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บทคดัยอ่ 

   วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นประดู่บา้นโดยใช้เกมเป็นฐาน 
การเรยีนรู ้ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1  
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 30 คน  
ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึ่งไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นประดู่บา้นโดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้  แบบทดสอบความรู้ 
แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการสง่เสรมิมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 94.33/83.83 
สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการสง่เสรมิเท่ากบั 0.7825 แสดงว่า นิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 78.25 
นิสติมีคะแนนความรู้ ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นประดู่บ้านโดยใช้เกมเป็นฐาน 
การเรยีนรูห้ลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  
ค ำส ำคญั : การส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มีค่า ต้นประดู่บ้าน เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ ความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม 

ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  
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Abstract 

 The purposes of this research were to develop a manual to The Promotion of planting of valuable 
trees: FABACEAE (Prerocarpus Indicus Willd) by using games based learning 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 3 0  the 1st year undergraduate students  
in Environmental Education, Faculty of Environment and Resource Studies Mahasarakham University, 
enrolled in forest and wildlife resources subject, by voluntary sampling.The research tools were a manual of 
the Promotion of planting of valuable trees: FABACEAE (Prerocarpus Indicus Willd) by using games based 
learning, the environmental knowledge test, attitude test and 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 94.33/83.83. The effectiveness of the activity manual index was equal to 
0.7825. The students had more knowledge and effect to increased student progress after using the training 
manual at 78. 25%. After the training, the students had an average score of environmental knowledge, 
attitude and ethics more than before training statistical significantly level of .05. 
 
Keywords: Promotion Precious wood, FABACEAE ( Prerocarpus Indicus Willd),  games based learning, 

environmental knowledge, environmental attitude, environment ethics 
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1. บทน ำ 
 ทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่
จดัเป็นประเภทใชแ้ลว้ไม่หมดไปและสามารถทดแทน
ได้ (renewable resources) แต่ในสภาพความเป็น
จรงิปัญหาทีส่ าคญัอย่างหนึ่งทีเ่กดิขึน้กบัประเทศไทย
และจดัว่าเป็นปัญหาที่วกิฤต คอื เรื่องการลดลงของ
ทรัพยากรป่าไม้ ทัง้ในเรื่องพื้นที่และคุณภาพของ
ทรพัยากรป่าไม ้ในสมยัโลกาภวิตัน์นี้ ปัญหาเรื่องการ
ลดลงของพื้นที่ป่าไม้ มิได้เป็นเพียงปัญหาของ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่กับเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศต่างๆ ในโลกนี้ โดยเฉพาะปัญหา
กระทบกระเทอืนต่อสภาพบรรยากาศของโลก ทัง้นี้
เน่ืองจากคุณค่าของทรพัยากรป่าไมท้ีใ่หท้ัง้ประโยชน์
โดยตรงในเรื่องเนื้อไม้ และประโยชน์ทางอ้อมที่มี
คุณค่ามหาศาล ในดา้นของการรกัษาสมดุลของระบบ
นิเวศ เพราะป่าไม้เป็นแหล่งผลติก๊าซออกซเิจนและ
แหล่งเกบ็กกัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(carbon sink) 
ทีใ่หญ่ที่สุดในโลก ซึ่งก๊าซนี้เป็นก๊าซทีส่ าคญัต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศโลก (Climate Change) 
ในทางกลบักนัหากพืน้ทีป่่าไมถู้กท าลายลงเป็นอย่าง
ม า ก ก็ จ ะ เ ป็ น แ ห ล่ ง ที่ ป ล ด ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
ค า ร์บ อน ไดออก ไซด์  ( carbon source) ดัง นั ้น
ทรัพยากรป่าไม้จึงมีความส าคญัต่อโลกและสิ่งที่มี
ชีวิตที่อยู่บนโลก เพราะป่าไม้มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง 
เราจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ให้ด ารงอยู่สืบไป 
(ธงชยั จารุพพฒัน์, 2541: 10)  
 ไม้ยืนต้นทัง้  58 ชนิดที่ก าหนดเอาไว้ว่ า
ประชาชนสามารถใชเ้ป็นสนิทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยใ์ช้
ค ้าประกันในการท าธุรกรรมต่างๆ ได้ กรมป่าไม้
ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง คอืกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงการคลัง  ได้ประชุม เพื่ อหาแนวทาง
ด าเนินการเรื่องนี้แล้ว โดยจะตัง้คณะกรรมการ
ก าหนดแนวทางประเมินมูลค่าราคาไม้แต่ละชนิด 
และก าหนดคุณสมบตัอิื่นๆ ประกอบดว้ย เช่น ความ
เสีย่งต่อการถูกลกัลอบตดั โอกาสในการเจรญิเตบิโต 
ซึ่งคุณสมบัติตรงนี้สถาบันทางการเงินจะเป็นผู้
ประเมนิ โดยเอาหลกัการราคากลางทีค่ณะกรรมการ
ร่วมระหว่างกรมป่าไมแ้ละกระทรวงพาณิชย ก าหนด

ออกมาเป็นตัวพิจารณา (วิโรจน์ ชาญเชิงพานิช , 
2555: 10)  
 ประดู่บา้น (มถีิน่ก าเนิดในเขตรอ้นขึน้และเขต
อบอุ่นของเอเชยี มาเลเซยีและภูมภิาคแปซฟิิกเหนือ
และตะวนัตกเฉียงใต ้สายพนัธุน์ี้สามารถพบไดใ้นการ
เพาะปลูกและแปลงสญัชาติในอเมรกิากลางและใต้ , 
แครบิเบยีน, แอฟรกิา, เอเชยีและบนหมู่เกาะแปซฟิิก 
(เช่นกวม, ฮาวาย, ฟิจและซามวั) มชีื่ออยู่ในรายการ
ของชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีรุ่กรานในตรนิิแดดและโตเบโก 
ถิน่ ทีอ่ยู่ตามธรรมชาต ิทีอ่ื่นสามารถพบไดใ้นป่าเปิด 
ป่ารอง ป่าชายฝัง่ทะเล หนองน ้าตามฤดกูาลและตาม
ล าธารน ้าขึ้นน ้าลงชายฝัง่หินที่ระดับความสูง 750
เมตร ประดู่ป่ากับประดู่ บ้านมกัสบัสนกนัสงัเกตที่
ดอกของประดู่ป่าดอกจะออกเป็นช่อ ทีก่ ัน้ช่อไม่แตก
แขนงช่อยาว 5-9 เซนตเิมตร ออกในซอกใบ แต่ดอก
ประดู่บ้านดอกมีก้านช่อที่แตกแขนงออกที่ปลายกิ่ง 
ยาว 15-30 เซนตเิมตร อนัน้ีดคูวามแตกต่างตอนออก
ดอก ดอกและเรอืนยอดที่สวยงามของประดู่บ้านท า
ใหเ้ป็นทีน่ิยม และกระจายพนัธุ์ไปกว้างขวางเป็นไม้
ผลดัใบขนาดกลาง สงูประมาณ 8-15 เมตรเรอืนยอด
แผ่กวา้งกิง่อ่อนห้อยยอ้ยลง ใบเป็นใบประกอบแบบ
ขนนกปลายคี ่ออกรวมกนัเป็นช่อ มใีบย่อย 5-11 ใบ
ใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ผวิใบเกลี้ยงโคนใบ
มนปลายใบแหลม ดอก เป็นดอกช่อออกตามปลายกิง่
หลงัจากแตกใบใหม่ กลบีรองดอกสเีขยีวกลบีดอกสี
เหลืองอมส้ม ดอกคล้ายดอกถัว่แดงขนาด 1-1.5 
เซนติเมตร ดอกมีกลิ่นหอม ผลกลมและแบนมีปีก
บางๆ โดยรอบผลแก่มสีนี ้าตาลไม่แตก มีเมลด็ตรง
กลาง 1 เมลด็ ต้องการแสงแดดจดั ดนิร่วนปนทราย
จนถงึดนิเหนียว ทีม่คี่า pH 5.5 - 6.5, ทีท่นได ้5 – 7 
(พจิติรจริาภา เทวกุล, 2561: 58 ) 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัเหน็ความส าคญัของไมม้คี่าชนิด
นี้  จึงอยากถ่ายทอดประโยชน์และความรู้เรื่อง
สรรพคุณต่างๆ ของต้นประดู่บา้น จงึมคีวามสนใจใน
การส่งเสรมิใหก้ลุ่มตวัอย่างรูจ้กัการปลูกต้นไม้มคี่า: 
ต้นประดู่บ้านโดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ โดยมี
กระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษา เพื่อให้มคีวามรู้ 
ทศันคติ จริยธรรมสิง่แวดล้อม และสร้างมูลค่าทาง
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เศรษฐกิจ ที่ส าคัญยังท าให้เกิดพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 
สามารถเกบ็เป็นมรดกใหล้กูหลานได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
  2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลูกไมม้ี
ค่า: ต้นประดู่บ้านโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรูใ้ห้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ตามเกณฑ ์80/80 
 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการปลูกไม้มีค่า: ต้นประดู่บ้านโดยใช้เกม
เป็นฐานการเรยีนรู ้ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นประดู่บ้านโดยใช้เกมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไมม้คี่า: ต้นประดู่บา้นโดยใช้
เกมเป็นฐานการเรยีนรู ้ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิต
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 356 คน    
 3.1.2 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื นิสติ
ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ซึ่งได้จากการ
เลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่า: ตน้ประดู่บา้นโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 2) ตวัแปรตาม คอื   
  2.1) ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นประดู่
บา้น 
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้ประดู่บา้น 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกต้น
ประดู่บา้น 
 

3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มือการส่ง เสริมการปลูกไม้มีค่ า :  
ตน้ประดู่บา้นโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
  2) ใบความรูก้ารปลกูตน้ประดู่บา้น 
 3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ไมม้คี่า: ตน้ประดู่บา้น 
  2) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกไม้มีค่า: 
ตน้ประดู่บา้น 
  3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการ
ปลกูไมม้คี่า: ตน้ประดู่บา้น 
3.4 กำรสรำ้งและหำคณุภำพเครือ่งมือ 
 3.4.1 ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง 
ได้แก่ คู่มือ ใบความรู้ แบบทดสอบความรู้ แบบวดั
ทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกู
ไมม้คี่า: ตน้ประดู่บา้นโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 3.4.2 น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  1)  คู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมปลูกไม้มี
ค่า: ต้นประดู่บา้นโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้โดย
มเีน้ือหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 3 หน่วย ประกอบไปดว้ย 
หน่วยกจิกรรมที ่1 ลกัษณะทางพฤกษศาสตรข์องต้น
ประดู่บ้าน หน่วยกิจกรรมที่ 2 สรรพคุณของประดู่
บ้าน หน่วยกิจกรรมที่  3 เทคนิคการปลูกและ
ขยายพนัธุป์ระดู่บา้น    
  2) ใบความรู้ เรื่องการปลูกไม้มีค่า: ต้น
ประดู่บา้นโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
  3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัปลูกไม้มี
ค่า: ต้นประดู่บ้าน มีลักษณะเป็นค าถาม ปลายปิด 
แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  4) แบบวดัทศันคต ิมลีกัษณะค าถามแบบ
ปิด เ ป็นมาตรส่วนประมาณค่ า  (Rating scale)  
มลีกัษณะเป็นแบบก าหนด แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื เหน็
ด้วยอย่างยิง่/เหน็ด้วย/ไม่แน่ใจ/ไม่เหน็ด้วย/ไม่เห็น
ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม มลีกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง 
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คือ เพื่อตนเอง เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อสงัคม 
เพื่อความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3.4.3 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 3.4.4 น าเครื่องมอืที่ผ่านอาจารย์ทีป่รกึษาส่ง
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคลอ้งพรอ้มทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์
คะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มอื และ
เครื่ องมือ มีค่ า  IOC เฉลี่ยมากกว่า  0.5 ขึ้นไป 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 3.4.5 น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก 
ผูเ้ชี่ยวชาญไป Try out กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่ายของเครื่องมือ 
ดงันี้ 
  1) แบบทดสอบความรู ้มคี่าอ านาจจ าแนก
รายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.31 –  0.52 และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับ เท่ากับ 0.88 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  2) แบบวดัทศันคต ิมคี่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้ (r) อยู่ระหว่าง 0.41 – 0.82 และค่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.77 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ทีก่ าหนดไว ้
  3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.90 
และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.75 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 3.4.6 ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวดั
และประเมนิผลใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใชใ้นการ
จดักิจกรรมการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นประดู่
บา้นโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การสง่เสรมิการปลกูต้นไมม้คี่า: ตน้ประดู่บา้น
โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ ผู้วิจยัได้ท าการแบ่ง
การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยแบ่งเป็น  
2 ระยะ คอื 

 ระยะที่ 1 การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพ
เครื่องมอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นประดู่บา้น
โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้  
  1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจาก
เอกสารงานวิจยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการ
สง่เสรมิการปลกูต้นไมม้คี่า: ตน้ประดู่บา้นโดยใชเ้กม
เป็นฐานการเรยีนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
รปูแบบของเน้ือหาในการจดัท าคู่มอื  
  2) จัดเตรียมเครื่องมือในการถ่ายทอด 
แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัด
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้น
ประดู่บา้นโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ใหส้มบรูณ์  
  3) น าเนื้อหาจากคู่มือที่สมบูรณ์แล้ว มา
สร้างแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบ
วดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม น าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 
น ามาปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาก่อนน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ทัง้  3 ท่าน 
ปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
น าไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบั
สิง่แวดลอ้ม  
  4) น าแบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิ
และแบบวัดจริยธรรมจริยธรรมต่อการปลูกต้น 
ไม้มคี่า: ต้นประดู่บ้านโดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้
ไปทดลองใช ้(Try Out) กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
 ระยะที ่2 ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาโดย
การสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้ประดู่บา้น  
ใชว้ธิกีารสอนโดยใชเ้กมเป็นฐานมวีธิกีาร ดงันี้ 
  ขัน้ก่อนการสง่เสรมิ 
   1. แนะน าวทิยากรใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมการ
ส่งเสรมิ พร้อมชีแ้จงรายละเอยีดก่อนการส่งเสรมิใน
หน่วยกจิกรรมต่างๆ 
   2. แจกแบบทดสอบความรู้ ทัศนคติ 
และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการส่งเสริมแต่ละ
หน่วย 
  ขัน้ด าเนินการสง่เสรมิ  
   1. วทิยากรน าเสนอเกม ชี้แจงวธิกีาร
เล่น และกติกาการเล่น มี 3 หน่วยกิจกรรม ได้แก่ 
หน่วยกจิกรรมที่ 1 เรื่อง ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์
ของต้นประดู่บ้าน โดยใช้เกมวงล้อปริศนา หน่วย
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กจิกรรมที ่2 สรรพคุณของประดู่บา้น โดยใชเ้กมฉัน
คอืตน้ประดู่บา้น (บนัไดง)ู หน่วยกจิกรรมที ่3 เทคนิค

การปลูกและขยายพนัธุป์ระดู่บา้น โดยใชเ้กมลูกบอล
เสีย่งทาย

 

  
 

ภาพประกอบที ่1 แนะน าวธิกีารเล่นเกม 

   2. วิทยากรชี้แจงวิธีการเล่นชัดเจน
และมีความสอดแทรกเนื้อหาในแต่ละหน่วยกิจกรรม 
เพื่อใหเ้กดิความรูแ้ละสนุกสนามพรอ้มกบัการเล่นเกม  

   3 . นิสิตมีความกระตือรือร้น  กล้า
แสดงออก สรา้งความสนุกสนานและความสามคัคใีน
หมู่คณะ มกีารท างานในระบบทมี  

 
ภาพประกอบที ่2 นิสติร่วมเล่นเกม 

 
  4. นิสิตมีความรู้ และเข้าใจในเรื่องการ
ปลูกต้นประดู่บ้านเพิ่มขึ้น สงัเกตได้จาก นิสติร่วม
แสดงความคดิเหน็และตอบค าถาม  
   ขัน้สรุป 
    1. สรุปเนื้อหาในแต่ละหน่วยและ
กล่าวถงึประโยชน์ของเกมทีผู่เ้ขา้ร่วมส่งเสรมิไดร้่วม
กจิกรรมการเล่นเกมในครัง้นี้ 
    2. ท าแบบทดสอบความรู ้ทศันคต ิ
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิการปลูกไม้
มคี่า: ตน้ประดู่บา้นโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน    

  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1 ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  
   2.3 ค่าความยากง่าย  
   2.4 ค่าความเชื่อมัน่ 
   2.5 ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6 ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   2.7 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.)  
  3. สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05  
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4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
สง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้ประดู่บา้นโดยใชเ้กมเป็น
ฐานการ เรียนรู้  พบว่ า  ประสิทธิผลภาพของ
กระบวนการ (E1) โดยรวมเท่ากบั 565 คดิเป็นรอ้ยละ 
94.33 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) โดยรวม
เท่ากบั 503 คดิเป็นรอ้ยละ 83.83 ดงันัน้ การสง่เสรมิการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นประดู่บ้านโดยใช้เกมเป็นฐานการ

เรยีนรู้ มปีระสทิธภิาพของคู่มอืส่งเสรมิ 94.33/83.83 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ตารางที ่1)  
 ส่วนค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิ 
พบว่า ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของคู่มือการส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่า: ต้นประดู่บ้านโดยใช้เกมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้มคี่าเท่ากบั 0.7825 หมายความว่า นิสติมี
ความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้า
ทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการส่งเสรมิ 
ร้อยละ 78.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้ประดู่บา้นโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ (E1/E2) 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ x̅ S.D. 
รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 566 18.86 1.33 94.33 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 503 16.76 1.63 83.83 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริม เท่ำกบั  94.33/83.83 

 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้ประดู่บา้นโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร
ส่งเสริมทุกคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลกักำร
ส่งเสริมทุกคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
ของแบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

154 503 30 20 0. 7825 ผ่านเกณฑ ์

 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกับความรู้
เกีย่วกบัการปลูกต้นประดู่บ้าน ก่อนการส่งเสริม
และหลงัการส่งเสริม  
 ผลการเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ไม้มคี่า: ต้นประดู่บา้นโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ 
ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย (x̅=5.13) 
และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้

โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด  ( x̅=16.76)  เมื่ อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไม้
มคี่า: ต้นประดู่บา้น ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
นิสติผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิมคีวามรูห้ลงัการส่งเสรมิมสีูง
กว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดบั .05 (ตารางที ่3) 
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ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไมม้คี่า: ตน้ประดู่บา้นโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้  
ของนิสติ โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 

รำยกำร 
ก่อนกำร 
ส่งเสริม 

ระดบั 
ควำมรู ้

หลงักำร 
ส่งเสริม 

ระดบั 
ควำมรู ้

t df p 

x̅ S.D. x̅ S.D. 
ความรู ้
(N=20) 

5.13 1.99 น้อย 16.76 1.63 มากทีส่ดุ -27.564 29 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.3 ทศันคติต่อการปลูกต้นประดู่บ้าน ก่อนการ
ส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม  
 ผลการเปรียบเทยีบทศันคติต่อการปลูกไม้มี
ค่า: ตน้ประดู่บา้น พบว่า ก่อนการสง่เสรมิโดยรวมอยู่
ในระดบัไม่แน่ใจ (x̅ =3.31) และหลงัการสง่เสรมินิสติ

มคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย
อย่างยิ่ง (x̅ =4.48) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิ นิสติมคีะแนนเฉลีย่
ทัศนคติหลังการส่งเสริมก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ตารางที ่4) 

 

ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคตต่ิอการปลูกไม้มคี่า: ต้นประดู่บา้นโดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้  
ของนิสติ โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 

รำยกำร 
ก่อน 

กำรส่งเสริม 
ระดบั 
ทศันคติ 

หลงั 
กำรส่งเสริม 

ระดบั 
ทศันคติ 

t df p 
x̅ S.D. x̅ S.D. 

ทศันคต ิ
(N = 5) 

3.31 0.33 ไม่แน่ใจ 4.48 0.16 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-16.978 29 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

4.4 จริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นประดู่บ้าน 
ก่อนการส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม  
 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นประดู่บ้าน ก่อนการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาติมิตรพวกพ้อง (x̅=2.23) 
และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม

สิง่แวดลอ้ม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม 
(x̅=3.26) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 (ตารางที ่5) 
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ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มการปลกูไมม้คี่า: ตน้ประดู่บา้นโดยใชเ้กมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้ของนิสติ โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 

รำยกำร 
ก่อน 

กำรส่งเสริม 
ระดบั

จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

หลงั 
กำรส่งเสริม 

ระดบั 
จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

t df p 

x̅ S.D. x̅ S.D. 

จรยิธรรม 
(N = 4) 

2.23 0.18 
เพื่อญาตมิติร
พวกพอ้ง 

3.26 0.16 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-21.760 29 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : 
ต้นประดู่บ้านโดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ให้มี
ประสิทธิภาพ 80/80 และประสิทธิผลตามเกณฑ ์ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
สง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้ประดู่บา้นโดยใชเ้กมเป็น
ฐานการ เรียนรู้  พบว่ า  ประสิทธิผลภาพของ
กระบวนการ (E1)  คิด เ ป็นร้อยละ 94.33 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 83.83 
ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นประดู่บา้น
โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ มีประสทิธิภาพของ
คู่มือการส่งเสริม 94.33/83.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ตามทีต่ัง้ไว้ ส าหรบัการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า:  
ต้นประดู่บ้านโดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
รูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริม ให้ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมเกดิความรู ้ความเขา้ใจใน เรื่องการปลกูไมม้ี
ค่า: ต้นประดู่บ้านโดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ 
สามารถพฒันาผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมใหม้พีฤติกรรมตรง
ตามความมุ่ งหวัง ส่งผลให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี
ผลสมัฤทธิเ์ป็นไปในทศิทางที่ดีขึ้น ดงันัน้จึงแสดงให้
เหน็ว่าการจดักจิกรรมค่าย โดยใชคู้่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นประดู่บ้านโดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู้ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนไปในทศิทางที่ดขี ึน้ มีความก้าวหน้า แสดงให้
เหน็ว่าการส่งเสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า: ต้นประดู่บา้น
โดย ใช้ เ กม เ ป็น ฐานการ เ รีย นรู้  โ ดย ใช้ คู่ มื อ
ประกอบการถ่ายทอดความรู้ โดยผ่านกระบวนการ
สิง่แวดล้อมศกึษา ท าให้นิสติที่เข้าร่วมมีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนรูส้งูขึน้ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของปรชีา 

ชา้งขวญัยนื และคณะ (2551: 127-132)  ไดก้ล่าวว่า 
คู่มอืเป็นหนังสอืที่ใช้ควบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่
หนึ่ ง เป็นหนังสือที่ใช้แนวทางปฏิบัติ ให้กับผู้ใช้
สามารถกระท าสิง่นัน้ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมาย ส่วนคู่มอื
ครูนัน้เป็นหนังสือให้แนวทางและแนะน าเกี่ยวกับ
สาระ  วิธีก ารกิจกรรม  สื่ อ  วัสดุ  อุปกรณ์และ
แหล่งข้อมูล แหล่งอ้างองิต่างๆ ปกติมกัจะใช้ควบคู่
กบัหนงัสอืเรยีน เป็นหนงัสอืทีค่รูไดศ้กึษาดว้ยตนเอง 
ซึ่ง เป็นไปตามแนวคิดของเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ 
(2555: 77) ไดก้ล่าวว่า คู่มอื เป็นเอกสารหรอืหนงัสอื
ทีจ่ดัท าขึน้เพื่อให้ครูใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
สามารถสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรหรอื
ใช้เป็นคู่มือของครูในการใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง 
คู่มอืที่เขยีนขึน้เป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มอืได้ศกึษาท า
ความเขา้ใจเรื่องที่จะท า และสามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย 
เพื่อใหผู้ใ้ชคู้่มอืมคีวามสะดวกและสามารถปฏบิตังิาน
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มาตรฐานที่ใกล้เคียง 
และเป็นไปตามแนวคดิของชลทศิ พนัธุ์ศริ ิและคณะ 
(2559: 117) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน: สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน: สหพนัธรฐัมาเลเซยี ที่มปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ์ 80/80 และหาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่า  คู่มือฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 92.33/93.22 ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของประยูร วงศ์จนัทรา และคณะ (2559: 
844) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
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ผลติภณัฑส์เีขยีว ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า 
ป ร ะ สิท ธิภ าพของ คู่ มื อ ห ลัก สู ต ร ฝึ กอบ รมมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.10/86.47 นิสิตมีคะแนน
เฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อน
การฝึกอบรม ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของผกามาศ 
โคตรชมภู และคณะ (2561: 36-48) ไดท้ าการศกึษา 
เรื่อง การพฒันาคู่มอืการจดัการป่าชุมชนบ้านวงัชยั 
หมู่ที่11 ต าบลโนนชัยศรีอ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า ประสทิธิผลภาพของ
กระบวนการ (E1)  คิดเ ป็นร้อยละ 86 .80  และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 98.48 
ดั ง นั ้น  ก า ร ฝึ กอบ รมกา ร จัดก า ร ป่ า ชุ ม ชนมี
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม 86.80/98.48 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว้ และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สภุารตัน์ อ่อนกอ้น และคณะ (2559: 
164) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน: 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ผลการศกึษาพบว่า 
คู่มือฝึกอบรม มปีระสทิธิภาพเท่ากบั 92.43/84.33 
และนิสติกลุ่มทดลองมคีวามรู้ ทศันคต ิและทกัษะใน
การเป็นวิทยากรฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซยีน: สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
สูงกว่านิสติกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  
  จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของ
คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นประดู่บ้าน 
โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ มคี่าดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) เท่ากบั 0.7825 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด
และนิสติมีความรู้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีความก้าวหน้า
ทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการส่งเสรมิ
ร้อยละ  78.25 แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้ารับการ
ส่งเสริมโดยการใช้คู่มือการส่งเสรมิการเรยีนรู้นัน้มี
ความรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ ท าใหค้่าดชันีประสทิธผิลมี
ค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของชนิดา นนท์นภา (2545 : 48) ได้กล่าวถึงดชันี
ประสทิธผิลไว้ว่าเป็นการประเมนิสื่อการเรยีนทีผ่ลติ
ขึ้นมาเพื่อที่จะดูถึงประสิทธิภาพทางด้านการเรียน
การสอน และการวดัผล ประเมนิผล ตามปกตแิลว้จะ

เป็นการประเมินความแตกต่างระหว่างคะแนนใน  
2 ลกัษณะ คอื ความแตกต่างของคะแนนการทดสอบ
ก่อนเรียน และคะแนนการทดสอบหลงัเรียนสุวิทย์ 
มลูค า (2550 : 44) กล่าวว่า กระบวนการทีท่ าใหผู้เ้ขา้
รบัการฝึกอบรมเกดิความรูค้วามเขา้ใจ ความช านาญ 
และเกิดทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
จนกระทัง่ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ และ
สามารถเปลีย่นแปลงความคดิ หรอืพฤตกิรรมไปตาม
วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวุฒศิกัดิ ์
บุญแน่น (2558 : 85) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การ
พฒันาคู่มอืการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยาและปฏบิตักิาร
ชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการส าหรบันิสติระดบั
ปริญญาตรีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่า มดีชันีประสทิธผิล 
เท่ากบั 0.751 หมายความว่า นิสติระดบัปรญิญาตร ี
สาขาสิง่แวดล้อมศึกษาที่เรียนโดยใช้คู่มือชีววิทยา
และปฏิบตัิการชีววิทยาสิง่แวดล้อมแบบบูรณาการ  
มีความก้าวหน้าของความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม  
ร้อยละ 75.10 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของเกียรติ
ศกัดิ ์เจรญิสุข และคณะ (2559:51) ได้ท าการศกึษา 
เรื่อง การพฒันากิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการ
อนุรกัษ์ผกัพืน้บา้นลุ่มน ้าสงครามส าหรบันักเรยีนช่วง
ชั ้นที่  2  อ า เภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  
ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการ
ส่งเสรมิ เท่ากบั.0.6795 ชาวบา้นที่ใช้คู่มอืฝึกอบรม
ก า ร เ ก ษ ต ร แ บ บ ผ ส ม ผ ส า น ต า ม ร อ ย พ่ อ มี
ความกา้วหน้าในการศกึษาคดิเป็นรอ้ยละ 67.95 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรทยั ผวิขาว และบญัญตัิ 
สาล ี(2559 : 124) ไดท้ าการศกึษา เรื่อง การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน:ราชอาณาจกัรกมัพูชา ผลการศกึษาพบว่า 
ดชันีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ0.8804 
นิสติที่ใช้คู่มือฝึกอบรมมีความก้าวหน้าในการเรียน
คดิเป็นรอ้ยละ 88.04 
 ดงันัน้การเรยีนรูก้ารส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: 
ต้นประดู่บ้านโดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้พร้อมทัง้
ใช้คู่มอื ซึง่เป็นรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนของ
กิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
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ของการปลูกต้นประดูบ้าน ซึ่งสามารถพัฒนากลุ่ม
ตวัอย่างให้มพีฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผล
ให้กลุ่มตัวอย่าง มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนไปใน
ทศิทางที่ดขี ึน้ แสดงให้เหน็การว่าการจดัการเรยีนรู้
การปลูกต้นประดู่บ้าน โดยใช้คู่มือประกอบการ
ถ่ายทอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศกึษาเกดิผลดต่ีอนิสติเป็นอย่างด ี
5.2 ผลการศึกษาและเป รียบเ ทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกไม้มีค่า: ต้นประดู่บ้านโดยใช้
เกมเป็นฐานการเรียนรู ้ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การปลูกไม้มีค่า: ต้นประดู่บ้านโดยใช้เกมเป็นฐาน
การเรยีนรู้ ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง พบว่า นิสติที่เข้า
รบัการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นประดู่บา้นโดยใช้
เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่
ในระดบัน้อย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 5.13คะแนน และหลงั
การส่งเสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 16.76 คะแนน เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมิ นิสติมี
ความรูม้ากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า การสง่เสรมิการปลกู
ไม้มคี่า: ต้นประดู่บา้นโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ 
มีผลท าให้นิสิตมีความรู้ เพิ่มขึ้น ซึ่ง เป็นไปตาม
แนวคดิของธวชัชยั ชยัจริฉายากุล (2527: 45) ไดใ้ห้
ความหมายของความรู้ไว้ว่า การเรียนรู้ที่เน้นถึง
ความจ าเป็น และการระลึกได้ที่มีต่อความคิด วตัถุ
และปรากฏการณ์ต่าง ๆ เป็นความจ าที่เริ่มจากสิ่ง
ง่ายๆ ทีเ่ป็น อสิระแก่กนัไปจนถงึความจ าในสิง่ทีย่าก
ซับซ้อน และความสมัพันธ์ต่อกัน” และเป็นไปตาม
แนวคิดของแสงจันทร์ โสภากาล (2550: 14-15)  
ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า การรบัรู้เกี่ยวกบั
ขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์ รายละเอยีดต่างๆ ที่เกดิจาก
การสังเกตการศึกษา ประสบการณ์ทัง้ ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคมความรู้พื้นฐาน 
หรือภูมิหลังของแต่ละบุคคล ที่บุคคลได้จดจ าหรือ
เก็บรวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤติกรรมที่ส ังเกต หรือวัดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสุกญัญา ดวงดูสนั และคณะ (2561: 252 
– 264.) ได้ท าการศกึษา เรื่อง การส่งเสรมิการปลูก

ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่ อบริโภคให้ เ ป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมพบว่า ก่อนการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ย
ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัต ่า เท่ากบั 9.29 หลงัการ
ฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เท่ากับ 17.47 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า 
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุเมธ ผกา
หวน และคณะ (2561: 1-17) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การ
พัฒนากิจกรรมการ เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ต้นไมเ้ด่นใน
ป่าชุมชน ผลการศกึษา คะแนนเฉลีย่ความรูข้องนิสติ
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมก่อนการ เขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 18.86 และ
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ใน ระดบัมาก มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 27.60 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมพบว่า นิสติ
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการเขา้
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วม 
กจิกรรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของศศิประภา เผ่าสุขดี และ
คณะ (2561: 30-40) ไดท้ าการศกึษาการพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรม การท าถ่านจากมูลสตัว์เพื่อลดการท าลาย
ทรพัยากรป่าไม้ ส าหรบัชาวบ้านในชุมชนบ้านโคก
จันทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า การ
เปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการท า ถ่านจากมูลสตัว์ 
ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบั น้อย มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 9.78 และหลงัการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 17.52 ผูเ้ขา้ร่วมการ
ฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการ ฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
 ดังนั ้นแสดงให้เห็นว่านิสิตที่ เข้าร่วมการ
ส่งเสริมการปลูกต้นประดู่บ้าน มีความรู้เพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากคู่มอืการส่งเสรมิมคีวามเหมาะสมท าใหน้ิสติ
เกดิความรู ้ความเขา้ใจเน้ือหาการสง่เสรมิเป็นอย่างด ี
เพื่อใหน้ิสติสามารถน าความรู ้และประสบการณ์ทีไ่ด้
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เกีย่วกบัการปลกูต้นประดู่บา้นไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์
และน าความรูไ้ปเผยแพร่แก่ผูอ้ื่นได ้
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นประดู่บ้านโดยใช้เกมเป็นฐาน
การเรียนรู ้ก่อนและหลงัการส่งเสริม  
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ
เกี่ยวกบัการปลูกไม้มีค่า: ต้นประดู่บ้านโดยใช้เกม
เป็นฐานการเรียนรู้ ของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
นิสติมีคะแนนเฉลี่ยของทศันคติก่อนการส่งเสรมิอยู่
ในระดบัไม่แน่ใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31 คะแนน
หลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิพบว่า หลงัการส่งเสรมิ มี
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่ง เสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ
ศกัดิไ์ทย สุรกจิบวร (2545: 138) ให้ความหมายว่า 
ทศันคต ิคอื สภาวะความพรอ้มทางจติทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มของพฤติกรรม
บุคคลที่มีต่อบุคคล สิง่ของสถานการณ์ต่างๆ ไปใน
ทศิทางใดทศิทางหนึ่ง และสภาวะความพรอ้มทางจติ
นี้จะต้องอยู่นานพอสมควรสอดคล้องกบัแนวคดิของ 
ฉตัรชยั ปันชาต ิ(2545: 7) ใหค้วามหมายว่า ทศันคติ
เป็นความรูแ้ละความรูต่้อสิง่หนึ่งสิง่ใดในดา้นทีด่แีละ
ไม่ดอีาจเป็นลกัษณะบวกหรอืลบพงึพอใจหรอืไม่มึง
พอใจ สรุปไดว้่า ทศันคติ หมายถึง สภาพทางจติใจ
ของบุคคลทีเ่กดิจากการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์จาก
สิ่งแวดล้อม  ก่อ ให้ เกิดพฤติกรรมในการที่จ ะ
ตอบสนองต่อบุคคลสิง่ของหรอืเหตุการณ์เฉพาะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งในท านองว่าชอบหรอืไม่ชอบ และเป็นไป
ตามแนวคดิของประยรู วงศจ์นัทรา (2559: 73) กล่าวว่า
ทศันคติเป็นการแสดงออกมาซึ่งการตัดสนิใจจากการ
ประเมินค่า หรือทัศนะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง
โดยเฉพาะ ซึ่งในการแสดงออกมานี้จะต้องอาศัยพื้น
ความรู้ประสบการณ์ และพฤติกรรมระหว่างบุคคลเป็น
เครื่องช่วยในการพจิารณาและประเมนิค่าก่อนที่มีการ
ตัดสินใจแสดงออก ซึ่งการแสดงออกความคิดเห็นนี้
อาจจะเป็นในการเห็นด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนัฎฐภรณ์ ปรกึไธสง และคณะ (2561: 186-199) 
ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการ

อนุรกัษ์สมนุไพรในป่าบุ่ง ป่าทาม ส าหรบัชุมชนบา้น
โนนสมบูรณ์  ต าบลเกิ้ ง  อ า เภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติ 
พบว่า ก่อนการฝึกอบรมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วย เท่ากบั 2.80 หลงัการ
ฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยทศันคตอิยู่ในระดบั
เหน็ดว้ย เท่ากบั 2.94 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ทศันคติก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่าชาวบ้านมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของญาณพัฒน์ เฉลยสุข 
และคณะ (2561: 49-60) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การ
ส่ ง เ ส ริมก า รอ นุ รักษ์ ท รัพ ยาก ร ป่ า ไม้ โ ดย ใ ช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาผลการศึกษาและ
เปรียบเทียบทัศนคติ พบว่า  ก่อนการส่งเสริมมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย เท่ากับ 
2.46 และหลงัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่
ในระดับเห็นด้วยเท่ากับ 2.90 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการฝึกอบรม 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลังการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จุฑารตัน์ คอินิธ ิและคณะ (2561: 98-109) ไดศ้กึษาวจิยั 
เรื่อง การอนุรกัษ์พนัธุแ์ตงกวาขาวหนามด าและการ
ส่งเสริมการปลูกพืชเชิงระบบในชุมชนบ้านโนน
สวรรค์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติ พบว่า ก่อน
การส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย เท่ากับ 2.77 และหลังการส่งเสริม
ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเห็นเห็น
ด้วย เท่ากับ 2.95 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรูม้ผีลท า
ใหท้ศันคตขิองนิสตินัน้เป็นไปในทางทีด่ขี ึน้ เนื่องจาก
มีกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา และใชคู้่มอืการปลูก
ไม้มคี่า: ต้นประดู่บ้านโดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้
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ในการบรรยาย เพื่อเป็นสื่อหรอืตวักระตุ้นใหเ้กดิการ
เรยีนรู ้และผูเ้ขา้การสง่เสรมิมทีศันคตทิีด่ต่ีอการปลูก
ตน้ประดู่บา้น  
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นประดู่บ้าน
โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม 

 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มการปลกูไมม้คี่า: ตน้ประดู่บา้นโดยใชเ้กม
เป็นฐานการเรียนรู้  พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.23 
และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติิทีร่ะดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของอรรถเดช 
สรสุชาติ (2558: 23) ให้ความหมายจริยธรรมว่า 
จรยิธรรม หมายถึง คุณสมบตัิทางความประพฤติที่
สงัคมมุ่งหวงัให้คนในสงัคมนัน้ประพฤติ มคีวามถูก
ตอ้งในความประพฤต ิมเีสรภีาพภายในขอบเขตของ
มโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าทีท่ีส่มาชกิในสงัคม
พึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสงัคม 
ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคมการ
ทีจ่ะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่
ใดถูกสิ่งใดผิด และเป็นไปตามแนวคิดของประยูร 
วงศจ์นัทรา (2554: 360-361) ได้กล่าวว่า จรยิธรรม
สิ่งแวดล้อม หมายถึง  หลักที่ควรประพฤติต่อ
ธรรมชาติสิง่แวดล้อม เพื่อให้ธรรมชาติสิง่แวดล้อม
ด ารงอยู่ไดต้ามดุลยภาพของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่
เป็นอยู่อย่างกลมกลนืและอย่างยัง่ยนื โดยจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มเป็นวธิกีารจดัการสิง่แวดลอ้มที่มนุษยไ์ด้
หนัมาจดัการ กบัตวัเอง หรอืเป็นการกลบัมาปรบัปรุง
ระบบการจดัการมนุษย ์จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมุ่งทีจ่ะ
เข้าใจ สิ่งแวดล้อม และสร้างระบบความสมัพันธ์ที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างมคีวามเอือ้อาทรซึง่กนั
และกัน แม้จะมีกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ

ทรพัยากรธรรมชาตไิปใชเ้พื่อสนองความตอ้งการของ
มนุษย์ แต่ทรพัยากรธรรมชาติจะไม่ถูกท าลายหมด
สิ้ น  ค นที่ มี จ ริ ย ธ ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม จ ะ รู้ จ ั ก ใ ช้
ทรพัยากรธรรมชาต ิอย่างฉลาด และขณะเดยีวกนัก็
รู้จกัพฒันาและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติให้ด ารง
อยู่อย่างยัง่ยืน และนัน่ก็คอืการรู้จกัหลกัการพฒันา
แบบยัง่ยืนซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของพระครูวาปี 
พชัราภรณ์ (2554: 52) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การศกึษา
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระนิสติ มหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยศูนย์การศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการวจิยัพบว่า จรยิธรรม สิง่แวดล้อม
ของพระนิสิตที่ก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดบัสูง
มาก และพระนิสติที่ก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั
มหาจุฬาฯ ศูนยก์ารศกึษา จงัหวดัเพชรบูรณ์ทีม่อีายุ
ระดบัการศกึษา และต าแหน่งงานต่างกนั มจีรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มไม่ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบรรเจิด 
ปานเงนิ (2552: 112) ได้ศกึษาวจิยั เรื่อง เกี่ยวกบั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของบุคลากรสาธารณสุขประจ า
สถานีอนามัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษา
พบว่า จรยิธรรมต่อการ อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยรวมหลังการฝึกอบรมมีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ซึ่งแสดงให้
เหน็ว่าการฝึกอบรมครัง้นี้มผีลใหบุ้คคลากรทีเ่ขา้ร่วม
มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น  และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของรชนิีพร ศรคีา และคณะ (2562: 66-80) 
ได้ศึกษาวิจยั การส่งเสริมการเรียนรู้ทรพัยากรปศุ
สตัว์ในชุมชน ผลการศกึษาพบว่า การเปรยีบเทยีบ
จรยิธรรม สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัทรพัยากรปศุสตัว์ใน
ชุ มชน พบว่ า  นิ สิตมีคะแนน เฉลี่ ย จ ริยธ รรม
สิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับ
เพื่อญาติมติรพวกพ้อง และหลงัการฝึกอบรมนิสติมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรม สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ใน
ระดับเพื่อสังคม เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการฝึกอบรม 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงั
การฝึกอบรมมากกว่าก่อน การฝึกอบรมอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการจดั
กิจกรรมอบรมเกี่ยวกบัทรพัยากรปศุสตัว์ในชุมชน  
มผีลท าใหน้ิสติมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเพิม่มากขึน้ 
 ดงันัน้กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรูม้ผีลท า
ใหจ้รยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสตินัน้เป็นไปในทางทีด่ี
ขึ้น เนื่ องจากมีการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่
เกี่ยวกบัการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศึกษาและใช้
คู่มือการปลูกไม้มีค่า: ต้นประดู่บ้านโดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้ในการบรรยาย เพื่อเป็นสือ่กระตุน้ใหเ้กดิ
การเรียนรู้ และผู้เข้าการส่งเสรมิมีจรยิธรรมสิง่แวดต่อ
การปลูกต้นประดู่บ้าน จึงท าให้นิสิตมีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ 
 

6 ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 6.1.1 คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า :  
ต้นประดู่บา้นโดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ สามารถ

น าไปเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อให้
ผูเ้รยีน มคีวามรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มทีด่ี
ต่อการปลกูตน้ประดู่บา้น 
 6.1.2 ผู้เข้ารบัการส่งเสริมสามารถน าความรู้
การปลูกไมม้คี่า: ตน้ประดู่บา้น โดยใชเ้กมเป็นฐานการ
เรียนรู้  ไปปฏิบตัิและเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก
และผูท้ีใ่หค้วามสนใจ เนื่องจากไมม้คี่าเป็นทรพัยากรที่
มคีวามส าคญัต่อทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 6.2.1 ควรศึกษาระยะการเจริญเติบโตของ 
ต้นประดู่บ้าน เพื่อขยายพนัธุ์พชืและเพิม่ความอุดม
สมบรูณ์ใหร้ะบบนิเวศ  
 6.2.2 ควรมกีารพฒันา สื่อ นวตักรรมในรูปแบบ
ของวิดีทศัน์ และโปสเตอร์ โดยผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพื่อใหเ้กดิความสนใจมากยิง่ขึน้ 
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