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บทคัดย่อ
การพฒันารูปแบบการฝกึอบรมกฎหมายสิง่แวดลอ้ม สำาหรบัเจ้าทีต่ำารวจ สงักัดตำารวจภูธรจังหวัด

มหาสารคาม ได้ศึกษาจากตำารวจที่ทำาหน้าที่ด้านชุมชนสัมพันธ์ สังกัดตำารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม 
จำานวน 50 นาย เครื่องมือในการศึกษาได้แก่ ชุดกิจกรรมฝึกอบรม คู่มือการอบรม กิจกรรมการมีส่วน
ร่วม การระดมสมอง การใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติและทักษะของเจ้าหน้าที่
ตำารวจ แบบสังเกต และแบบจดบันทึกข้อมูลสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ความสัมพันธ์และความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรต่างๆ คือ การวิเคราะห์ความ แปรปรวนร่วมพหุคูณแบบสองทาง (Two–way 
MANCOVA) และวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมสองทาง (Two – way ANCOVA) เมื่อผลการทดสอบ
มีนัยสำาคัญทางสถิติได้ทำาการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

การศึกษา และวิเคราะห์ขอบเขตเนื้อหากฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งกลุ่มกฎหมาย ออก
เปน็ 10 กลุม่ กฎหมายสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ กฎหมายสิง่แวดลอ้มทีเ่ปน็โครงสร้างทางสิง่แวดลอ้ม 
และแผนหรอืนโยบายด้านส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายแมบ่ททางสิง่แวดลอ้ม กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการอนรุกัษป์า่
ไม้ พรรณพืช และสัตว์ป่า กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดิน อาคารและผังเมือง การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 
พลังงาน น้ำา และแร่ กฎหมายที่เกี่ยว กับทรัพยากรทางทะเล และคุ้ม ครองสัตว์น้ำา กฎหมายที่เกี่ยวกับ
สาธารณสุข อุตสาหกรรม โรงงาน วัตถุมีพิษ มูลฝอย เสียง และ มลพิษ กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
อนุสรณ์สถาน และสถานที่ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการควบคุมสังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 
จำานวน 551 เรื่อง ซึ่งเป็นกฎบัตร จำานวน 1 เรื่อง เป็นปฏิญญา จำานวน 1 เรื่อง สนธิสัญญา จำานวน 2 
เรื่อง เป็นอนุสัญญา จำานวน 23 เรื่อง เป็นพิธีสาร จำานวน 3 เรื่องรัฐธรรมนูญ จำานวน 2 เรื่อง ระเบียบ

1 นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
2 อาจารย์ประจำาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 อาจารย์ประจำา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
1 Ph.D. Condidate in Environmental Education, Faculty of Environment and Resource Studies Mahasarakham University
2 Lecturer, Faculty of Environment and Resource Studies Mahasarakham University
3 Lecturer, Kalasin Rajabhat University



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 186 ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2558

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม จำานวน 1 เรื่อง แผน หรือนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม มีจำานวน 11 
แผน ตราเป็นพระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมาย มีจำานวน 107 เรื่อง ตรา เป็นพระราชกฤษฎีกา มี
จำานวน 6 เรื่อง ตราเป็นกฎกระทรวง มีจำานวน 55 เรื่อง ตราเป็นประกาศ มีจำานวน 308 เรื่อง ตราเป็น
ระเบียบ มีจำานวน 24 เรื่อง ตราเป็นข้อกำาหนด 4 เรื่อง ตราเป็นคำาสั่ง มีจำานวน 5 เรื่อง เป็นมติคณะรับ
มนตรี จำานวน 4 เรื่อง เป็นข้อแนะนำา จำานวน 3 เรื่อง 

Abstract
The education has studied from the police who performs community side is related  

to, be under provincial province Mahasarakham police, 50 amounts Mr., use a tool in  
the education by use the research analyses limits of the law, using handbook the training, 
participating in activity, brainstorming, using questionnaire, analyse the relation and the  
difference between all variable, be, the vary analysis shares multiple like [ model ], two the 
way, (Two-way MANCOVA), and analyse the vary shares two the way, (Two - way ANCOVA), 
when, the test has implied important statistics way does difference average comparison is 
lay a pair 

The Research Result 

Education, and analyse substance law environment limits, can divide the law, go 
out 10 the group, environment international law, environment law where is way environment 
structure, and the plan or, side environment policy, chief heading way environment law, the 
law where about forest conservation, plant complexion, and wild animals, the law where 
about using real estate, a building and the city plan, resource earth conservation, energy, 
water, and a mineral, the law where hook, with the resource by sea, and be worthwhile, 
put on the aquatic animals, the law where about happy public, industry, factory, the material 
is poisonous, waste, sound, and, pollution, the law where about monument conservation, 
and the place, environment law about social supervision, and the culture, be total, 551 
amounts about [story], which, be the charter, 1 amount about [story], be the declaration, 1 
amount about [story], treaty, 2 amounts about [story], be the convention, 23 amounts about 
[story], be the protocol, 3 amounts about [story] the constitution, 2 amounts about [story],  
pertaining to administration regulations is environment, 1 amount about [story], plan, or, 
policy, environment side, there are 11 plans amounts, the brand is the act of legislation,  
and the code of laws, there are 107 amounts about [story], brand, be the royal  
decree, there are 6 amounts about [story], brand, be ministerial regulations, there are 55  
amounts about [story], the brand is the notice, there are 308 amounts about [story],  
brand, be pleasing, there are 24 amounts about [story], the brand is 4 regulations about 
[story], brand, be the order, there are 5 amounts about [story], be faculty conclusion takes 
the counselor, 4 amounts about [story], be the suggestion, 3 amounts about [story]. 
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บทนำา
“สิ่งแวดล้อมคือชีวิตชีวิตคือสิ่งแวดล้อม” 

เป็นคำากล่าวท่ีแสดงว่าสิ่งมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม
ไม่สามารถจะแยกจากกันได้สถานการณ์ปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏ
ขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลกส่งผลต่อความเป็นอยู่
อย่างปกติสุขของมนุษย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด
ขึ้นเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างมากมายหลากหลาย
และเชื่อมโยงถึงกันไปทั่วโลกอาทิการรวมตัวกัน
อย่างหนาแน่นของแก๊สจากการอุตสาหกรรมและ
ควันพิษที่เกิดขึ้นในอากาศที่พวกเราหายใจเข้าไป
ได้สั่งสมเพิ่มพูนสูงถึงบรรยากาศชั้นบนสิ่งนี้ได้
ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์พร้อมกันทีเดียว3 อย่างอัน
ได้แก่ฝนกรดชั้นโอโซนถูกทำาลายและเกิดอากาศ
ร้อนขึ้นทั่วโลกแต่ละปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้น
สามารถก่อให้เกิดผลที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
และไม่มีชีวิตในน้ำาในดินในอากาศปัญหาระบบ
นิเวศไม่สามารถแบกรับอย่างสมดุลกับจำานวน
ประชากรหรือที่เรียกว่า “ ความสามารถในการ
แบกรับ” (Carrying Capacity) สิ่งที่แสดงให้เห็น
ว่าโลกได้เริ่มต้นตระหนักถึงสภาวะวิกฤตในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมย่อมได้แก่การประชุมระหว่างประเทศ
เร่ืองสิง่แวดลอ้มของมนษุย ์(The United Nations 
Conference on the Human Environment) เมือ่
ปพี.ศ. 2515 ทีก่รงุสตอ็กโฮลม์ประเทศสวเีดนนบั
ได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และแนวทางแก้ไขในระดับโลกท่ีประชุมได้เสนอ
แผนปฏิบัติการท้ังในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การศึกษาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และมลพิษ
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับวิกฤตสิ่งแวดล้อม
อีก3 ปีต่อมากลับเป็นที่ปรากฏชัดว่าการเติบโต
ทางเศรษฐกิจไดส้รา้งปญัหาสงัคมสิง่แวดลอ้มและ
ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนจนและคนรวย
สูงข้ึนมากจึงได้เกิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสิ่ง

แวดลอ้มศกึษา (The International Workshop on 
Environmental Education) ข้ึน ณ เมอืงเบลเกรด
ประเทศยูโกสลาเวียในที่ประชุมมีการแสดงความ
เห็นว่าควรดำาเนินการปฏิรูปแนวทางการศึกษาทั้ง
ระบบและได้เสนอกรอบสิ่งแวดล้อมศึกษาซึ่งต่อ
มาเรียกว่ากฎบัตรเบลเกรดท่ีกำาหนดเป้าหมาย
ของสิ่งแวดล้อมศึกษาว่าเพื่อพัฒนาประชากรโลก
ให้มีจิตสำานึกและห่วงใยในส่ิงแวดล้อมมีความรู้
ทักษะเจตคติความตั้งใจจริง  และความมุ่งมั่นใน
การแก้ไขปัญหาที่กำาลังเผชิญและป้องกันปัญหา
ใหม่ทั้งด้วยตนเองและร่วมมือกับผู้อื่น (สุริชัย  
หวันแก้ว, 2551: 17)

ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหลายสิบฉบับซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิด
ชอบเก่ียวกับภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมมากมายแต่
ปรากฏว่ากฎหมายต่างๆยังไม่สามารถจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วน
หนึ่งมีสาเหตุมาจากกฎหมายขาดการบังคับใช้
นองจากนี้ยังมีปัญหาใหญ่อันเนื่องมาจากช่อง
ว่างในตัวบทกฎหมายเองและความซ้ำาซ้อนของ
กฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วย
งานภายใต้กฎหมายฉบับต่างๆทำาให้ขาดการ
ประสานงานและเอกภาพในการใช้กฎหมาย
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแม้ว่าการปฏิรูประบบ
ราชการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 จะมีผล
เป็นการรวมหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้อยู่ภาย
ใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเต็มที่
นอกจากปัญหาต่างๆดังกล่าวมาแล้วความขัด
แยง้ระหวา่งรฐักบัประชาชนในประเดน็การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่
พบเห็นบ่อยครั้งและในหลายกรณีเป็นความขัด
แย้งที่เกิดจากการที่รัฐยังมิได้เปิดให้ประชาชนเข้า
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มามีส่วนร่วมอย่างเพียงพอตามหลักการของรัฐ
ธรรมนูญฯพ.ศ. 2540 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิของ
ชมุชนในการมสีว่นรว่มบำารงุรกัษาและใช้ประโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสทิธขิองประชาชนใน
การไดร้บัทราบขอ้มลูคำาช้ีแจงและเหตผุลจากรัฐใน
การดำาเนินโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนรวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวทำาให้มีความจำาเป็น
ต้องตราหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้ประชาชน
มีส่วนร่วมมากข้ึน (รายงานผลการศึกษาและ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการโครงการจัดทำาแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554,  
2549: 121)

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและวิเคราะห์
ขอบ เขต เนื้ อหากฎหมายสิ่ ง แวดล้ อม โดย
ศึกษาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่10 (2550-2554)พระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติพุทธศักราช2535 กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ป่าไม้กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรพลังงานและแร่กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การควบคุมมลพิษทางน้ำาทรัพยากรน้ำากฎหมาย
ที่เก่ียวกับทรัพยากรทางทะเลและคุ้มครองสัตว์
น้ำากฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดินและผังเมือง
กฎหมายทีเ่กีย่วกับสาธารณะสขุวตัถมุพิีษมลูฝอย
และเสียงกฎหมายที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและ
สถานท่ีกฎหมายทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมและประเพณี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นเช่นประมวลกฎหมาย
อาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และเพ่ือ
พัฒนากิจกรรมฝึกอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
สำาหรับเจ้าหน้าที่ตำารวจสังกัดตำารวจภูธรจังหวัด
มหาสารคาม และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

ความรูเ้ก่ียวกบักฎหมายสิง่แวดลอ้มของเจา้หนา้ที่
ตำารวจก่อนและหลังการฝึกอบรมและจำาแนก
ตามประสบการณ์การทำางาน 4.เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบทัศนคติและทักษะการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่
ตำารวจกอ่นและหลงัการฝกึอบรมและจำาแนกตาม
ประสบการณ์การทำางาน

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษา และวิเคราะห์ ขอบเขต

เนื้อหากฎหมายสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
กฎหมายสิง่แวดลอ้มสำาหรบัเจา้หนา้ทีต่ำารวจสงักดั
ตำารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบักฎหมายสิง่แวดลอ้มของเจา้หนา้ทีต่ำารวจ 
ก่อนและหลังการฝึกอบรม และจำาแนกตาม
ประสบการณ์การทำางาน

4. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ
และทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมาย
สิง่แวดลอ้มของเจ้าหนา้ทีต่ำารวจ กอ่นและหลงัการ
ฝกึอบรม และจำาแนกตามประสบการณก์ารทำางาน

สมมติฐานของการวิจัย
เจา้หนา้ทีต่ำารวจสงักดัตำารวจภธูรจงัหวดั

มหาสารคาม ทีม่ปีระสบการณก์ารทำางานแตกตา่ง
กันมีทัศนคติ และทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านกฎหมายส่ิงแวดล้อม ก่อน และหลังการฝึก
อบรม แตกต่างกัน

วิธีการดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจสังกัด
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ตำารวจภธูรจงัหวดัมหาสารคาม 25 สถาน ีจำานวน 
2,012 นาย กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจ
สังกัดตำารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม จากทุก
สถานีตำารวจ 25 สถานี สถานีตำารวจละ 2 นาย 
ซึง่มยีศต้ังแต่สบิตำารวจตรี ถงึยศพันตำารวจโท รวม
จำานวน 50 นาย ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. ชุดฝึกอบรมและคู่มือการฝึกอบรม 
แกนนำาชมุชนโดยมเีน้ือหาสาระเกีย่วกบั1.1 ความรู้ 
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 25551.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (2550-2554)1.3 พระ
ราชบัญญติัสง่เสรมิ และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
แห่งชาติ พุทธศักราช 2535 1.4 การคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมแยกออกเป็น 4 ส่วน คือ มาตรฐาน
คุณภาพส่ิงแวดล้อม การวางแผนจัดการ เขต
อนุรักษ์และพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การทำา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.5 
การควบคุมมลพิษ 1.6 กฎหมายเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ป่าไม้ อุทยาน และป่าสงวน

2. แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับกฎหมายสิง่แวดลอ้มของเจา้หน้าทีต่ำารวจสงักดั
ตำารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม เป็นแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ จำานวน 4 ตัวเลือก ก ข ค และ ง 
จำานวนทั้งสิ้น 20 ข้อ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 
คอื ตอบถกูให ้1 คะแนน และตอบผดิหรอืไมต่อบ
ให้ 0 คะแนน

3. แบบวัดทัศนคติและทักษะของเจ้า
หน้าท่ีตำารวจสังกัดตำารวจภธูรจงัหวดัมหาสารคาม
ในการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม

4. แบบสังเกต (Observation) มีทั้ง
แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม
ในการประกอบพิธีกรรมและพฤติกรรมชุมชนต่อ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้านการอนุรักษ์

ป่าไม้และแม่น้ำา

5. แบบจดบันทึกข้อมูลสภาพปัญหา 
สิ่งแวดล้อมที่สำาคัญเก่ียวกับป่าไม้และทรัพยากร 
ธรรมชาติอ่ืนความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
เพื่อแก้ปัญหาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

6. แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview) ในการสัมภาษณร์ายบุคคล 
(In-Depth Interview)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ทำาหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากตำารวจภธูรจังหวัดมหาสารคาม เชญิเจ้า
หนา้ทีต่ำารวจ สงักดัตำารวจภธูรจงัหวดัมหาสารคาม 
ที่สุ่มตัวอย่างได้ และรวบรวมแบบตอบรับเข้าร่วม
ฝึกอบรมในครั้งนี้

2. เตรียมสถานที่สำาหรับใช้ดำาเนินการ
ฝึกอบรม โดยจัดฝึกอบรมท่ีหอประชุมคณะสิ่ง
แวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (มมส.เก่า)

3. ดำาเนินการฝึกอบรม จำานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 50 คน ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน  
วันที่ 1 การอบรมในห้องอบรม โดยการบรรยาย 
การประชุมกลุ่มย่อย การสาธิตโดยใช้สื่อการสอน  
และมีวิทยากรอบรม เวลา 9.00–16.00 น.  
โดยทำาการทดสอบก่อนอบรม วันที ่2 การอบรมใน
ห้องอบรม โดยการบรรยาย การประชุมกลุ่มย่อย 
การสาธิตโดยใช้สื่อการสอน และมีวิทยากรอบรม 
ภาคบา่ยศกึษานอกสถานที ่ประชมุกลุม่ยอ่ย สรปุ
ผลอภิปรายผล แล้วทดสอบหลังเรียน ประเมิน
พฤติกรรมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของเจ้าหน้าที่
ตำารวจ สงักดัตำารวจภธูรจงัหวดัมหาสารคาม หลงั
จากผา่นการฝกึอบรมไปแล้วในระยะเวลา 1 เดอืน

4. ตรวจผลการทดสอบความรู้ ทัศนคติ 
และทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัปา่ไม ้และทรพัยากรธรรมชาต ิ
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แล้วนำาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทาง
สถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

ดำาเนินการจดักระทำาและวิเคราะหข์อ้มลู
ดังนี้

1. ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลู กบัเจา้หนา้ที่
ตำารวจ สังกัดตำารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม 
เกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม ที่สมัครใจเข้าร่วมรับการอบรมตาม
โครงการอบรมการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรม
กฎหมายสิง่แวดลอ้มสำาหรบัเจา้หน้าทีต่ำารวจสงักดั
ตำารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม จำานวน 50 ฉบับ 
โดยการเก็บข้อมูลจากการทดสอบก่อนการอบรม
และหลังการอบรม ในระยะเวลา 2 วัน

2. นำาแบบทดสอบความรู้ ทัศนคติ และ
ทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเก่ียวกับป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ 
ฉบับสมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กำาหนด

3. นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS

4. นำาผลวิเคราะห์ที่ได้เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมาย ค่าเฉลี่ย เพื่อหาระดับ
ความรู ้ทัศนคติ และทกัษะการถา่ยทอดองค์ความ
รู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับป่าไม้ และ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยมีเกณฑ์การแปลความ
หมาย ดังนี้

4.1 เกณฑ์การแปลความหมาย ความรู้  
โดยอาศยัคะแนนรอ้ยละของกลุม่ตัวอย่างแบง่ออก
เป็น 3 ระดับ คือ 

คะแนน ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป หมายถึง 
มีความรู้ระดับดี

คะแนน ร้อยละ 50.00 – 79.99 หมาย
ถึง มีความรู้ระดับปานกลาง

คะแนน ร้อยละต่ำากว่า 50 หมายถึง มี
ความรู้ระดับไม่ดี

4.2 เกณฑ์การแปลความหมายความ
คิดเห็นเจ้าหน้าที่ตำารวจสังกัดตำารวจภูธรจังหวัด
มหาสารคาม เกี่ยวกับทัศนคติ และทักษะการ
ถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่ว
กับป่าไม้ และทรัพยากร ธรรมชาติแปลผลตาม
เกณฑ์ ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 2.40-3.00 หมายถึง ใช่

ค่าเฉลี่ย 1.50–2.39 หมายถึง ไม่ใช่

ค่าเฉลี่ย 1.00–1.49 หมายถึง ไม่แน่ใจ

ผู้วิ จัยได้นำาแบบสอบถามทั้งหมดมา
วิเคราะห์ โดย

1. เมือ่ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมาแลว้ 
ผูวิ้จยัไดน้ำามาแจกแจงความถีข่องคำาตอบแตล่ะข้อ
ด้วยการลงรหัสคำาตอบในแต่ละข้อ ให้เป็นตัวเลข
ประจำาแบบสอบถามทั้งหมดเพื่อเตรียมนำาไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

2. นำาข้อมูลที่ลงรหัสแล้วกรอกลงใน
แบบฟอร์มการลงรหัสทั่วไป (General Coding 
Form) ซึ่งเป็นการเตรียมข้อมูล เพื่อส่งไปบันทึก
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้โปรแกรมสถิติสำาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 

3. ข้อมูลที่ได้มาจากคำาถามปลายเปิด 
การจำาลองสถานการณ์ และวิเคราะห์สถานการณ ์
การระดมสมอง การสังเกต จะเก็บรวมรวมข้อมูล
และวเิคราะหต์ามประสบการณท์ีผู่ว้จัิยปฏบิตังิาน
ด้านกฎหมาย และสังคม มาเป็นเวลานาน โดย
อาศัยหลักวิชาการ วิเคราะห์พร้อมเหตุผล

ผลการวิจัย
1. เจ้าหน้าที่ตำารวจสังกัดตำารวจภูธร

จังหวัดมหาสารคามมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความ
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เข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ก่อนการทดลองมคีะแนนเฉลีย่13.30 คะแนนและ
หลงัการทดลองคดิเป็นคะแนนเฉลีย่18.22คะแนน
ด้านเจตคติในการบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อม
ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย2.08คะแนนและ

หลังการทดลองคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย2.31คะแนน
ทักษะการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายสิ่ ง
แวดล้ อมก่ อนการทดลองคิ ด เป็ นคะแนน
เฉลี่ย1.92คะแนนและหลังการทดลองคิดเป็น
คะแนนเฉลี่ย 2.44 (ตาราง 1)

ตาราง 1 คะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความรู ้ทศันคตแิละทกัษะการถา่ยทอดความรู้
ดา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้มของเจา้หนา้ทีต่ำารวจสงักดัตำารวจภธูรจงัหวดัมหาสารคามโดยรวม
ก่อนและหลังการทดลอง

รายการ
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

S.D S.D

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม 13.30 1.91 18.22 1.32

เจตคติในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2.08 0.30 2.31 0.22

ทักษะการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 1.92 0.25 2.44 0.22

จากตาราง 1 เจ้าหน้าที่ตำารวจสังกัด
ตำารวจภูธรจังหวัดมหาสารคามมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย13.30 
คะแนนและหลังการทดลองคิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย18.22 คะแนนด้านเจตคติในการบังคับใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อม ก่อนการทดลองมีคะแนน
เฉลี่ย 2.08 คะแนนและหลังการทดลองคิดเป็น
คะแนนเฉลี่ย 2.31 คะแนนทักษะการถ่ายทอด

ความรู้ด้านกฎหมายส่ิงแวดล้อมก่อนการทดลอง
คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย1.92 คะแนนและหลังการ
ทดลองคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.44 

 2. การทดสอบความรู ้ทศันคตแิละทกัษะ
การถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ของเจ้าหน้าที่ตำารวจสังกัดตำารวจภูธร จังหวัด
มหาสารคาม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 (ตาราง 
2) 
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ตาราง 2 ผลการเปรยีบเทยีบความรูท้ศันคตแิละทกัษะการถา่ยทอดความรูด้า้นกฎหมายสิง่แวดลอ้ม
ของเจ้าหน้าที่ตำารวจสังกัดตำารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ก่อนและหลังการทดลอง

ตัวแปร การทดลอง N S.D t Sig.

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม

ก่อน
หลัง

50
50

13.30
18.22

1.91
1.32

-32.065* .000*

ทัศนคติในการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม

ก่อน
หลัง

50
50

2.08
2.31

0.30
0.22

-4.106* .000*

ทักษะการถ่ายทอดความรู้
ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ก่อน
หลัง

50
50

1.92
2.44

0.25
0.22

-7.834* .000*

* * มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 2 ความรู้ ทัศนคติและทักษะ
การถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ของเจ้าหน้าที่ตำารวจสังกัดตำารวจภูธรจังหวัด
มหาสารคาม พบวา่ กอ่นการทดลองนอ้ยกวา่หลงั
การทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05

3. เจ้าหน้าที่ตำารวจสังกัดตำารวจภูธร
จังหวัดมหาสารคามที่มีประสบการณ์ในการ
ดำารงตำาแหน่ง 1–4 ปีประสบการณ์ 5–8 ปี 

และมากกว่า8 ปี มีความรู้ทัศนคติและทักษะ
การถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม
หลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเจ้าหน้าที่ตำารวจที่มี
ประสบการณ์ในการดำารงตำาแหน่งแตกต่างกันมี
ความรูท้ศันคตแิละทกัษะการถา่ยทอดความรูด้า้น
กฎหมายสิ่งแวดล้อมมากกว่าเจ้าหน้าท่ีตำารวจท่ีมี
ประสบการณ์การทำางาน 20 ปีขึ้นไป (ตาราง 3)

ตาราง 3 การเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตแิละทกัษะการถา่ยทอดความรูด้า้นกฎหมายสิง่แวดลอ้มโดย
รวมของเจ้าหนา้ทีต่ำารวจสงักดัตำารวจภธูรจงัหวัดมหาสารคาม ทีม่ปีระสบการณ์ในการดำารง
ตำาแหน่งแตกต่างกัน (One-way MANOVA)

สถิติทดสอบ Value Hypothesis df Error df F P

Pillai’sTrace 1.064 12.000 84.000 7.961 .000*

Wilks’ Lamda 0.156 12.000 82.000 10.455a .000*

Hotelling’sTrace 3.989 12.000 80.000 13.298 .000*

Roy’sLargest Root 3.597 6.000 42.000 25.180b .000*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 3 เจ้าหน้าที่ตำารวจสังกัด
ตำารวจภูธรจังหวัดมหาสารคามที่มีประสบการณ์
ในการดำารงตำาแหน่งแตกต่างกัน พบว่า มีความ
รู้ทัศนคติและทักษะการถ่ายทอดความรู้ ด้าน
กฎหมายสิ่งแวดล้อมหลังการอบรมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

4. เจ้าหน้าที่ตำารวจสังกัดตำารวจภูธร
จังหวัดมหาสารคามที่มีประสบการณ์ในการดำารง
ตำาแหน่ง 5–8 ปีและประสบการณ์ในการดำารง

ตำาแหนง่ 1-4 ป ีมทีศันคตดิา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้ม
หลังการอบรมโดยรวมมากกว่าเจ้าหน้าท่ีตำารวจท่ี
มีประสบการณ์ในการดำารงตำาแหน่งมากกว่า 13 
ปี และเจ้าหน้าที่ตำารวจที่มีประสบการณ์ในการ
ดำารงตำาแหน่ง 5–8 ปีและประสบการณ์ในการ
ดำารงตำาแหน่ง 1-4 ปี มีทัศนคติด้านกฎหมายสิ่ง
แวดลอ้มหลงัการอบรมโดยรวมมากกวา่เจา้หนา้ที่
ตำารวจทีม่ปีระสบการณ์ในการดำารงตำาแหนง่ 9-12 
ปีอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตาราง 
4)

ตาราง 4 การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่เปน็รายคูเ่กีย่วกบัทศันคตดิา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้มโดยรวมของเจา้
หนา้ทีต่ำารวจสงักดัตำารวจภธูรจงัหวัดมหาสารคาม ทีม่ปีระสบการณใ์นการดำารงตำาแหนง่แตก
ต่างกันแตกต่างกัน

ประสบการณ์ในการดำารงตำาแหน่ง
มากกว่า 13 ปี 9-12 ปี 1–4 ปี 5–8 ปี

2.09 2.18 2.48 2.50

มากกว่า13ปี 2.09 - 0.608 0.001* 0.000*

9-12 ปี 2.18 - - 0.002* 0.000*

1–4 ปี 2.48 - - - 0.992

5-8 ปี 2.50 - - - -
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 4 เจ้าหน้าที่ตำารวจสังกัด
ตำารวจภูธรจังหวัดมหาสารคามที่มีประสบการณ์
ในการดำารงตำาแหน่งต่างกัน มีทัศนคติด้าน
กฎหมายสิ่งแวดล้อมหลังการอบรมโดยรวม
มากกว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจที่มีประสบการณ์ในการ
ดำารงตำาแหน่งมากกวา่ 13 ป ีและเจา้หนา้ทีต่ำารวจ
ที่มีประสบการณ์ในการดำารงตำาแหน่ง5–8 ปีและ
ประสบการณ์ในการดำารงตำาแหน่ง1-4ปีมีทัศนคติ
ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมหลังการอบรมโดยรวม
มากกว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจที่มีประสบการณ์ในการ
ดำารงตำาแหน่ง9-12ปีอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

5. เจ้าหน้าที่ตำารวจสังกัดตำารวจภูธร
จังหวัดมหาสารคามที่มีประสบการณ์ในการดำารง

ตำาแหน่ง 1–4 ปี และมีประสบการณ์ในการดำารง
ตำาแหน่ง 5–8 ปี และประสบการณ์ในการดำารง
ตำาแหน่ง 9-12 ปี มีทักษะการถ่ายทอดความรู้
ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมหลังการอบรมโดยรวม
มากกว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจที่มีประสบการณ์ใน
การดำารงตำาแหน่งมากกว่า 13 ปี และเจ้าหน้าที่
ตำารวจทีม่ปีระสบการณ์ในการดำารงตำาแหนง่ 5–8 
ปี และประสบการณ์ในการดำารงตำาแหน่ง 9-12 
ปี มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายสิ่ง
แวดลอ้มหลงัการอบรมโดยรวมมากกว่า เจา้หนา้ที่
ตำารวจทีม่ปีระสบการณ์ในการดำารงตำาแหนง่ 9-12 
ปีอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตาราง 
5)
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่เกี่ยวกับทักษะการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมาย 
สิ่งแวดล้อมโดยรวมของเจ้าหน้าที่ตำารวจสังกัดตำารวจภูธรจังหวัดมหาสารคามที่มี
ประสบการณ์ในการดำารงตำาแหน่งแตกต่างกันแตกต่างกัน

ประสบการณ์ในการดำารงตำาแหน่ง
มากกว่า 13 ปี 9-12 ปี 5–8 ปี 1–8 ปี

2.01 2.40 2.59 2.65

มากกว่า13ปี 2.01 - 0.000* 0.000* 0.000*

9-12ปี 2.40 - - 0.000* 0.001*

5-8ปี 2.59 - - - 0.819

1–4 ปี 2.65 - - - -
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. การศกึษาและวเิคราะห์ขอบเขตเน้ือหา

กฎหมายส่ิงแวดล้อมสามารถแบ่งกลุ่มกฎหมาย
ออกเป็น10 กลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เป็นโครงสร้างทาง
สิง่แวดลอ้มและแผนหรอืนโยบายด้านสิง่แวดลอ้ม
กฎหมายแมบ่ททางสิง่แวดลอ้มกฎหมายทีเ่กีย่วกบั
การอนุรักษ์ป่าไม้พรรณพืชและสัตว์ป่ากฎหมาย
ที่เ ก่ียวกับการใช้ที่ ดินอาคารและผังเมืองการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดินพลังงานน้ำาและแร่กฎหมาย
ที่เก่ียวกับทรัพยากรทางทะเลและคุ้มครองสัตว์
น้ำากฎหมายท่ีเก่ียวกับสาธารณะสุขอุตสาหกรรม
โรงงานวตัถุมพีษิมูลฝอยเสยีงและมลพิษกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและสถานท่ี
กฎหมายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการควบคุมสังคม
และวฒันธรรมรวมทัง้สิน้จำานวน 551 เรือ่งซึง่เปน็
กฎบตัรจำานวน 1 เรือ่งเปน็ปฏิญญาจำานวน 1 เรือ่ง
สนธิสัญญาจำานวน 2 เรื่องเป็นอนุสัญญาจำานวน 
23 เรื่องเป็นพิธีสารจำานวน 3 เร่ืองรัฐธรรมนูญ
จำานวน 2 เรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมจำานวน 1 เรื่องแผนหรือนโยบายด้าน
ส่ิงแวดล้อมมีจำานวน 11 แผนตราเป็นพระราช
บัญญัติและประมวลกฎหมายมีจำานวน 107 เรื่อง

ตราเปน็พระราชกฤษฎกีามจีำานวน6 เรือ่งตราเปน็
กฎกระทรวงมีจำานวน 55 เรื่องตราเป็นประกาศมี
จำานวน 308 เรื่องตราเป็นระเบียบมีจำานวน 24 
เร่ืองตราเป็นข้อกำาหนด 4 เรื่องตราเป็นคำาส่ังมี
จำานวน5 เรือ่งเปน็มตคิณะรฐัมนตรจีำานวน 4 เร่ือง
เปน็ขอ้แนะนำาจำานวน 3 เรือ่งซึง่สอดคลอ้งกบัการ 
ศกึษาของภานพุนัธ ์ชัยรตั (2534: บทคดัยอ่) ศกึษา 
เรือ่งปญัหาการใชก้ฎหมายควบคมุการใชป้ระโยชน์
ที่ดินเพื่อเสนอนโยบายที่ดินแห่งชาติผลของการ
ศกึษาพบวา่นโยบายทีด่นิแหง่ชาตดิา้นการใชท้ีด่นิ
ซึ่งมีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการกำาหนดบริเวณการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ป่าไม้การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมการ
ตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยโดยมีกฎหมาย 5 ฉบับเพื่อ
ใช้บังคับสนองวัตถุประสงค์คือ พ.ร.บ.ป่าสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าฯ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฯ 
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯพ.ร.บ.พัฒนาท่ีดินฯ 
พ.ร.บ.การผังเมืองฯ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวไม่ได้
บังคับใช้เพื่อกำาหนดการใช้ประโยชน์ดินอย่างเป็น
ระบบกฎหมายในการบริหารงานที่ดินของรัฐยัง
ไม่มีความชัดเจนเพียงพอจึงก่อให้เกิดปัญหาการ
ใช้กฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินสนอง
นโยบายทีด่นิแห่งชาตสิง่ผลถงึการไมเ่ปน็เอกภาพ
ของแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศและ
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ความไม่มีประสิทธิภาพของกฎหมายควบคุมการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินผลการศึกษาปรากฎเช่นนี้อาจ
เปน็เพราะกฏหมายทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มมจีำานวน
มากและมกีฏหมายหลายสว่นทีเ่กีย่วขอ้งจงึจำาเปน็
ทีเ่จา้หนา้ทีต่ำารวจจะต้องทำาความเขา้ใจและศึกษา
กฏหมายสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดในการนำามา
ใช้บังคับหรือลงโทษผู้ที่กระทำาความผิดเพื่อไม่ให้
เกดิความผิดพลาดในการใช้กฏหมายและทำาความ
เข้าใจกับประชาชนถึงผลเสียที่ตามมาจากการ
ทำาลายสิ่งแวดล้อมรวมทั้งโทษทางกฎหมายที่จะ
ได้รับจากการกระทำาความผิด

2. ความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมหลังการทดลองมีความรู้เพ่ิมขึ้นและ
ความรู้ทัศนคติและทักษะการถ่ายทอดความรู้
ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ตำารวจ
สังกัดตำารวจภูธรจังหวัดมหาสารคามก่อนการ
ทดลองของเจ้าหน้าท่ีตำารวจสังกัดตำารวจภูธร
จงัหวดัมหาสารคามนอ้ยกวา่หลงัการทดลองอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของไพรัช ไชยสมคุณ (2554: บทคัดย่อ) ศึกษา
เร่ืองการพัฒนาศักยภาพการบริหารกฎหมายสิ่ง
แวดล้อมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
มหาสารคามพบว่าโปรแกรมการฝึกอบรมแบบ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาระดับความรู้และเจตคติ
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารและการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่
พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาความรู้และเจตคติของ
บุคลากรองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการบรหิาร
และการบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงสมควรสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้อง
นำาโปรแกรมการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมนี้ไป
ใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและสอดคลอ้งกับแนวคดิของ Wexley and 
Latham (อา้งในชชูยั สมทิธไิกร, 2542: 173 ; ทวปี

อภิสิทธิ์ (2536: 24-26) วินเชื้อ โพธิ์หัก (2537: 
30-31) และ Stredwick (2000: 115) ไดก้ลา่วถงึ 
จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมไว้ว่าเพื่อปรับปรุง
แกไ้ขความรูแ้ละทกัษะในการคดิใหม่ๆ เพือ่พฒันา
สมรรถนะของพนักงานและพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนเจตคติให้สอดคล้อง
กับความต้องการขององค์กรเพื่อจูงใจบุคลากรให้
ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีย่ิงขึ้นและเพื่อพัฒนาการเรียน
รู้ของพนักงานในการเริ่มต้นปฏิบัติงานใหม่ผล
การศึกษาปรากฎเช่นนี้อาจเป็นเพราะการจัดการ
ฝึกอบรมกฎหมายส่ิงแวดล้อมสำาหรับเจ้าหน้าที่
ตำารวจสังกัดตำารวจภูธรจังหวัดมหาสารคามโดย
การศกึษาเนือ้หาของกฎหมายสิง่แวดลอ้มและการ
ถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นกฎหมายสิง่แวดลอ้มเนน้
บทบาทที่เจ้าหน้าที่ตำารวจที่เข้าร่วมกิจกรรมคือ
มีส่วนร่วมในการการศึกษาเนื้อหาของกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้ความร่วมมือและความ
สนใจมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการสรุป
อภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมมี
การแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่มมีการกล้า
แสดงออกได้อย่างเต็มที่และเกิดการเรียนรู้กัน
และกันจึงทำาให้เกิดความเข้าใจในกฎหมายสิ่ง
แวดล้อมได้ดี

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้

1 .1 นำาผลการศึกษาและวิ เคราะห์
ขอบเขตเนื้อหากฎหมายสิ่งแวดล้อม ไปขยายผล
และนำาไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ให้ความรู้
กับนิสิต และประชาชนทั่วไป

1.2 ควรส่งเสริมให้ตำารวจที่ทำาหน้าที่
ตำารวจชุมชนสัมพันธ์ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
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1.3 ควรจัดให้มีการอบรม หรือ ประชุม 
ให้ความรู้ ในประเด็นกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพิ่ม
มากขึ้น

1.4 จัดให้มีการอบรมตำารวจที่ทำาหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายทุกนาย โดยเฉพาะพนักงาน
สอบสวน และตำารวจชุมชนสัมพันธ์ ในประเด็น
กฎหมายสิ่งแวดล้อม เพิ่มมากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้เกี่ยวข้อง

2.1 หน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษา 
และมีการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ควรสนับสนุน
ให้มีหลักสูตรการเรียนการสอน ในเรื่องกฎหมาย
สิง่แวดลอ้ม โดยแยกออกเปน็กลุม่ๆ และเรือ่งการ
สื่อสารชุมชน

2.2 หนว่ยงานอืน่ ทีม่ลีกัษณะงานด้านสิง่
แวดล้อม ควรสนับสนุนการมีงานทำา แก่ผู้จบการ
ศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม และมคีวามรูด้า้นกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม และการสื่อสารชุมชน

3. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

3.1 ควรดำาเนินการศึกษาและวิเคราะห์
ขอบเขตเนื้อหากฎหมายสิ่งแวดล้อมในราย
ละเอียด โดยแยกเป็นกลุ่มๆ พร้อมศึกษาจาก
กรณศึีกษา ในประเดน็ปญัหากฎหมายสิง่แวดลอ้ม
ที่เป็นที่น่าสนใจ เพื่อให้ได้ทราบรายละเอียด และ
วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน ทำาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.2 ควรดำาเนินการวิจัยในลักษณะ
เดียวกันในองค์กรอ่ืนๆ ท่ีมีความจำาเป็นในการใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์แก่การอบรม 
การศึกษา และการเรียนรู้

3.3 การวิจัยควรทดลองให้กลุ่มตัวอย่าง 
ที่เข้ารับการอบรม ไปให้ความรู้กับประชาชนใน
รปูแบบตา่งๆ เชน่การโฆษณาทางสือ่วทิยกุระจาย
เสียง การประชุมกลุ่ม ฯ และนำาผลการทดลองมา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการนำาเสนอต่อไป
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