนี้ เป็นก๊าซที่ส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศโลก (Climate Change) 
ในทางกลบักันหากพื้นที่ป่าไม้ถูกท าลายลงเป็นอย่าง
มากกจ็ะเป็นแหล่งทีป่ลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
(carbon source) ดงันัน้ทรพัยากรป่าไมจ้งึมคีวามส าคญั
ต่อโลกและสิง่ที่มชีวีติที่อยู่บนโลก เพราะป่าไมม้คีุณค่า
เป็นอย่างยิง่ เราจงึต้องช่วยกนัอนุรกัษ์ป่าไมใ้หด้ ารงอยู่
สบืไป (ธงชยั จารุพพฒัน์, 2541: 10) 
 ปั จ จุ บั น ป่ า ไ ม้ มี เ กื อ บ ทุ กพื้ น ที่ ใ นภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และมชีื่อเรยีกต่างกนัออกไป เช่น 
ป่าดอนปู่ ตา เป็นป่าศกัดิส์ทิธิข์องหมู่บา้น เรยีกว่า ดอน
ปู่ ตา ป่าหัวไร่ปลายนา เป็นป่าที่อยู่ติดกับไร่นา 
หรอืติดกบัที่ท าการเกษตรของคนในหมู่บ้าน ป่าชุมชน 
เป็นป่าสาธารณะทีชุ่มชนในท้องถิ่นดูแลรกัษาและมกีฎ
กตกิาในการเขา้ไปใชส้อย ป่าในโรงเรยีน เป็นป่าทีอ่ยู่ใน
โรงเรียนแห่งใดแห่งหนึ่งที่มมีาก่อนการก่อตัง้โรงเรยีน
หรอืมกีารปลกูป่าขึน้มาใหม่ ดงัเช่น ป่าทีอ่ยู่ในพืน้ทีข่อง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์
ร้อยเอด็ ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีพื้นที่ทัง้หมด 3 ไร่ ตัง้อยู่ใน
บริเวณหน้าหอพักชาย มีมาตัง้แต่ก่อนการก่อตั ้ง
โรงเรยีนและยงัคงสภาพป่าไมเ้ช่นเดมิตามธรรมชาต ิ 
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ดังนั ้น  ผู้วิจ ัยจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรพัยากรป่าไม ้จงึสนใจทีจ่ะส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าใน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์
รอ้ยเอด็ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ีใหก้บันกัเรยีน โดยใหน้กัเรยีนเกดิ
ความรู ้ความเขา้ใจ มทีศันคติทีด่ต่ีอการอนุรกัษ์ป่าใน
โรงเรยีนของตนเอง ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่า
ของอย่างสมดุลตามระบบนิเวศธรรมชาต ิเพื่อใหค้นรุ่น
หลังไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตช่วยกันอนุรักษ์
บ ารุงรกัษาป่าในโรงเรยีนให้คงอยู่ป่าในโรงเรยีนและ
สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนั
และใหน้กัเรยีนได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าในรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อย เอ็ดในพระ
ราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราช
กุมาร ี 
2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ก่อนและหลงั
การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกุมาร ี 
2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติก่อนและหลงั
การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดในพระราชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกุมาร ี
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ นักเรยีน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
จ านวน 204 คน นักเรียนชาย 97 คน นักเรียนหญิง 
107 คน   
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้  ได้แก่ 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1-3 โรงเรียนเฉลิม       
พร ะ เ กีย รติ สม เ ด็ จพ ร ะศ รีนค รินท ร์  ร้ อ ย เ อ็ด             

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาสยาม
บรมราชกุมาร ีจ านวน  30 คน ได้จากการเลือกแบบ
สมคัรใจ 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  - ศึกษาจากเอกสารต าราและงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้ง 
 2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดความรู ้
  2.1) คู่มอื เรื่อง การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่า
ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์
รอ้ยเอด็  
  2.2) แผ่นพบั เรื่องทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
  2.3) แผ่นพับ เรื่อง ระบบนิเวศป่าไม้และ
แนวทางการอนุรกัษ์ป่าไม ้
 3) เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
  3.1) แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์ป่าในโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาสยามบรมราชกุมาร ี 
  3.2) แบบวดัทศันคติต่อการอนุรักษ์ป่าใน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์
รอ้ยเอด็ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลวิจยั 
 ในการศกึษาวจิยั เรื่อง การส่งเสรมิการอนุรกัษ์
ป่าในโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์
รอ้ยเอด็ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ผู้วิจ ัยด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูดว้ยตนเองโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่1 ส ารวจและศกึษาขอ้มลูเบือ้ตน้   
  1.1 ผู้วิจ ัยประสานผู้อ านวยการโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ใน
พระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรม
ราชกุมาร ีเพื่อขออนุญาตท าการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน
เบื้องต้นเกี่ยวกบัโรงเรยีน และการลงส ารวจพื้นที่จรงิ 
และขอความอนุเคราะหส์ถานทีจ่ดัการสง่เสรมิ 
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  1.2 ผู้วิจยัประสานงานติดต่อผู้เข้ารบัการ
ส่งเสรมิ คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 โรงเรยีน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ใน
พระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรม
ราชกุมาร ีจ านวน 30 คน  
 ระยะที่ 2 ออกแบบเครื่องมือในการถ่ายทอด
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
  ในระยะนี้ผู้วิจยัจะกระท าการสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมอืในการถ่ายทอดและเครื่องมอืวดัผล 
เรื่อง การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีนเฉลมิพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระ
ราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราช
กุมาร ีทีเ่ป็นระยะการเตรยีมความพรอ้มของคู่มอื แผ่น
พบั และแบบวดัผลสมัฤทธิ ์เพื่อใช้ประกอบในการจดั
กระบวนการสง่เสรมิ มดีงันี้ 
  1. การออกแบบเครื่องมอืในการสง่เสรมิ 
   1.1) ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานเบื้องต้น โดย
การศกึษาจากต ารา เอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้องและ
เน้ือหาสาระคู่มอื และแผ่นพบั เพื่อเป็นแนวทางในการ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีน   
   1.2) จดัท าโครงร่างของคู่มอื และแผ่น
พบั การส่งเสรมิโดยการใชส้ื่อ คู่มอื แผ่นพบัในการให้
ความรู้เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีน ที่จดัท าขึน้
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อขอข้อเสนอ
และปรบัปรุงแกไ้ขคุณภาพของเครื่องมอื 
   1.3) ปรบัปรุงแก้ไขคู่มือ และแผ่นพับ 
การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ีตาม
ค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษาแลว้น าไปใหค้วามรูก้บั
ผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ 
  2 .  การออกแบบเครื่ อ งมือ ในการหา
ผลสัมฤทธิ ใ์นการออกแบบเครื่ องมือในการหา
ผลสมัฤทธิ ์มลี าดบัขัน้ตอนต่อไปน้ี 
  2.1) แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์ป่าในโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาสยามบรมราชกุมาร ีดงันี้ 

   2.1.1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น 
โดยการศกึษาจากต ารา เอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบเนื้อหาในการ
สรา้งแบบทดสอบวดัความรู ้เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าใน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์
รอ้ยเอด็ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี
   2.1.2) จัดท าโครงร่างแบบทดสอบวัด
ความรูจ้ านวน 20 ขอ้ ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก 
ข ค ง ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน ซึ่ง
น ามาใชจ้รงิ 20 ขอ้ คะแนนเตม็ 20 คะแนน และเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อขอข้อเสนอและ
ปรบัปรุงแกไ้ขคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1.3) ปรบัปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัด
ความรูต้ามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา และเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมและความครอบคลุมของเนื้อหาแล้วน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
   2.1.4) จดัท าเครื่องมือแบบทดสอบวดั
ความรูท้ีส่มบรูณ์ เพื่อน าไปใช ้
เกบ็รวบรวมขอ้มลู  
   2.2) แบบวดัทศันคติต่อการอนุรกัษ์ป่า
ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์
รอ้ยเอด็ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ีมขี ัน้ตอนในการออกแบบดงันี้ 
   2.2.1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น 
โดยการศกึษาจากต ารา เอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบเนื้อหาในการ
สรา้งแบบวดัทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ป่า 
ในโรงเรยีน 
   2.2.2) จดัท าโครงร่างแบบวดัทศันคติ
จ านวน 20 ข้อ ซึ่งน ามาใช้จริง 20 ข้อ ซึ่งมีลกัษณะ
การตอบแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ และเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบเพื่อขอข้อเสนอและปรบัปรุงแก้ไข
คุณภาพเครื่องมอื 
   2.2.3) ปรบัปรุงแก้ไขแบบวดัทศันคติ
ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและเสนอต่อ
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อาจารย์ทีป่รกึษาอกีเพื่อพจิารณาความเหมาะสมและ
ความครอบคลุมของเนื้อหา แล้วน ามาปรบัปรุงแก้ไข
ใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
   2.2.4) จดัท าแบบวดัทศันคติที่สมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ระยะที่ 3 กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา 
  ในระยะนี้ผู้วิจ ัยได้ท าการส่งเสริมตาม
ก าหนดการในการจดักจิกรรม ระยะเวลาในการสง่เสรมิ
ใช้ระยะเวลา 2 วัน คือ วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ ์
2561 มกีารวดัและประเมนิผลก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
โดยใช้แบบสอบถามความรู้ และแบบวดัทศันคติต่อ
การอนุรักษ์ป่าในโรงเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มลู 
3.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลครัง้นี้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมอื ไดแ้ก่  
   2.1) การค่าความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา 
(IOC)  
   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้โดยใช ้
Item-total correlation 
   2.3) ค่าความเชื่อมัน่ใช้ Alpha 
Coeffciient 
   2.4) ค่าความยากง่าย 

   2.5) ค่าความเหมาะสม 
  3. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตุฐิาน คอื Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 ในการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีนเฉลมิ
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระ
ราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ผู้วิจ ัยได้ท าการสรุปผลการศึกษาตามหัวข้อ
ดงัต่อไปนี้ 
 1. การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีนเฉลมิ
พระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครินทร์ ร้อยเอ็ด ผู้วิจยัใช้
กลุ่มตวัอย่าง 30 คน เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
1-3 ได้จากการสมัครใจเข้าร่วมรับการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์ป่าในโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ร้อยเอ็ด โดยจัดส่งเสริมจ านวน 2 วัน 
เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมประกอบด้วย คู่มือการ
ส่งเสริม และแผ่นพับประกอบการบรรยายในการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรนีครนิทร ์รอ้ยเอด็  
 2. ผลการศกึษาความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าใน
โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์รอ้ยเอด็ 
นักเรียนมีคะแนนความรู้เฉลี่ยก่อนการส่งเสริม เท่ากบั 
( ̅=13.20) และหลงัการส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ย 
เท่ากบั ( ̅=17.53) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู้
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมินักเรยีน
มคีะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบคะแนนดา้นความรูก้่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

t df p 
 ̅ S.D. 

ระดบั 
ความรู้  ̅ S.D. 

ระดบั 
ความรู้ 

ความรู ้
(N=20) 

13.20 
(66 %) 

0.47 
ปาน
กลาง 

17.53 
(87.65 %) 

0.31 มาก -9.355 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ผลการศึกษาทัศนคติต่อการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์ป่าในโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรี
นครนิทร ์รอ้ยเอด็ นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ดา้นทศันคติ
ก่อนการส่งเสริม ( ̅=3.96) นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย
ดา้นทศันคติหลงัการส่งเสรมิ เท่ากบั ( ̅=4.30) เมื่อ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ พบว่า หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
ทศันคตมิากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ดงัตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบคะแนนดา้นทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

df t p 
x  S.D. 

ระดบั
ทศันคติ x  S.D. 

ระดบั 
ทศันคติ 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.96 0.49 เหน็ดว้ย 4.52 0.53 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-20.215 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

5. อภิปรายผล 
 ในการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีนเฉลมิ
พร ะ เ กีย รติ สม เ ด็ จพ ร ะศ รีนค รินท ร์  ร้ อ ย เ อ็ด  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ผู้ศึกษาได้ค้นพบประเด็นที่ส าคัญ 
ทีค่วรน ามาอภปิรายผลการศกึษา ดงันี้ 
  1.  การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาสยาม
บรมราชกุมาร ีโดยจดัส่งเสรมิจ านวน 2 วนั เครื่องมอื 
ทีใ่ช้ในการส่งเสรมิประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิและ
แผ่ นพับประกอบการบรรยาย ในการส่ ง เ ส ริม 
การอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระ
ศรนีครนิทร ์รอ้ยเอด็ ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  โดยได้ผ่ าน
กระบวนการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในลกัษณะ 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และสภาพแวดล้อมทัว่ไป 
เพื่อสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ และทัศนคติ ที่จะช่วย 
การปรบัปรุงใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ ก า
หนกระยะเวลาของแต่ละกจิกรรมให้มคีวามเหมาะสม
ไม่มากหรอืน้อยเกนิไป เลอืกมาใชส้ถานทีใ่หเ้หมาะสม
กบักจิกรรม รวมทัง้เลอืกใชเ้ครื่องอ านวยความสะดวก 
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการสื่อสารเนื้อหาสาระให้มีความ
ชัด เจน และเครื่ องมือที่ เก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามความรู้ และแบบวดัทศันคติ ทัง้นี้ผู้วจิยั

ได้วางแผน ในการส่งเสรมิอย่างรอบคอบ แก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรกึษา และด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคใ์นการบรรยายความรู ้ความเขา้ใจ ในการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และ
เพื่อเป็นการประเมนิผลของการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่า
ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์
รอ้ยเอด็ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ผู้วิจ ัยใช้แบบสอบถามความรู้ 
และแบบวดัทศันคติ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของระดับความรู้และระดับทัศนคติ ก่อนและหลัง 
การส่งเสริม โดยใช้กบักลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1-3 โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ีซึ่งได้จาก 
ความสมคัรใจเขา้ร่วมส่งเสรมิ ซึ่งกระบวนการในการ
ส่ ง เ ส ริม  เ ป็ น ไปตามหลัก แนวคิดทฤษฎีข อ ง    
นิรนัทร ์จุลทรพัย ์(2547: 3) ไดก้ล่าวว่า การฝึกอบรม
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่ าง เ ป็นระบบ 
ในลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและ
สภาพแวดล้อมโดยทัว่ไป เพื่อสร้างความเพิ่มพูน
ความรูท้กัษะหรอืระยะเวลาตามความเหมาะสมของแต่
ละเรื่อง ซึ่งอาจใช้เวลา 2 วนั หรือ 1 สปัดาห์หรือ
มากกว่านัน้ ทัง้นี้ยงัเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีของ 
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ชาญ สวสัดิส์าล ี(2550: 15) ไดก้ล่าวว่า การฝึกอบรม 
คือ กระบวนการที่เป็นระบบที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู ้
ค ว า มสาม า รถ  แ ล ะทักษ ะ ใ นกา รปฏิบัติ ง า น  
รวมถงึการเปลีย่นแปลงทศันคต ิทัง้นี้เพื่อใหบุ้คคลนัน้
ส า ม า ร ถปฏิบัติ ง า นที่ อ ยู่ ใ นค ว าม รับ ผิ ด ช อบ 
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ อนั
จะเป็นประโยชน์ต่อ “งาน” ทีร่บัผดิชอบในปัจจุบนั หรอื
งานทีก่ าลงัจะไดร้บัมอบหมายใหท้ าในอนาคตโดยตรง 
และเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีของ กิตติ พัชรวิชญ ์
(2544: 445) ได้สรุปไว้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง 
กระบวนการจดักิจกรรมที่ตรงกบัความเป็นจริงของ
ปัญหา จัดขึ้นเพื่อพฒันาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
และเปลี่ยนเจตคติของบุลากร และน าประสบการณ์
ทัง้หมดที่ได้รบัจากการฝึกอบรมไปใช้แก้ปัญหาของ
งานทีท่ าอยู่ใหบ้รรลุความส าเรจ็ตามความต้องการของ
องคก์าร และยงั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สาวติร ีวร
สุทธ์ (2556: 46) ได้ท าการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่า
ชุมชน บ้านดอนบม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้
ความรู้ และทศันคติการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าชุมชน
โดยฝึกอบรมรวม 2 วัน หลังฝึกอบรมชาวบ้านมี
คะแนนเฉลีย่ความรูส้งูกว่าก่อนฝึกอบรม หลงัฝึกอบรม
ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติสูงกว่าก่อนฝึกอบรม 
แสดงให้เห็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้าน
ดอนบม ต าบล    แวงน่าง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม มีผลท าให้ความรู้ และทัศนคติ ของ
ชาวบ้านเพิม่มากขึน้ ซึง่ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ลขิติ จนัทร์แก้ว (2556:  85-89) ได้ศกึษา เรื่อง การ
ส่งเสริมการสืบสานฮีตสิบสองคลองสิบสี่เพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ผลศึกษาพบว่า 
ดา้นความรู ้ก่อนฝึกอบรมนักเรยีนมคีวามรูเ้ฉลีย่อยู่ใน
ระดบัปานกลาง หลงัฝึกอบรมนักเรยีนมคีวามรู้อยู่ใน
ระดบัดีมาก และในด้านทศันคติ ก่อนการฝึกอบบรม
นักเรียนมีทัศนคติเฉลี่ยอยู่ในระดับดี หลังฝึกอบรม
นกัเรยีนมทีศันคตอิยู่ในระดบัด ีสรุปไดว้่า การส่งเสรมิ
การสืบสานฮีตสิบสิงคลองสิบสี่ เพื่อการอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรม โดยจดัการฝึกอบรมและใช้
คู่มอืประกอบการฝึกอบรมและจดักจิกรรมเรยีนรูฮ้ตีสบิ
สองคลองสบิสีใ่นชุมชน มผีลทีท่ าให้นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วม

ฝึกอบรม มรีะดบัความรูแ้ละทศันคตกิารสบืสานฮตีสบิ
สองคลองสิบสี่ เพื่ อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
วฒันธรรม หลงัการฝึกอบรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการ
ฝึกอบบรม ตามความมุ่งหมายของงานวจิยัทีต่ัง้ไว ้และ
ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุกฤต ทงีาม (2557: 98) 
ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
งานวิจยันี้มีความมุ่งหมายเพื่อ พัฒนากิจกรรมค่าย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษาพบว่า ทศันคตต่ิอการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศกึษา เยาวชนที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนทศันคตอิยู่
ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการจดักจิกรรมค่ายเยาวชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศกึษา เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมทีศันคตอิยู่ในระดบั
เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมและเมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัด
กจิกรรมเยาวชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม 
  2. ผลการศึกษาและเปรยีบเทียบความรู้
เกี่ยวกับการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ีก่อน
และหลงัการสง่เสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมินักเรยีนที่
เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่า 
ก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
แ สด ง ให้ เ ห็ น ว่ า  ก า ร ส่ ง เ ส ริม ก า รอ นุ รักษ์ ป่ า 
ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
รอ้ยเอด็ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี มผีลท าให้ความรู้ของนักเรยีนที่
เข้าร่วมการส่งเสริมเพิ่มขึ้น เนื่ องจากมีกระบวน 
การส่งเสริมโดยใช้วิธีการฝึกอบรม มีกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศึกษา โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การถ่ายทอด คือ คู่มือการส่งเสริมการอนุรกัษ์ป่าใน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์
ร้อยเอ็ด และ แผ่นพับ ในการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับความทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรพัยากรป่าไม้ ระบบนิเวศป่าไม้ และแนวทางการ
อนุรกัษ์ป่าไม ้ใชร้ะยะเวลาในการสง่เสรมิ 2 วนั และท า
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ให้นักเรยีนที่เข้าร่วมการส่งเสรมิมคีวามรู้เพิม่ขึน้ ซึ่ง
เ ป็นไปตามแนวคิดของ  กีรติ  ยศยิ่ งยง  ( 2549: 
เว็บไซต์) ได้กล่าวว่า ความรู้และความเข้าใจเป็น
กระบวนการเกดิความรูน้ าไปสูค่วามเขา้ใจและน าไปใช ้
โดยผ่านการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์ป็นไปตามล าดบั
ขัน้ตอนอย่างชัดเจน โดยชี้ ให้เห็นว่าความรู้เป็น
ขัน้ตอนแรกในการทีส่มองรบัเอาขอ้มูลเขา้มาเกบ็ไวใ้น
ระบบความจ า จากนัน้ขัน้ตอนที่สองจึงเป็นเรื่องราว
ของความเข้าใจในความหมายของข้อมูลจากความรู้
นัน้ๆ จนถึงขัน้ถ่ายทอดหรอืสื่อความหมายออกมาให้
ผู้อื่นรบัรู้ต่อไปได้ แล้วจงึน ามาถึงขัน้น าความรู้ไปใช้
จากความเข้าใจด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินผลต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ แสง
จนัทร์ โสภากาล (2550: 14-15) ได้กล่าวว่า ความรู ้
หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์ 
รายละเอียดต่างๆ ที่เกิดจากการสังเกตการศึกษา 
ประสบการณ์ทัง้ในด้านสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาติและ
สงัคมความรู้พื้นฐาน หรือภูมิหลงัของแต่ละบุคคล ที่
บุคคลได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้และสามารถแสดง
ออกมาในเชิงพฤติกรรมที่ส ังเกตหรือวัดได้ และยัง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิพล รื่นใจชื่น (2549: 10) 
ไดก้ล่าวว่า ความรู ้คอื สิง่ทีส่ ัง่สมมาจากการศกึษาเล่า
เ รีย น  กา รค้นค ว้ า  ห รือป ระ สบกา ร ณ์ รวมทั ้ง
ความสามารถเชิงปฏิบตัิและทกัษะความเข้าใจ หรือ
สารสนเทศที่ได้รบัมาจากประสบการณ์สิง่ที่ได้รบั มา
จากการได้ยนิ ได้ฟัง การคดิ หรอืการปฏบิตัิองค์วชิา
ในแต่ละสาขา ซึง่ผลการวจิยับางส่วนยงัสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ จิดาภา ยิ้มแย้ม (2557: 57) ได้ท าการ
ส่งเสริมการปลูกขมิ้นชันเพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทย 
ส าหรบัโรงเรยีนบา้นดอนหน่อง ต าบลขามเรยีง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า หลงั
การส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้มากกว่า 
ก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ทศพร  ฆ้อ งค า  (2557:  58)  ได้ท า กา รส่ ง เ สริม 
การปลกูตน้ประดู่ป่าเพื่ออนุรกัษ์ป่าชุมชนโรงเรยีนบา้น
ดอนหน่อง  ต าบลขามเรีย ง  อ า เภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ความรู้ก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดับดี และหลังการ
ส่งเสริมนักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับดีมาก อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปพิชญา ประภาร 
(2557: 67) ได้ท าการส่งเสรมิการเพาะพนัธุ์ไมป้ระดบั
เพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมส าหรบันักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านแมด ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนมคีวามรู้เพิม่
มากขึ้นกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 
.05 แสดงให้เห็นว่า กระบวนการส่งเสริมนี้สามารถ
สร้างความรู้ในการเพาะพันธุ์ไม้ประดับ สามารถ
น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดจ้รงิ ท าใหน้ักเรยีนมคีวาม
สนใจเป็นพิเศษท าให้ผลสัมฤทธิอ์อกมาในทางที่ด ี
อาภาวด ีค าภูแก้ว (2558: 51) ได้ท าการส่งเสรมิการ
อนุรักษ์ป่าเต็งรัง ส าหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา  คณะสิ่ ง แวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัที่ระกบั .05 และยงัสอดคล้อง
บางส่วนกบังานวจิยัของ เฉลิมพร อนัทะรึก (2556: 62) 
ได้ท าการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าไม้โดยพธิกีรรมบวชป่า
ส าหรบัชุมชนบ้านศรวีลิยั ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้หลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม 
จากการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าในโรงเรียนเฉลิมพระ
เกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์รอ้ยเอด็ ในพระราชูปถมัภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดย
กระบวนการการใช้คู่มือประกอบกิจกรรม และแผ่นพับ
ประกอบการบรรยายการส่งเสริม ท าให้ความรู้ของ
นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิเพิม่มากขึน้ 
  3. ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติ
ต่อการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมินักเรยีนทีเ่ขา้
ร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติมากกว่า 
ก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
แสดงใหเ้หน็ว่า การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ใน
พระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรม
ราชกุมาร ีมผีลท าใหท้ศันคตขิองนกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการ
สง่เสรมิเพิม่ขึน้ เนื่องจากในการส่งเสรมิมกีระบวนการ
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การให้นักเรยีนที่เขา้ร่วมการส่งเสริมได้เรียนรู้ มกีาร
ถาม-ตอบ มคีู่มอืและแผ่นพบั ขณะบรรยายให้ความรู ้
เป็นสือ่หรอืตวักระตุ้นใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละทศันคตทิีด่ี
ต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าในโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระ
ราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ ประยูร วงศ์จนัทรา 
(2553: 313) กล่าวถงึคุณลกัษณะสิง่แวดลอ้มศกึษาไว้
ว่า สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนที่มุ่งสร้างความ
ตระหนกัทศันคต ิและค่านิยมเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม การ
เรียนสิง่แวดล้อมจะมุ่งสร้างความตระหนักต่อปัญหา
และคุณค่าของสิ่งแวดล้อมสร้างทัศนคติที่ดี ต่ อ
สิง่แวดลอ้ม และเพื่อใหเ้กดิค่านิยมต่อสงัคมในอนัทีจ่ะ
ธ า ร ง รักษาคุณภาพสิ่ ง แวดล้อม เอา ไว้  ดัง นั ้น
กระบวนการเรยีนการสอนการประเมนิการเรยีนรูมุ้่งที่
ความตระหนกั ทศันคต ิและค่านิยมมากกว่าการเรยีนรู้
และความจ า และกมลรตัน์ หล้าสุวงษ์ (2527: 231) 
อธิบายถึงลักษณะของทัศนคติที่ส าคัญ ดังนี้  1 ) 
ทศันคติ เป็นสิง่ที่เกิดขึ้นจากการเรียนหรอืการได้รบั
ประสบการณ์ ไม่ใช่สิง่ทีต่ดิตวัมาแต่ก าเนิด 2) ทศันคต ิ
เป็นดชันีทีช่ ีแ้นวทางการแสดงพฤตกิรรม กล่าวคอื ถ้า
มีทัศนคติที่ดีก็มีแนวโน้มที่จ ะ เข้าหาหรือแสดง
พฤติกรรมนัน้ๆ ในทางตรงกนัขา้มถ้ามทีศันคตทิี่ไม่ด ี
ก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่เข้าหา โดยการถอยหนีหรือ
ต่อต้านการแสดงพฤติกรรมนัน้ 3) ทศันคติ สามารถ
ถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้ เช่น บดิา 
มารดา ไม่ชอบบุคคลหนึ่งย่อมมแีนวโน้มท าให้เดก็ไม่
ชอบบุคคลนัน้ด้วย 4) ทศันคติ สามารถเปลี่ยนแปลง
ได ้เน่ืองจากทศันคตเิป็นสิง่ทีไ่ดม้าจากการเรยีนรูห้รอื 
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ถ้าการเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์นั ้น เปลี่ ยนแปลงไปทัศนคติย่ อม
เปลี่ยนแปลงไปด้วย และยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของ 
สงวน สุทธเิลศิอรุณ (2527: 94-99) กล่าวว่า ทศันคติ
ของบุคคลแม้จะได้รบัการปลูกฝังไว้ในตวับุคคลอย่าง
มัน่คงพอสมควร แต่กอ็าจเปลี่ยนแปลงได้ตามทฤษฎี
ต่างๆ โดยวธิกีารดงัต่อไปนี้ 1) การยอมตาม ซึง่เกดิ
จากอทิธพิลของกลุ่ม 2) การเลยีนแบบ ซึง่เกดิจากการ
ที่บุคคลพึงพอใจในบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 3) ความต้องการทีจ่ะเปลีย่น ซึง่เกดิ

จากการเรียนรู้และเกิดค่านิยมในบางสิ่งบางอย่างที่
ตนเองชื่นชอบ ก็จะเกิดความต้องการเปลี่ยนแปลง
ทศันคต ิ4) การเปลีย่นความเชื่อ ซึง่เกดิจากการท าให้
ความเชื่อของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งเปลีย่นแปลงไป ก็
จะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางทศันคตดิว้ย 5) การ
ไดร้บัความรู้ 6) การไดร้บัประสบการณ์ตรง 7) การ
เปลี่ยนแปลงปทัสถานทางสังคม ซึ่งผลการวิจัย
บางส่วนยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ นิอร เจริญพร 
(2556: 67) ได้ท าการส่งเสริมการปลูกมะรุมเพื่อ
สุขภาพและสิง่แวดล้อมต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง 
จั ง ห วั ด ม ห า ส า ร ค า ม  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า  
การจดักจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกมะรุมเพื่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
ให้ความรู ้และการมสี่วนร่วมที่ดใีนการปลูกมะรุมเพื่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมรวม 2 วัน  
ก่อนการส่งเสรมิชาวบ้านมทีศันคติต่อการปลูกมะรุม
เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอยู่ ในระดับเห็นด้วย  
หลงัการส่งเสรมิชาวบ้านมีทศันคติต่อการปลูกมะรุม
เพื่อสุขภาพและสิง่แวดล้อมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่าง
ยิง่ แสดงใหเ้หน็ว่า การส่งเสรมิการปลูกมะรุมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม ต าบลหนองปลิง  อ า เภอเมือง  
จงัหวดัมหาสารคาม มผีลท าให้ความรู้และการมสี่วน
ร่วมของชาวบ้านเพิม่มากขึน้ รินทราย โรจนาธิวฒัน์ 
(2556: 58) ได้ท าการส่งเสริมการอนุรักษ์ผักเม็กใน
ชุมชนบ้านหวัขวั ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านหวัขวั ที่ได้รบัการเขา้ร่วมอบรมมทีศันคติ 
ต่อการอนุรักษ์ผักเม็กในชุมชนบ้านหัวขวั หลังการ
อบรมสูงกว่าก่อนการอบรม และแสดงให้เห็นว่า 
การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ผกัเมก็ในชุมชนบา้นหวัขวั โดย
ใช้แผ่นพับและคู่มือ ให้เกิดทัศนคติต่อการอนุรักษ์ 
ผัก เม็กของผู้ เ ข้า ร่ วมอบรม เพิ่มสู งขึ้น  วราพร       
นันทจนัทร ์(2556: 63) ได้ท าการส่งเสรมิการปลูกต้น
กระถินเทพาเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนส าหรับ
ประชาชน บ้านโคกก่อง ต าบลคนัธารราษฏร์ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 
ก่อนการส่งเสริมการปลูกต้นกระถินเพื่อการอนุรกัษ์
พืน้ทีป่่าชุมชนส าหรบัประชาชนชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่
ทศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการส่งเสรมิการ
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ปลูกต้นกระถินเทพาเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชน
ส าหรับประชาชนชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ 
อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ศริกิุล จนัทร์เพ็ง (2558: 59-62) 
ไดท้ าการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ป่าชุมชน ส าหรบันิสติชัน้
ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จาก
การศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมินิสติมทีศันคตอิยู่ใน
ระดับเห็นด้วย และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนน
ทศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ของทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า หลงั
การสง่เสรมินิสติมคีะแนนทศันคตเิพิม่ขึน้กว่าก่อนการ
ส่งเสริม ท าให้ทราบว่ากระบวนการถ่ายทอดทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษามีผลท าให้ชาวบ้านมีทัศนคติเพิ่ม
สูงขึ้น และบางส่วนยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
โลมฉไล จนัคูนอก (2557: 56) ได้ท าการส่งเสรมิการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นสวนสมุนไพร
ส าหรบัชาวบา้นท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า หลังการส่งเสริม
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรูทัศนคติ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ จากการส่งเสรมิการอนุรกัษ์
ป่าในโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์
รอ้ยเอด็ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ีโดยกระบวนการการใชคู้่มอื และ
แผ่นพับประกอบการบรรยายและมีการ ถาม -ตอบ 

ขณะบรรยาย ในการส่งเสรมิ ท าให้นักเรยีนที่เขา้ร่วม
การส่งเสริมมีความเข้าใจ เกิดความสนใจ และมี
ทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกุมารทีีด่ขี ึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) นักเรยีนหรอืบุคคลที่สนใจสามารถน าคู่มอื
การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระศรนีครนิทร ์รอ้ยเอด็ ไปเป็นแนวทางในการ
อนุรกัษ์ป่าไมไ้ด ้
 2) ควรมกีารส่งเสรมิ ให้ความรู้ และทศันคต ิ
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าไมน้ าไปใชก้บัโรงเรยีนอื่นมาก
ขึน้ เพราะจะเป็นการเพิม่ความรูแ้ละทศันคตทิีด่ใีหค้น
ช่วยกนัอนุรกัษ์ป่าไม ้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัไปใช้ครัง้ต่อไป 
 1) ควรมสีื่อหรอือุปกรณ์ทีใ่ช้ในการส่งเสรมิให้
หลากหลายและน่าสนใจมากขึน้  
 2) ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าใน
โรงเรียนให้เป็นสวนพฤษศาสตร์ หรือเป็นศูนย์แหล่ง
เรยีนรูต้ามระบบนิเวศธรรมชาต ิ



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 1(2), 2018 : 54 - 65 
 

65 

7. เอกสารอ้างอิง 
กติติ พชัรวิชญ์. (2544). เอกสารการสอน ชุดวิชาหลกัการเรยีนรู้ และเทคนิคการฝึกอบรม. หน่วยที ่10. นนทบุรี, 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 
กรีต ิยศยิง่ยง. (2549). แนวคดิเกีย่วกบัความรู้. [ออนไลน์]. ไดจ้าก :http://202.28.120.28/kmthaibeng. [สบืคน้เมื่อ

วนัที ่20 พฤศจกิายน 2560]. 
 คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. โครงการวจิยัสิง่แวดลอ้ศกึษา  
 จงัหวดัมหาสารคาม. โครงการวจิยัสิง่แวดลอ้มศกึษา สาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา :  
จดิาภา ยิม้แยม้. (2557). การส่งเสรมิการปลูกขมิ้นชนัเพือ่อนุรกัษ์สมุนไพรไทยส าหรบัโรงเรยีนบา้นดอนหน่อง ต าบล

ขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม. โครงการวจิยัสิง่แวดลอ้มศกึษา สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา : 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

ชาญ สวัสดิส์าลี. (2550). คู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ : การจดัด าเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล.กรุงเทพฯ, 
สวสัดกิารส านกังาน ก.พ. 

ทศพร ฆอ้งค า. (2557). การสง่เสรมิการปลูกต้นประดู่ป่าเพือ่อนุรกัษ์ป่าชุมชนโรงเรยีนบา้นดอนหน่อง ต าบลขามเรยีง 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. โครงการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา : 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

ธงชยั จารุพพฒัน์. (2541). สถานการณ์ป่าไมข้องประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 37 ปี(พ.ศ. 2540-2547) ส่วนวเิคราะห์
ทรพัยากรป่าไม.้ ส านกัวชิาการป่าไม ้: กรมป่าไม.้ 

นิรนัทร ์จุลทรพัย.์ (2547). ความหมายของการฝึกอบรม. [ออนไลน์]. ไดจ้าก : http//:chan2.obec.go.th [สบืคน้เมื่อ 20 
พฤศจกิายน 2560].  

ลิขติ จนัทร์แก้ว. (2556). การส่งเสริมการสบืสานฮีตสบิสองคองสบิสีเ่พือ่การอนุรักษ์สิง่แวดล้อมทางวฒันธรรม. 
โครงการวจิยัสิง่แวดลอ้มศกึษา สาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

โลมฉไล จนัคูนอก. (2557). การส่งเสรมิการใช้ประโยชน์พื้นทีส่าธารณะเพือ่เป็นสวนสมุนไพรส าหรบัชาวบ้าน บ้าน     
ท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม. โครงการวจิยัสิง่แวดลอ้มศกึษา สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
: มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

วนิยั วรีะวฒันานนท.์ (2541). การพฒันาทีย่ ัง่ยนื. กรุงเทพมหานคร : โอเดยีนสโตร.์ ไดจ้าก : http://fieldtrip.ipst.ac.th. 
[สบืคน้เมื่อวนัที ่21 ตุลาคม 2560]. 

ศพิล รื่นใจชน. (2549). ความรูค้วามเขา้ใจในสทิธขิองประชาชนเกีย่วกบธุรกจิเช่าซื้อรถยนตแ์ละรถ จกัรยายนตศ์กึษา
กรณีประชาชนหมู1่ ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร.ี วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ, 
มหาวทิยาลยับรูพา. 

ศริกิุล จนัทรเ์พง็. (2558). การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าชมุชน ส าหรบันิสติชัน้ปีที ่2 สาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
 ศกึษา. วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ ภาควชิาวจิยัการศกึษา บณัฑติวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ 
 สาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
สาวติร ีวรสทุธ.์ (2557). การสง่เสรกิารอนุรกัษ์ป่าชุมชนบา้นดอนยม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง  
แสงจนัทร ์โสภากาล. (2550). ปัจจยัทีม่ ีความสมัพนัธก์บัความรูค้วามเขา้ใจ ของบคุลากรเกีย่วกบัองคก์ารบรหิาร สว่น

ต าบล. รายงานการวจิยั. คณะสงัคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา. คณะศลิปะศาสตร ์: มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 
อุกฤต ทงีาม. (2557). การพฒันากจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้ม.  สาขาวชิา

สิง่แวดลอ้มศกึษา : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
 


