
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(5), 2563: 54 - 68 
ISSN 2651-0782 
 

 
ผูด้  ำเนินกำรหลกั : เกศราภรณ์ นนัทสอางค ์; อีเมล : kasarapon_koy@hotmail.com 

กำรส่งเสริมกำรปลกูไม้มีค่ำ: ต้นเหลืองปรีดียำธร โดยใช้กรณีศึกษำ 
 

เกศรำภรณ์ นันทสอำงค1์, ประยูร วงศจ์นัทรำ2, สุภำรตัน์ อ่อนก้อน3 

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

 
เกศราภรณ์ นันทสอางค์, ประยูร วงศ์จันทรา, สุภารัตน์ อ่อนก้อน. (2563). การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: 
ตน้เหลอืงปรดียีาธร โดยใชก้รณีศกึษา. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(5), 2563: 54 - 68. 
 

บทคดัยอ่ 
 วิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร  โดยใช้กรณีศึกษา 
ให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามเกณฑ์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศัคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดับปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากร
ป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการปลกูต้น
เหลอืงปรดียีาธร โดยใชก้รณีศกึษา แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการ
สง่เสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 89.66/81.16 สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการสง่เสรมิเท่ากบั 0.6991 แสดงว่านิสติมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 69.91 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูตน้เหลอืง
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Abstract 
 The purposes of this research were to developฟ a manual to promoting of the planting precious trees: 
Tabebuia argentea Britton by using case studies with efficiency and effectiveness as specified, to study and 
compare environmental knowledge, attitude and ethics before and after the promotion. The sample used in the 
study were 30 the 1st  year undergraduate students in Environmental Education, Faculty of Environment and 
Resource Studies Mahasarakham University, enrolled in forest and wildlife resources subject, by volunteery 
sampling. The research tools were a manual to promoting of the planting precious trees: Tabebuia argentea 
Britton by using case studies, environmental knowledge test, attitude test, and the ethics test. The statistics 
used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The results of 
the research showed that the manual was efficiency of 89.66/ 81.16. The effectiveness of the activity manual 
index was equal to 0.6991. The students had more knowledge and effect to increased student progress after 
using the training manual at 69.91%. After the training the students had an average score of environmental 
knowledge, attitude and ethics more than before training statistical at significantly level of .05. 
 
Keyword:  Promotion, environmental knowledge, environmental attitude, environmental ethics, case studies, 

Tabebuia argentea Britton 
 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(5), 2563: 54 - 68 

56 

1. บทน ำ  
 ป่าไมเ้ป็นทรพัยากรธรรมชาตทิี่มคีวามจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม
เ ป็ น ที่ ท ร า บกัน ดี แ ล้ ว ว่ า ป่ า ไ ม้ ใ ห้ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย 
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และสมุนไพรนานาชนิด ตัง้แต่
อดีตจนกระทัง่ถึงปัจจุบัน ส าหรับประโยชน์ที่ได้รับ
ทางอ้อมนั ้นมีมากมาย ยากที่จะน ามากล่าวหรือ
ประ เมินค่ า เ ป็ น เ งิน ได้  ถึ ง แม้ ว่ า ป่ า ไม้ จ ะ เ ป็น
ทรพัยากรธรรมชาติทีง่อกเงยหรอืเพิม่พูนขึน้มาได้แต่
การพฒันาของป่าไมจ้ะด าเนินไปได้อย่างชา้มาก และ
หากอตัราการน าป่าไมม้าใชน้้อยกว่าอตัราการงอกเงย
ของป่าไม้แลว้ เป็นทีม่ ัน่ใจได้ว่าการขาดแคลนไมเ้พื่อ
น ามาใชก้่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัจะไม่เกดิขึน้อย่างแน่นอน  
 แต่ในสภาพปัจจุบันจ านวนพลเมืองของโลก
เพิม่ขึน้ จงึท าให้จ าเป็นต้องน าไม้มาใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ มากขึ้นอย่างไม่ได้สดัส่วน กบัการพฒันาของ 
ป่าไม้ ยิง่ไปกว่านัน้ป่าไม้เป็นจ านวนมากถูกถากถาง
เพื่อน าพืน้ทีม่าใชใ้นการเพาะปลกู หรอืสรา้งทีอ่ยู่อาศยั
และประโยชน์อื่นๆ ซึง่นบัไดว้่าเป็นวธิกีารท าลายป่าไม้
ทีส่มบูรณ์แบบและยากที่จะท าใหบ้รเิวณนัน้กลายเป็น
ป่าไม้ธรรมชาติตามเดิมได้ หากปล่อยให้อัตราการ
ท าลายป่าไม้ของมนุษย์ด าเนินเช่นนี้ ต่อไป ความ
เสยีหายต่างๆ จะประดาหน้าเขา้มา ไม่เพยีงแต่จะขาด
แคลนไมเ้พื่อน ามาใชก้่อสรา้งหรอืวตัถุดบิป้อนโรงงาน
อุตสาหกรรมเท่านัน้ แต่จะท าให้เกิดภาวะอากาศ
แปรปรวน ดินหมดความอุดมสมบูรณ์และขาดแคลน
เชื้อเพลิงในที่สุด พื้นที่เคยมีความชุ่มชื้นและอุดม
สมบูรณ์กจ็ะค่อยๆ พฒันากลายเป็นทะเลทรายต่อไป 
(วชิยั เทยีนน้อย, 2539: เวบ็ไซต)์ 
 ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ คือ ไม้ยืนต้นทุกชนิด 
รวมถงึไผ่ทีป่ลกู หรอืขึน้เอง ตามธรรมชาตแิละอยู่นอก
เขตป่าอนุรักษ์ที่มีการใช้ประโยชน์ เนื้อไม้และ/หรือ 
ผลติผลอื่นที่ไม่ใช่เนื้อไม้เพื่อการค้า ดงันัน้ อาจกล่าว
โดยรวมไดว้่า ไม้มคี่าทางเศรษฐกจิ เป็นไม้ทีส่ามารถ
น ามาสร้างมูลค่า หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
รวมทัง้ให้ประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปลูก 
(สารสนเทศกรมป่าไม้, 2562: เว็บไซต์) ราชกิจจา
นุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง ก าหนดให้
ทรพัยส์นิอื่นเป็นหลกัประกนั พ.ศ. 2561 มสีาระส าคญั

ว่า อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และ
มาตรา 8 (6) แห่ง พ.ร.บ.หลกัประกนัทางธุรกจิ พ.ศ.
2558 ก าหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เ ป็น
หลกัประกนัได ้
 ส าหรบัไม้ยืนต้นที่น ามาใช้เป็นหลกัประกนัจะ
เป็นไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเป็น
สถาบันการเงินแรกที่ เ ปิดให้น าไม้ยืนต้นมาเป็น
หลกัทรพัย์ค ้าประกนัเงนิกู้ โดยต้องเป็นไม้ยนืต้นที่มี
อายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป สูงจากโคนไม่น้อยกว่า 130 
เซนติเมตร เส้นรอบวงต้นไม่ต ่ ากว่า 3 เซนติเมตร  
เป็นตน้ไมท้ีป่ลกูในทีด่นิของตนเอง โดยใน 1 ไร่ รบัขึน้
ทะเบียนไม่เกิน 400 ต้น และปล่อยกู้ในอัตรา 50% 
ของมูลค่าต้นไม้ซึ่งเป็นหลกัประกนั ได้แก่ ต้นไม้ตาม
บญัชที้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า ไม้ยนืต้นที่มมีูลค่า
ทางเศรษฐกจิ 58 ชนิด คอื ไมส้กั พะยงู ชงิชนั กระซกิ 
กระพี้ เขาควาย สาธร แดงประดู่ ป่ า ประดู่บ้าน 
มะค่าโมง มะค่าแต้ เคีย่ม เคีย่มคะนอง เตง็ รงั พะยอม 
ตะเทยีนทอง ตะเทยีนหนิ ตะเทยีนชนัตาแมวไม้สกุล
ยาง สะเดา สะเดาเทยีน ตะก ูยมหนิ ยมหอม นางพญา
เสอืโคร่ง นนทรี สตับรรณ ตีนเป็ดทะเล พฤกษ์ ปีบ 
ตะแบกนา เสลา อนิทนิลน ้าตะแบกเลอืด นากบุด ไม้
สกุลจ าปี แคนา กลัปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ สุพรรณิการ์ 
เหลืองปรีดียาธร มะหาด มะขามป้อม หว้า จามจุรี 
พลบัพลา กนัเกรา กะทงัใบใหญ่ หลุมพอ กฤษณา ไม้
หอม เทพทาโร ฝาง ไผ่ทุกชนิด ไมส้กุลมะม่วง ไมส้กุล
ทุเรยีน และมะขาม (ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า กรมป่า
ไม,้ 2563: เวบ็ไซต)์ 
 ต้นเหลืองปรีดียาธร (Silver Trumpet Tree)  
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tabebuia argentea Britt เป็น 
ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบ ความสูงไม่เกิน 8 เมตร 
แตกกิง่กา้นเป็นชัน้ มใีบประกอบเป็นรูปนิ้วมอื สเีขยีว
อมขาว เปลอืกแขง็ และมขีนนุ่ม สว่นดอกมสีเีหลอืงสด 
ออกเป็นช่อ ดูสวยงามสะดุดตา โดยจะออกดอกมาก
ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์-มนีาคม ส่วนวธิกีารปลูกและดู
และรกัษานัน้ถอืว่าง่าย โตเรว็ปานกลาง ชอบดนิร่วนที่
ระบายน ้าดี และชอบแสงแดดจัดๆ ทว่าดอกจะร่วง
ค่อนขา้งบ่อยและเยอะ จงึตอ้งหมัน่เกบ็กวาดใหส้ะอาด
อยู่เสมอ ต้นเหลืองปรีดียาธรเป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาด
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เล็ก เป็นไม้ยืนต้นที่เจริญเติบโตได้ค่อนข้างง่ายใช้
ระยะเวลาในการโตเตม็ทีเ่พยีง 3 ปี โดยประมาณ ดอก
จะร่วงค่อนข้างบ่อยและเยอะ ผลัดใบเกือบหมดต้น
ก่อนจะออกดอก ดอกสเีหลอืงสดสวย มฝัีกสเีขียว เมื่อ
ฝักแก่จะแห้งแตกแล้วจะมีเมล็ดเป็นแผ่นๆ กระจาย
ตามโคนต้น และเมล็ดที่หลุดล่วงจากต้นนี้ สามารถ
น าไปเพาะเมลด็ปลกูไดง้่ายๆ (อุทยานหลวงราชพฤกษ์, 
2562: เวบ็ไซต)์ 
 การสอนแบบกรณีศึกษา เป็นกระบวนการที่
ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่
สมมติขึ้นจากความเป็นจริงและตอบประเด็นค าถาม
เกี่ยวกบัเรื่องนัน้ แล้วน าค าตอบและเหตุผลที่มาของ
ค าตอบนัน้มาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค์ โดยมขีัน้ตอน 
ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยใชว้ธิกีาร
เรียนรู้แบบกรณีศึกษา จัดท าแผนการเรียนรู้โดยมี
ขัน้ตอนสร้างแผนการจดัการเรยีนรู้โดยศกึษาเอกสาร
ต าราโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดเนื้อหา
รายวชิาจริยธรรมสิง่แวดล้อมและศกึษาเอกสารต ารา
เกี่ยวกบัการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้ดว้ยการสอน
แบบ กรณีศกึษา เพื่อน ามาเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้
ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ผู้สอน/ผูเ้รยีน น าเสนอ
กรณีตัวอย่าง , ผู้เรียนศึกษากรณีตัวอย่าง , ผู้เรียน
อภิปรายประเด็นค าถามเพื่อหาค าตอบ , ผู้สอนและ
ผู้เรียนอภิปรายค าตอบ , ผู้สอนและผู้เรียนอภิปราย
เกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ปัญหาของผู้เรียนและสรุป
การเรียนรู้ที่ได้รบั, ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี , 2550: 
362) การสอนเพื่อใหผู้้เรยีนสามารถน าความรูท้ี่ได้รบั
ไปใชแ้กปั้ญหาไดน้ัน้ถอืว่าเป็นความส าคญัยิง่ของการ
ให้ศึกษามีรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลาย
รูปแบบที่ต้องการพฒันาความคิด การแก้ปัญหาของ
ผูเ้รยีน ซึง่เน้นการออกแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรู้
ทีส่่งเสรมิให้ การเรยีนการสอนสามารถพฒันาผู้เรยีน
ได้ในระดบัการคดิแกปั้ญหา เช่น สิง่แวดล้อมทางการ
เรียนรู้ระบบเปิด เป็นต้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิด

กระบวนการของการแปลความ ตีความและเชื่อมโยง
กบัความรู ้(ฐาปณีย ์ธรรมเมธา, 2557: 117-233) 
 ดงันัน้ผู้วิจยั จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของ
การปลูกต้นเหลอืงปรดียีาธร โดยใชก้รณีศกึษา จากที่
ไดก้ล่าวในขา้งตน้ ตน้เหลอืงปรดียีาธรถอืว่าเป็นไมท้ีม่ ี
ความส าคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่สามารถ
น ามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ รวมทัง้เป็นการ
สร้างให้เกดิพื้นที่ป่าเพิม่ขึน้ จงึมกีารส่งเสรมิการปลูก
ตน้เหลอืงปรดียีาธร โดยใชก้รณีศกึษา เพื่อฟ้ืนฟูพืน้ป่า 
รวมถงึการดูแลรกัษาคุณค่าต้นเหลอืงปรดียีาธร ทัง้ใน
ด้านความส าคัญ คุณค่า การอนุรักษ์ และการดูแล
รกัษา โดยองค์ความรู้เหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับความรู้ 
ทศันคติและจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ในการการส่งเสริม
การปลกูตน้เหลอืงปรดียีาธร โดยใชก้รณีศกึษา 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูก ต้นเหลอืง
ปรีดียาธร โดยใช้กรณีศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การปลกูตน้เหลอืงปรดียีาธร ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการ
ปลกูตน้เหลอืงปรดียีาธร ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
  
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คอื 
นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม  จ านวน 99 คน   
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  จ านวน 30 คน  ไดจ้ากการ
เลอืกแบบสมคัรใจ 
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3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรตน้ คอื คู่มอืการสง่เสรมิการปลกู 
ตน้เหลอืงปรดียีาธร โดยใชก้รณีศกึษา 
 2) ตวัแปรตาม คอื 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้เหลอืงปรดียีาธร 
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้เหลอืงปรดียีาธร 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
 3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นเหลือง
ปรดียีาธร โดยใชก้รณีศกึษา 
   2) แผ่นพบัการปลกูตน้เหลอืงปรดียีาธร 
  3.3.2 เครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูก
ตน้เหลอืงปรดียีาธร   
   2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลูกตน้เหลอืง
ปรดียีาธร  
   3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
       1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต า รา  เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่ คู่มือ แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ 
แบบวัดทัศนคติและแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
เกีย่วกบัการปลกูตน้เหลอืงปรดียีาธร 
       2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มอืการเรยีนรูก้ารสง่เสรมิการปลกูตน้
เหลืองปรีดียาธร โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ทัง้หมด  
4 หน่วย ประกอบไปดว้ย หน่วยการส่งเสรมิที่ 1 เรื่อง 
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ หน่วยการส่งเสริมที่ 2 เรื่อง 
ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ หน่วยการส่งเสริมที่  
3 เรื่อง การเพาะปลูกและการขยายพนัธุ์ หน่วยการ
สง่เสรมิที ่4 เรื่อง กรณีศกึษาตน้เหลอืงปรดียีาธร   
  2.2) แผ่นพบัเรื่องการส่งเสริมการปลูกต้น
เหลอืงปรดียีาธร โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วย 
การสง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ต้นเหลอืงปรดียีาธร โดยใชก้รณีศกึษา มลีกัษณะเป็น

ค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตัวเลอืก คอื ก ข ค และ ง 
จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคติมลีกัษณะเป็นแบบวดั
แบบมาตราส่ วนประมาณค่ า  (Rating scale) มี   
5 ตัวเลือก คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ  
ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) แบบวัดจริยธรรมสิ่ง แวดล้อม  มี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค 
และ ง คือ เพื่อตนเอง เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อ
สงัคม เพื่อความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
          3) น าเครื่องมอืที่สร้างขึน้ส่งอาจารย์ทีป่รกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
          4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้องพรอ้มทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือและ
เครื่องมอื มคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความ
เหมาะสมของคู่มือ และเครื่องมอื มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิมคีวาม
สอดคล้องและเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
         5) น า เครื่ อ งมือที่ ผ่ านการวิ เคร าะห์จ าก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ 
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู้ ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง0.20 – 
0.67 และค่ าความยากง่ ายระหว่ าง  0 .46 -0 .50  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวัดทัศนคติ  ค่ าความเชื่ อมัน่
เท่ากบั0.94 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.02 – 
0.67 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.95 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.70 – 0.80 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด
ไว ้
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  6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัด
และประเมนิผลใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใชใ้นการจดั
กจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูตน้เหลอืงปรดียีาธร 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัการสง่เสรมิการปลกู 
ต้นเหลืองปรีดียาธร โดยใช้กรณีศึกษา มีวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1) สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด  
คอื คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นเหลอืงปรดียีาธร 
โดยใช้กรณีศึกษา และแผ่นพับการปลูกต้นเหลือง  
ปรดียีาธร     
   2) สรา้งเครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
คอื  ศกึษาขอ้มูลเบื้องต้น โดยศกึษาจากเอกสารงานวจิยั
ต่าง  ๆเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบของเนื้อหาใน
การจัดท าคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นเหลือง  
ปรดียีาธร พรอ้มทัง้จดัเตรยีมคู่มอืในการถ่ายทอดและน า
เนื้อหาจากคู่มือที่สมบูรณ์แล้ว น าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา จากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน  
   3) น าแบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิ
และแบบวดัจรยิธรรมจรยิธรรม เกี่ยวกบัการส่งเสริมการ
ปลูกต้นเหลอืงปรดียีาธร โดยใช้กรณีศกึษา ไปทดลองใช้
กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง (Try Out) จ านวน 30 คน เพื่อ
หาประสทิธภิาพของเครื่องมอื 
  ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ขัน้ก่อนเข้าสู่กระบวนการ เป็นการ
เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการส่งเสริมหรือสร้าง
บรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมโดยการสร้าง
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ  
   2) ขัน้เขา้สู่กระบวนการ ในการจดักจิกรรม
ครัง้นี้ประกอบไปดว้ย การบรรยาย โดยใชคู้่มอืการส่งเสรมิ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นเหลอืงปรีดียาธร โดยใช้กรณีศกึษา 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   
      2.1) ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรม
นนัทนาการ 
       2.2) ให้ผู้ เข้าร่ วมการส่งเสริม ท า
แบบทดสอบก่อนการส่งเสรมิ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้
แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 

  2.3) เข้าสู่กระบวนการ การให้ความรู้  
อธบิายเกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่2 หน่วยที่ 
3 และหน่วยที ่4 พรอ้มกบัท าแบบฝึกหดัระหว่างหน่วยการ
ส่งเสริมที่ประกอบกบัการบรรยายที่ผู้วิจยัได้บรรยายให้
ความรู ้หน่วยที ่1 ถงึ หน่วยที ่4 ตามล าดบั 
 2.4) ให้นิ สิตกลุ่ มตั วอย่ าง เรี ยนรู้ พื้ นที่
กรณีศกึษา คอื รา้นมากบุญพนัธุ์ไม ้จ.พระนครศรอียุธยา  
วเิคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่กรณีศกึษา จดัอภิปราย
กลุ่มเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา น าเสนอสภาพ
ปัญหาและ แนวทางการแก้ไขปัญหาของพื้นที่
กรณีศกึษา     
          3) ขัน้การวดัและประเมินผล ในขัน้นี้เป็นขัน้ตอน
สุดท้ายซึ่งจะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงค์ของผูว้จิยั ทบทวน
ในเนื้อหาที่ผู้รบัการส่งเสริมได้รบั พร้อมมกีารถาม-ตอบ 
เพื่ อท าความเข้าใจในเนื้ อหาและความรู้ที่ ได้ รับ  
ท าแบบทดสอบหลงัการส่งเสริม ได้แก่ แบบทดสอบ
ความรู้  แบบวัดทัศนคติและ  แบบวัดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม  
3.6 สถิติทีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
   2.3) ค่าความยากง่าย 
      2.4) ค่าความเชื่อมัน่ 
      2. ) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
      2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
      2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.0  
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า:  
ต้นเหลืองปรีดียาธร โดยใช้กรณีศึกษา 
 จากการศกึษาประสทิธิภาพของคู่มอืการส่งเสริม
การปลูกไม้มคี่า: ต้นเหลอืงปรดียีาธร  โดยใช้กรณีศกึษา 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(5), 2563: 54 - 68 

60 

พบว่า ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 
89.66 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 
88.16 ดงันัน้ การสง่เสรมิการปลกูตน้เหลอืงปรดียีาธร โดย

ใช้กรณีศึกษา มีประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม 
89.66/88.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ตัง้ไว้   
(ดงัตารางที1่)  

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้เหลอืงปรดียีาธร โดยใชก้รณีศกึษา (E1 / E2)   

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.93 1.01 89.66 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.63 1.18 88.16 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 89.66/88.16 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้เหลอืงปรดียีาธร โดยใชก้รณีศกึษา 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร

ส่งเสริม 
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร

ส่งเสริม 
 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

ของคู่มือ 
เกณฑ ์

364 529 20 0.6991 ผ่านเกณฑ ์
    
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การปลูกไม้มีค่า: ต้นเหลืองปรีดียาธร โดยใช้
กรณีศึกษา ก่อนการส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ก่อนการ
ส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ย
เกีย่วกบัการปลูกต้นเหลอืงปรดียีาธร อยู่ในระดบัมาก 
(�̅�=12.12) หลังการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
คะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกต้นเหลอืงปรดียีา
ธร อยู่ในระดบัมากที่สุด (�̅�=17.26) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนความรู้เฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า
หลงัจากการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริม มีคะแนน
ความรูเ้ฉลีย่มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  ของคู่มือการ
สง่เสรมิการปลูกต้นเหลอืงปรดียีาธร  โดยใชก้รณีศกึษา มี
ค่าเท่ากบั 0.6991 หมายความว่า ผู้เข้ารบัการส่งเสริมมี
ความรู้ เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ผู้ เข้ารับการส่งเสริมมี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้ หลงัจากการใช้คู่มือ
ส่งเสรมิรอ้ยละ 69.91  ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูก ไม้ มี ค่ า :  ต้นเหลื องป รี ดียาธร โดยใ ช้
กรณีศึกษา ก่อนการส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการ 
ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร พบว่าก่อนการส่งเสริม
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลูก
ต้นเหลอืงปรดียีาธร เท่ากบั 3.42 อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
หลงัการส่งเสริมผู้เขา้ร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติต่อการปลูกต้นเหลอืงปรดียีาธร เท่ากบั 3.92 
อยู่ในระดบัเหน็ด้วย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนทศันคติ
เฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมิ
ผู้เข้าร่วมการส่งเสรมิมีคะแนนทศันคติเฉลี่ยมากกว่า
ก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
(ดงัตารางที ่3) 
4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนการส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม พบว่า ก่อนการส่งเสริมผู้เข้าร่วม การ
สง่เสรมิมคีะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม อยู่ในระดบัเพื่อ
สังคม ( �̅�=2.60) และหลังการส่ ง เสริมมีคะแนน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดี
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งาม (�̅�=3.31) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า  
หลังการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริม มีคะแนน

จริยธรรมสิง่แวดล้อมเฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลกูไมม้คีา่: ตน้เหลอืงปรดียีาธร โดยใช้
กรณีศกึษา กอ่นการสง่เสรมิและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรกำรส่งเสริม (n=30) 

df t p 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั 

ความรู ้(N=20) 12.12 5.44 มาก 17.26 2.71 มากทีส่ดุ 29 
-

11.103 
.000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

42.3  0.33 เหน็ดว้ย 3.92 0.43 เหน็ดว้ย 29 -7.611 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม(N=4) 

2.60 0.57 เพื่อสงัคม 3.31 0.38 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
29 -6.811 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นเหลือง
ปรีดียาธร โดยใช้กรณีศึกษา  
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
สง่เสรมิการปลกูต้นเหลอืงปรดียีาธร โดยใชก้รณีศกึษา 
พบว่า ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็น
ร้อยละ 89.66 และประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คิด
เป็นร้อยละ 88.16 ดังนัน้ การส่งเสริมการปลูกต้น
เหลือง ปรีดียาธร โดยใช้กรณีศึกษา มีประสทิธิภาพ
ของคู่มือส่งเสริม 89.66/88.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 เน่ืองจากผูว้จิยัไดใ้ห ้ความส าคญัของการเรยีนรู้
โดยใช้คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร 
โดยใช้กรณีศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของธนพร 
ณัฏฐเ์พยีรกลวง (2555 : 23) ได้กล่าวไว้ว่ากจิกรรมที่
ต้องการให้ผูเ้รยีนไดม้กีารฝึกเสรมิทกัษะในการเรยีนรู้
ในแหล่ง เรยีนรู ้หมายถงึ การท ากจิกรรมการเรยีนรูใ้น
แหล่ง เรยีนรูท้ีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนฝึกปฏบิตั ิเพื่อเสรมิให้
เกดิความรู้ความเข้าใจและมทีกัษะเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่ 
กิจกรรมการเรียนรู้มักจะมีอยู่ท้ายบทเรียน ซึ่งใน 
บา งครั ้ง กิจ กร รมการ เ รียนรู้ จ ะมีลักษณะ เ ป็น 
แบบฝึกหดัให้ผู้เรียน ได้ฝึกปฏบิตัิหรือเป็นใบงานให้ 
ผู้เรียนปฏิบัติระหว่างเรียนรู้หรือหลังการเรียนรู้ใน

แหล่งเรยีนรู ้เป็นไปตามแนวคดิของเกษม จนัทรแ์ก้ว 
(2547 : 32-33) ไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันามนุษยใ์หเ้กดิ
การลงมือกระท า เพื่ อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น  ทัง้การ 
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เดิม และการป้องกัน 
ปัญหาใหม่ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยการกระท า
ทีเ่กดิขึน้มาจาก ความสมคัรใจไม่ใช่การบงัคบั โดยการ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่มต่ีอสิง่แวดล้อม จ าเป็นต้อง
อาศยักระบวนการในการพฒันาจากการ “ไม่รู”้ เป็น “รู”้ 
จาก “รู้” เป็น “ รูส้กึ” จาก “รู้สกึ” เป็น “คดิจะท า” และ
จาก “คดิจะท า” ไปสู่ “การลงมอื กระท า” จนเกดิเป็น 
พฤตกิรรมการรบัรู้และเขา้ใจใน การปฏบิตัิต่อเรื่องใด
เรื่องหนึ่ งนั ้น จ าเป็นต้องสร้าง ความเข้าใจจึงจะ
สามารถท าให้เกดิผลที่มีประสทิธิภาพได้ และเป็นไป
ตามแนวคดิของสุพตัรา วงศ์ษา (2542 : 77) ได้กล่าว
ไว้ว่าการพัฒนากิจกรรม การเรียนรู้หมายถึงแบบ
แผนการด าเนินการจดัการ เรียนรู้ที่ได้รับการจดัเป็น
ระบบอย่างสมัพนัธ ์และสอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีหลกัการ
การเรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่าน
กระบวนการวิจัยและ ได้รับพิสูจน์และทดสอบว่ามี
ประสทิธิภาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะแสดงขัน้ตอนที่
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และ ผู้สอนต้องด า เนินการตาม
ขัน้ตอนในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรยีนรูต้ามจุดมุ่งหมายของรูปแบบนัน้ๆ ซึง่สอดคลอ้ง

X X
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กับงานวิจัยของพรนิภา ตูมโฮม และประยูร  วงศ์
จนัทรา (2559 : 189-202) ได้ ศึกษาการพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
ส า ธ า รณรัฐ อิ น โ ดนี เ ซี ย  ผ ลก า รศึกษ าพบว่ า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
84.53/ 85.33 แ สด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม มี  
ประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ได้ สอดคล้องกับ 
งานวจิยัของวทิยา ห่อทอง และคณะ (2561:41-53) ได้
ท าการศึกษาการพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม เรื่อง 
ประเภทป่าชุมชนโคกหินลาด ผลการศึกษาพบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมม ีประสทิธภิาพเท่ากบั 
81.57/93.10 เ ป็นไปตามเกณฑ์ ที่ก าหนดและมี
ประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ได้ และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของของยุวเรศ วงษ์จนัทร์ และคณะ (2561: 
156) ได้ศึกษาการ พัฒนาคู่มือฝึกอบรมการท าสาร
ปราบแมลงศตัรูพชื โดยใช้ใบน้อยหน่า ผลการศกึษา
พบว่า คู่มือฝึกอบรม การท าสารปราบแมลงศตัรูพืช
โดยใช้ใบน้อยหน่า ที่ผู้วิจยัพฒันาขึ้นมีประสทิธิภาพ
เท่ากบั 98.40/95.50 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้
ไว ้
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มือ 
ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) มคี่าเท่ากบั 0.6991 สง่ผลให้
มคีวามก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึน้หลงัจากการใช้
คู่มอืการสง่เสรมิ รอ้ยละ 69.91 แสดงใหเ้หน็ว่านกัเรยีน
ที่เข้ารบัการส่งเสริมโดยการใช้คู่มือการส่งเสริมการ
เรียนรู้นัน้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ท าให้ค่าดชันี
ประสทิธผิลมคี่าทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน ซึง่เป็นไปตาม
แนวคดิของราชบณัฑติยสถาน (2 42 : 2 6) ไดน้ิยาม
ความหมาย "คู่มือ" หมายถึง สมุด หรือหนังสอืที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้
ประกอบต ารา เพื่ออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อ
แนะน าวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คู่มือจดัเป็น
หนังสืออ้า งอิงประ เภทหนึ่ ง  ที่ ร วบรวม ข้อมูล 
ขอ้เทจ็จรงิ เฉพาะเรื่อง เพื่อใชเ้ป็นคู่มอืตอบ ค าถามใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อใช้เป็นคู่มอื
ในการศึกษาและปฏิบตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้ คู่มือมกัจะมี
การเรยีบเรยีงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวก

ในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้ เป็นไปตาม แนวคิดของ
ปรชีา ช้างขวญัยนื (2  1 :127-13) ไดอ้ธบิายคู่มอืที่
เกีย่วกบัการจดัการเรยีนว่า คู่มอื คอื หนังสอืทีผู่เ้รยีน
ใช้ควบคู่ไปกับต าราที่เรียนปกติ โดยการถ่ายทอด
ความรู้ผ่านคู่มือฝึกอบรม อาจท าให้ ผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้อื่น โดยมุ่งหวังให้
ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคต ิและเกดิ ความตระหนัก 
สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
และเป็นไปตามแนวคดิของวรีะพนัธ์ แก้วรตัน์ (2  8: 
136) ให้ค านิยามความหมายของ การฝึกอบรมไว้ว่า 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมอย่างมีระบบ 
เพื่อใหบุ้คคลมคีวามรู้ ความ เขา้ใจ มคีวามสามารถที่
จ าเป็น และมทีศันคติทีด่ ีส าหรบัการปฏบิตัิงานอย่าง
ใดอย่างหนึ่งของ หน่วยงานหรอืองคก์ร ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวจิยัของณิชกมล ดวีงษา และคณะ (2 61: 12-
29) ได้ศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม เรื่อง 
ชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน ผลการศกึษา พบว่า ค่า
ดัชนีประสิทธิผล (E.I) คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั มหาสารคาม 
เรื่องชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชนมคี่าเท่ากบั 0.8380 
แสดงว่านิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและ
สง่ผลใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามกา้วหน้าในการ
เรียนรู้ ร้อยละ 83.80 สอดคล้องกบังานวิจยัของภูรี
ภทัร ์ผุดผา และคณะ (2 61: 94) ไดท้ าการศกึษาการ
พฒันาคู่มืออบรม การอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพของผเีสือ้ใน ชุมชนบา้นเกิง้ ต าบลเกิง้ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ค่าดชันี
ป ร ะ สิท ธิผล  (E.I) ของคู่ มื อก า รอ นุ รักษ์ ค ว าม
หลากหลายทาง ชวีภาพของผเีสือ้ มคี่าเท่ากบั 0.6333 
นัน่หมายความว่า นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 63.33 แสดงให้เห็นว่า จากการพัฒนาการ
อบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ผีเสื้อในบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในคู่มือ 
อบรม เกดิความรู้และทศันคติที่ด ีและสอดคล้อง กบั
งานวิจัยของนัฏฐภรณ์ ปรึกไธสง และคณะ (2561: 
192) ได้ศึกษา เรื่องการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์สมุนไพรในป่าทุ่ง ป่าทาม ส าหรบัชุมชน บา้น
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โนนสมบู ร ณ์  ต าบล เกิ้ ง  อ า เภอ เมือ ง  จังหวัด 
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า มีดชันีประสทิธิผล 
(E.I.) เท่ ากับ  0.7138 หมายความว่ าชาวบ้านมี  
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 71.38 แสดงให้ 
เห็นว่ าคู่ มือ ฝึกอบรมมีความ เหมาะสม  และมี  
ประสทิธภิาพ โดยผ่านกระบวนการตามขัน้ตอน 
5.2 การศึกษาและเปรียบเทียบความรูเ้กีย่วกบัการ
ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร โดยใช้กรณีศึกษา  
 พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนความรู้
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การ
ส่งเสริมมีผลท าให้ความรู้ผู้ที่เข้าร่วมการส่งเสริม
เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีกระบวนการส่งเสริมโดยใช้วธิกีาร
ส่งเสรมิ มกีระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา โดย
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิ คอื คู่มอื และแผ่นพบัการ
สง่เสรมิการปลกูต้นเหลอืงปรดียีาธร โดยใชก้รณีศกึษา 
ในการบรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบั ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์การปลกูและการขยายพนัธุ์
ของตน้เหลอืงปรดียีาธร และกรณีศกึษาต้นเหลอืงปรดีี
ยาธร ท าให้ผู้ที่เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิมคีวามรู้เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของชวาล แพรรัตกุล 
(2552: 201-225) ได้กล่าวว่า การวดัความรู้ความจ า 
เป็นการวดัสมรรถภาพสมอง ด้านการระลึกออกของ
ความจ านัน่เอง เป็นการวดั เกี่ยวกบัเรื่องราวที่เคยมี
ประสบการณ์หรือเคยรู้เคย เห็นและท ามาก่อนแล้ว
ทัง้สิน้ ซึง่การวดัความรู ้ความจ า สามารถสรา้งค าถาม
วดัสมรรถภาพดา้นน้ีได ้หลายลกัษณะดว้ยกนั ลกัษณะ
ของค าถามจะแตกต่าง กนัออกไปตามชนิดของความรู้
ความจ า แต่ก็จะมีลักษณะร่วมกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ 
เป็นค าถามทีใ่หร้ะลกึถงึประสบการณ์ที่ผ่านมาที่จ าได้
ก่อนแลว้ ไม่ว่าจะอยู่ในรปูค าศพัท ์นิยาม ระเบยีบ หรอื
แบบแผน เป็นไปตามแนวคิดของพิศวง ธรรมพันธ์ 
( 2  4 7 : 1 4 )  ไ ด้ก ล่ า วถึ ง ลักษณะคว ามรู้ ไ ว้ ว่ า 
ประกอบด้วย 1) การทดลองได้ (Empirical) การ
ทดลองอยู่บน พื้นฐานของการสังเกตการพิสูจน์ 
ตรวจสอบและการ ใช้กระบวนการเหตุผล 2) การ
ตรวจสอบได ้(Verifiable) ซึง่เราสามารถสงัเกตไดจ้าก
การเห็น การชัง่น ้ าหนัก การวัด การนับและการ
ตรวจสอบ 3 )  มีความ เ ป็นทฤษฎี (Theoretical) 

สามารถสรุปสิง่ที่ สงัเกตตามหลกัตรรกวิทยามาเป็น
ทฤษฎี  ห รือ เนื้ อห าวิช า  4 )  มีก า รผสมผสาน 
(Cumulative) เพราะทฤษฎีหรือความรู้เดิมนัน้เป็น
พืน้ฐานของการ สรา้งทฤษฎใีหม่  ) ไม่เป็นจรยิศาสตร ์
(Non-Ethical) เนื้อหาสาระจะไม่เพ่งเล็งในด้านดหีรือ
เลวแต่จะมุ่งท าความเขา้ใจและอธบิายสิง่ทีเ่ป็นไป และ
เป็นไปตาม แนวคิดของแสงจนัทร์ โสภากาล (2  0: 
14-1 ) ได ้ใหค้วามหมายของความรู ้ว่าหมายถงึ การ
รบัรู ้เกีย่วกบัขอ้เทจ็จริง เหตุการณ์ รายละเอยีดต่างๆ 
ที่เกิดจากการสงัเกต การศึกษาประสบการณ์ ทัง้ใน 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ความรู้ 
พืน้ฐานหรอืภูมหิลงัของแต่ละบุคคล ที่บุคคลได้จดจ า 
หรือเก็บรวมรวมไว้ และสามารถแสดงออกมาในเชิง 
พฤตกิรรมทีส่งัเกตหรอืวดัได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของฐติาภรณ์ วงศพ์งษ์ค า และคณะ (2 61:4 -53) ได้
ท าการศกึษา เรื่อง การสง่เสรมิการ อนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้า
กุดแดง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง ก่อนการอบรมชาวบ้านมี
ความรู้อยู่ ในระดับมาก (�̅� = 11.76) และหลังการ
อบรมชาวบ้านมคีวามรู้อยู่ ในระดบัมาก (�̅� =14.10) 
ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยความรู้ของ
ชาวบ้าน หลงัการอบรม ชาวบา้นที่เขา้รบัการอบรมมี
คะแนนความรู้ม ากกว่า ก่อนการอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าชาวบา้น
ที่เข้ารับการอบรม การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดงมี
ความรู้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกบังานวิจยัของสุเมธ ผกา
หวน และคณะ (2561:1-17) ได้ศึกษาวิจยั เรื่อง การ
พฒันากจิกรรม การเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ต้นไมเ้ด่นในป่าชุมชน 
ผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยความรู้ของนิสติที่เขา้ร่วม 
กจิกรรมก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบั 
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 18.86 และหลงัการเข้า 
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม โ ด ย ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 
มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 27.60 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่านิสติที่
เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการเขา้ร่วม 
กิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้อง 
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กับงานวิจัยของศศิประภา  เผ่ าสุขดี  และคณะ 
(2561:30-40) ไ ด้ท า ก า รศึกษ าก า รพัฒนาคู่ มื อ 
ฝึกอบรมการท าถ่านจากมูลสตัว์เพื่อลดการท าลาย 
ทรัพยากรป่าไม้ ส าหรับชาวบ้านในชุมชนบ้าน 
โคกจนัทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยคัฆภูมิพิสยั 
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 
การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัการท าถ่านจากมูล
สัตว์ ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ ในระดับน้อย  
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 9.78 และหลงัการฝึกอบรมโดยรวม 
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 17.52 ผูเ้ขา้ร่วม
การฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงั การฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 
 ดังนัน้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
การส่งเสริมการปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร มีความรู้
เพิ่มขึ้นเนื่องจากคู่มือการส่งเสริมมีความเหมาะสม 
และน่าสนใจ จึงท าให้เนื้อหาเหมาะกบัผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสริม ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของ
คู่มอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิเป็นอย่างด ีซึง่คู่มอืการสง่เสรมิ
การเรยีนรูก้ารปลูกต้นเหลอืงปรดียีาธรนัน้เน้นใหน้ิสติ
ได้รับประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้นิสิต
สามารถนาความรู ้และประสบการณ์ที่ไดเ้กี่ยวกบัการ
ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สงูสดุ 
5.3 การศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ป ลู ก ไ ม้ มี ค่ า :  ต้ น เ ห ลื อ ง ป รี ดี ย า ธ ร 
โดยใช้กรณีศึกษา  
 พบว่า หลงัการส่งเสรมิผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคติมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นัยส าคญัที่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่าการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นเหลอืงปรดียีาธร โดยใชก้รณีศกึษา มผีลท าให้
ทศันคติของผู้ที่เข้าการส่งเสริมเพิ่มขึ้น เนื่องจากใน
การส่งเสรมิมกีระบวนการใหผู้ท้ีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิได้
เรยีนรู ้มกีารถามตอบมคีู่มอืและแผ่นพบัขณะบรรยาย
ใหค้วามรู ้เป็นสือ่หรอืตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอการสง่เสรมิการปลกูตน้เหลอืงปรดียีาธร 
โดยใช้กรณีศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของพงศ์ 
หรดาล  (2540: 42) ได้ก ล่ าวไว้ว่ า  ทัศนคติ  คือ 
ความรู้สึก ท่าที ความคิดเห็น และพฤติกรรมของ

คนงานทีม่ต่ีอเพื่อนร่วมงาน ผูบ้รหิาร กลุ่มคน องคก์ร
หรอืสภาพแวดลอ้มอื่นๆ โดยการแสดงออกในลกัษณะ
ของความรู้สึกหรือท่าทีในทางยอมรับหรือปฏิเสธ 
สอดคล้องกบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 
(2541: 44) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคต ิหมายถงึ ความรูส้กึ
นึกคดิของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ในสิง่หนึ่ง ซึง่ผูบ้รโิภคเรยีนรู้
จากประสบการณ์ในอดตีโดยใช้เป็นตวัเชื่อมระหว่าง
ความคิดและพฤติกรรม นักการตลาดนิยมใช้ในการ
โฆษณาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และตรา
สนิค้า เสรมิแรงและ (หรอื) เปลี่ยนทศันคติสอดคล้อง
กบัแนวคดิของสรอ้ยตระกลูอรรถมานะ (2541: 64) ได้
กล่าวไวว้่า ทศันคต ิคอื ผลผสมผสานระหว่างความนึก
คดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็ ความรู ้และความรูส้ ึกของ
บุคคลทีม่ต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใด คนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่ง ซึ่งออกมาในทางประเมนิค่าอนัอาจ
เป็นไปในทางยอมรบัหรอืปฏิเสธก็ได้ และความรู้สกึ
เหล่าน้ีมแีนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมใดพฤตกิรรม
หนึ่งขึ้น สอดคล้องกบัแนวคิดของศักดิไ์ทย หาไซย 
(2556: 138) ได้กล่าวไว้ว่า ทศันคติ คอื สภาวะความ
พร้อมทางจติที่เกี่ยวขอ้งกบัความคดิ ความรู้สกึ และ
แนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ 
สถานการณ์ต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และ
สภาวะความพร้อมทางจตินี้จะต้องอยู่นานพอสมควร 
และสอดคล้องกับแนวคิดของเชิดศักดิ ์โฆวาสินธุ์ 
(2522: 19) กล่าวว่า ทศันคตคิอืสิง่ทีอ่ยู่ในจติใจของคน 
ที่ตอบสนองต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึ่งเราไม่สามารถสงัเกต
หรือวัดได้โดยตรงแต่เราสามารถรู้ได้ โดยดูจาก
พฤตกิรรมของคนว่าจะตอบสนองต่อสิง่เรา้อย่างไร เรา
กจ็ะทราบทนัท ีซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของวาท ีลพ
พันธ์ทอง และประยูร วงศ์จันทรา (2  9: 142) 
ท าการศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมผลติภณัฑ์
สีเขียว ส าหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อน
การฝึกอบรมนิสติกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติ
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅� = 3.90) และหลงัการ
ฝึกอบรมนิสิตกลุ่มทดลอง มีทัศนคติโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วย (�̅� = 4.47) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า นิสติ
กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสงู
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กว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .0  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาดา 
ทรงบัญฑิต (2558: 46) ได้ศึกษา การส่งเสริมการ
อนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมี
คะแนนทศันคตกิ่อนการสง่เสรมิ เท่ากบั 2.46 และหลงั
การส่งเสริม เท่ากับ 2.69 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติก่ อนและหลังการส่ ง เสริม  พบว่ า 
ผู้เขา้ร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการ
สง่เสรมิ มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของของ 
โกสนิ สะตะ และคณะ (2559: 7-8) ไดศ้กึษาเรื่อง การ
พฒันากจิกรรมฝึกอบรมมคัคุเทศกส์ิง่แวดลอ้มเพื่อการ
ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ ผลการศกึษาพบว่า ทศันคตขิอง
นิสติกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม และนิสติกลุ่มทดลองมทีศันคติ
โดยรวมและรายด้านทัง้ 5 ด้าน สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
และนิสิตก ลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะในการเป็น
วทิยากรฝึกอบรมที่นิสติประเมินตนเองและวิทยากร
เป็นผู้ประเมิน หลงัการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก และนิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนทัศนคติ สูงกว่า
นิสติกลุ่มควบคุม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้กจิกรรมการสง่เสรมิการเรยีนรูม้ผีลท าให้
ทศันคตขิองผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมินัน้เป็นไปในทางที่ดี
ขึน้ เน่ืองจากมกีารจดัการกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบั
การถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษา และใช้คู่มือ  
การปลูกไม้มีค่ า :  ต้น เหลืองปรีดีย าธร  โดยใช้
กรณีศึกษา ในการบรรยายให้ความรู้  เพื่อเป็นสื่อ
กระตุ้นให้ผู้เข้าการร่วมส่งเสริมมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ปลกูตน้เหลอืงปรดียีาธร จงึท าใหผู้เ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ
มทีศันคตทิีด่มีากเพิม่ขึน้ 
5.4  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อม  
 พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการส่งเสรมิการปลกูตน้เหลอืง
ปรีดียาธร โดยใช้กรณีศึกษา ก่อนส่งเสริมมีคะแนน
เฉลีย่ เท่ากบั 2.60 อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม หลงัส่งเสรมิ
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 อยู่ ในระดับเพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนก่อนและ
หลังการส่งเสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเพิม่มากขึน้หลงัการสง่เสรมิอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 เนื่องจากการส่งเสรมิ
การปลกูตน้เหลอืงปรดียีาธร โดยใชก้รณีศกึษามคีวาม
เหมาะสม พร้อมกับมีเนื้อหาที่ส าคัญ และท าให้
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ
ผู้เข้าร่วมการการส่งเสริมเพิ่มขึ้น และมีจริยธรรม
สิง่แวดล้อม เจตคติ และค่านิยมที่ดต่ีอสิง่แวดลอ้ม ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา (2  9: 
171-172) กล่าวว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
หลกัการทีค่วรประพฤตอิย่างหนึ่งต่อ สิง่แวดลอ้ม ซึง่มี
ผลท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทาง
ระบบนิเวศ และเอื้อประโยชน์ให้แก่ สรรพสิง่ที่อาศยั
สิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ ได้ โดยไม่สูญเสียระบบ
สมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดล้อม ซึ่งจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มไม่สามารถแยกออกไดจ้าก จรยิธรรมชวีติ 
สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวั ของมนัเองเป็น
ปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยง ชวีติ ชุมชน และ
สงัคมสิง่แวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่าง ยัง่ยืน เป็นไป
ตามแนวคดิของ โกวทิ ประวาลพฤกษ์ (2 4 1: 123) 
ไดใ้หค้วามหมายว่า จรยิธรรม มคีวามหมาย 2 นัย คอื 
นยัทีห่นึ่ง จรยิธรรมเป็นหลกัการและเหตุผลทีพ่จิารณา
เกี่ยวกับ การกระท า การพิจารณาตัดสินและการ
ตัดสินใจซึ่งเป็นความหมายที่คนทัว่ไปเข้าใจกันมา
ดัง้เดิมนัยที่สอง จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการ
กระท าเป็นการตัดสินใจ การพิจารณาตัดสินเป็น
คุณธรรมทางจริยธรรม ที่มพีื้นฐานอยู่บนการกระท า 
และ เจตคติที่สามารถสงัเกตเหน็ได้ และเป็นไปตาม
แนวคิดของประภาศรี สหีอ าไพ (2 40 : 17) ได้ให้ 
ความหมายว่า  จริยธรรม หมายถึง  หลักความ 
ประพฤติที่อบรมกริยิา และปลูกฝังลกัษณะนิสยัให้ ผู้
ประพฤติอยู่ในครรลองและศีลธรรม และคุณค่าของ 
จริยธรรมนัน้ชี้ให้เห็นถึงความเจริญงอกงามในชีวิต 
อย่างมีระบบแบบแผนตามวฒันธรรมของบุคคลที่มี 
ลักษณะจิตใจที่ดีงามซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชิษณุพงศ์ พันธ์บุตรและคณะ (2561: 56) ได้ศึกษา
การศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง สตัวป่์า
ในป่าชุมชน พบว่า นิสิตมีคะแนน เฉลี่ยก่อนการ
ฝึกอบรมสูงกว่าหลงัการฝึกอบรมแสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอื
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และกระบวนการฝึกอบรมกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน 
มคีวามเหมาะสมและมเีทคนิควธิกีารฝึกอบรมทีม่คีวาม
หลากหลาย ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมทุกหน่วยฝึกอบรม ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่เข้า
ร่วมรบัการฝึกอบรมมจีรยิธรรมเพิม่มากขึน้ กว่าก่อน
เข้าร่วมฝึกอบรมสอดคล้องกบังานวิจัยของอรอนงค์ 
พลโคกก่องและคณะ (2561: 82) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน บ้านศรวีไิล หมู่ 8 ของ
นิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง กิจกรรม พบว่า 
คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วม
กจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง ปัญหา
การทิ้งขยะในป่าชุมชน ก่อนกิจกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.07 และหลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกตอ้งดี
งาม มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.9  เมื่อเปรยีบเทียบคะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
กจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่า 
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .0  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปนัดดา ฤทธิ ์
ส าแดง และคณะ (2562 : 51) ได้ศึกษาเกี่ยวกบัการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตาม
ศาสตร์พระราชาของนิสติกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง
การจดักิจกรรม พบว่า คะแนนจริยธรรมสิง่แวดล้อม
ของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมทรพัยากรน ้าโดยการท า
ฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชาก่อนการเขา้ร่วม
กิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับเพื่อสังคม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.78 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
มคีะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการเข้าร่วม

กิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .0  และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของพฒันา ชนะพนัธุ ์และคณะ (2562 : 92) 
ได้ศกึษาการศกึษาการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดย การ
ห่มดินตามศาสตร์พระราชา ของนิสิตกลุ่ม ตัวอย่าง
ก่อนและหลังการอบรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวม อยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม (�̅�  = 2.13) และหลงัการ ฝึกอบรม
นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดย รวมอยู่ใน
ร ะ ดั บ เ พื่ อ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ดี ง า ม  ( �̅� = 3 . 3 9 )  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า: 
ตน้เหลอืงปรดียีาธร โดยใชก้รณีศกึษา ไปประยุกต์กบั
การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าในพืน้ทีต่่างๆ ได้
เป็นอย่างด ี
 2) สามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า: 
ตน้เหลอืงปรดียีาธร โดยใชก้รณีศกึษา ไปปรบัใชใ้นสื่อ
การสอนต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรพัยากรป่า 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1)  ควรมีการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมในการ
สง่เสรมิโดยใชคู้่มอืการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า: ต้นเหลอืง
ปรดียีาธร ในรูปแบบต่างๆ เพื่อทีจ่ะส่งเสรมิใหผู้เ้ขา้รบั
การส่งเสริมเกิดความรู้  ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
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