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บทคดัยอ่ 
 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : สกุลไมทุ้เรยีนโดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้
แบบสาธติ ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคต ิและจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบยีน
เรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม้และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า  : ไม้สกุลทุเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบสาธิต แบบทดสอบความรู้ 
แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยั พบว่า คู่มอืการสง่เสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 94.66/88.50 
ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม (E.I.) เท่ากบั 0.7788 แสดงว่านิสติมีความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยล่ะ 
77.88 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไม้สกุลทุเรยีนโดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้
แบบสาธติ หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  
ค ำส ำคญั : การสง่เสรมิ ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  
  เทคนิคการเรยีนรูก้ารสาธติ ทุเรยีน 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting of precious 
trees: Durian (Durio zibethinus Linn)  by using demonstration learning techniques 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 : Durian (Durio zibethinus Linn)  by using demonstration learning 
techniques, 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 94.66/88.50. The effectiveness of the activity manual index was 
equal to 0.7788.  The students had more knowledge and effect to increased students progress after using 
the promotion manual at 77.88 %. After the promotion the students had an average score of environmental 
knowledge, attitude and ethics more than before the promotion statistical significantly level of .05. 
 
 Keyword : Promotion, environmental knowledge, environmental attitude, environmental ethics,  
  demonstration learning techniques, Durian  
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1. บทน ำ  
 ทุเรียนเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีราคาสูง รสดี 
รบัประทานอร่อย มคีุณค่าทางอาหารมากกว่าผลไม้
ทุกชนิดเป็นที่นิยมของประชาชนชาวไทยอย่าง
กวา้งขวาง ทุเรยีนเป็นไมผ้ลในวงศฝ้์าย (Malvaceae) 
ในสกุลทุเรยีน เป็นไมผ้ลยนืตน้ไม่ผลดัใบ ซึง่ไดช้ื่อว่า
เป็นราชาของผลไม ้ผลทุเรยีนมขีนาดใหญ่และหนาม
แขง็ปกคลุมทัว่เปลือก ล าต้นตรง สูง 25-50 เมตร
ขึ้นอยู่กับชนิด (หิรัญ หิรัญประดิษฐ์และคณะ , 
2541:1-3) 
 ประเทศไทย เป็นประเทศที่มศีกัยภาพสูงใน
ดา้นการผลติทุเรยีน โดยมตีลาดภายในประเทศเป็น
แหล่งรองรบัผลผลติสว่นใหญ่ส าหรบัการสง่ออกในรปู
ของผลไมส้ดแมจ้ะมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้กต็ามแต่กม็ี
ความซบัซอ้นมากกว่าการจ าหน่ายภายในประเทศมี
ปัจจัยและข้อจ ากัดมากมาย ท าให้ทัง้ผู้ผลิตและ
ผูป้ระกอบการส่งออก อยู่ในภาวะทีเ่สีย่งมาก อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากเป็นสนิคา้ทีม่มีูลค่าสงู จงึเป็นสิง่จูงใจให้
ผูผ้ลติและผูส้่งออก ขวนขวายหาแนวทางด าเนินการให้
ไดด้ทีีสุ่ด ประกอบกบัภาวะราคาผลผลติทางการเกษตร
หลายชนิด เช่น ข้าว ยางพารามันส าปะหลัง ตกต ่ า 
รฐับาลจึงมีนโยบายลดพื้นที่การผลติและมีนโยบาย
สนับสนุนการปลูกพืชที่มีศักยภาพทดแทนพืชที่มี
ปัญหา ทุเรยีนกเ็ป็นพชืที่มศีกัยภาพพชืหนึ่งที่ได้รบั
ความสนใจในอันดับแรกๆ อนึ่งประเทศต่างๆ ที่มี
สภาพภูมิอากาศเหมาะสมในการผลติทุเรียนหลาย
ประเทศต่างให้ความสนใจ และถือเป็นนโยบายที่จะ
ผลิตทุเรียน เพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออก
เช่นกัน ท าให้ทุเรียนเป็นพืชที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรม
ครัวเรือนหลายประเภทในการแปรรูป เช่นทุเรียน
กวน ทุเรยีนทอดกรอบ ทุเรยีนเชื่อม ท าให้สามารถ
รองรับส่วนเกินจากตลาดผลไม้สดได้ระดับหนึ่ ง 
ส าหรับการส่งออกก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมี
มูลค่าการส่งออกสูงเป็นอนัดบั 1 ถึง 3 มาเป็นเวลา
หลายปี และคาดว่าจะมแีนวโน้มในการส่งออกมาก
ขึ้น ปัจจุบันปริมาณการส่งออกยังน้อยมาก เมื่อ 
เปรยีบเทยีบกบัผลผลติรวมจงึไดม้กีารบุกเบกิตลาด
ต่างประเทศใหม่ๆ เพิม่ขึน้จากตลาดเดมิ เช่น ตลาด

ในกลุ่มประเทศยุโรป และแกนดเินเวยี สหรฐัอเมรกิา 
แคนนาดา ไต้หวันญี่ปุ่ น และออสเตรเลีย ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นในรูป
ของทุเรียนแช่แข็ง จึงอาจกล่าวได้ว่าศักยภาพ
ทางการตลาดของทุเรียนมีอยู่สูงมาก (หิรญั หิรัญ
ประดษิฐ ์และคณะ, 2541:1-3) 
 ส าหรับไม้ยืนต้นที่ก าหนดตามบัญชีท้าย
กฎหม าย ว่ า ด้ ว ย ส วน ป่ า  จ า น ว น  5 8  ช นิ ด 
ประกอบด้วย 1.ไม้สัก 2.พะยูง 3.ชิงชัน 4.ระซิก  
5.กระพีเ้ขาควาย 6. สาธร 7.แดง 8.ประดู่ป่า 9.ประดู่
บ้าน10.มะค่าโมง11.มะค่าแต้ 12.เคี่ยม 13.เคี่ยม
คะนอง 14.เต็ง 15.รงั16.พะยอม 17.ตะเคียนทอง  
18.ตะเคยีนหนิ 19.ตะเคยีนชนัตาแมว 20.ไมส้กุลยาง 
21.สะเดา 22.สะเดาเทยีม 23.ตะก ู24.ยมหนิ 25.ยม
หอม 26.นางพญาเสอืโคร่ง 27.นนทร ี28.สตับรรณ
29.ตีนเป็ดทะเล 30.พฤกษ์ 31.ปีบ 32.ตะแบกนา 
33.เสลา 34.อนิทนิลน ้า 35.ตะแบกเลอืด 36.นากบุด
37.ไม้สกุลจ าปี 38.แคนา 39.กัลปพฤกษ์  40.ราช
พฤกษ์  41 .สุพรรณิการ์  42 . เหลืองปรีดียาธร  
43.มะหาด 44.มะขามป้อม 45.หว้า 46 .จามจุรี  
47 .พลับพลา 48 .กันเกรา 49 .กระทัง ใบใหญ่ 
50.หลุมพอ 51.กฤษณา 52.ไม้หอม 53.เทพทาโร  
54.ฝาง 55.ไผ่ทุกชนิด 56.มะขาม 57.ไมส้กุลมะม่วง
และ 58.ไมส้กุลทุเรยีน สามารถน ามาเป็นทรพัยท์ีใ่ช้
เ ป็นหลักประกันทางธุ รกิจ  เพื่ อ สนับส นุนให้
ผูป้ระกอบการไดร้บัความสะดวก และมโีอกาสในการ
ประกอบธุรกจิมากขึน้ คณะกรรมการปฏริูปประเทศ
ด้านสงัคม เป็นผู้จุดประกายแนวคิดให้ กระทรวง
พ า ณิ ช ย์  โ ด ย ก รมพัฒน า ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า อ อ ก
กฎกระทรวงเพื่อเพิม่ทรพัยส์นิอื่นมาเป็นหลกัประกนั 
ส าหรบัไมย้นืต้นทีม่มีูลค่าทางเศรษฐกจิ เพื่อส่งเสรมิ
ใหป้ระชาชนปลูกไมย้นืต้นในทีด่นิกรรมสทิธิเ์พื่อการ
ออม การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิ และเป็นการเพิม่
พื้นที่ป่าในประเทศไทย อกีทัง้ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากต้นไม้ระหว่างการปลูก โดยน าไปเป็น
หลกัประกนัทางธุรกจิเพื่อกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ
ได้ก่อนหน้านี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดเวที
ประชาพจิารณ์เปิดรบัฟังความคดิเหน็จากภาครฐัและ
ภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ส านักงานเศรษฐกจิการ
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คลงั คณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นสงัคม สหกรณ์
สวนป่าภาคเอกชน กรมป่าไม้ องคก์ารอุตสาหกรรม
ป่าไม้ สมาคมธนาคารไทยและธนาคารรัฐ เช่น 
ธ.ก.ส. ธนาคารออมสนิSME Bank ซึ่งทุกหน่วยงาน
ต่ า ง สนั บ ส นุน ให้ ก ร ะท ร ว งพา ณิชย์ เ ร่ ง อ อก
กฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวกรมพฒันาธุรกจิการคา้ จงึ
ได้พิจารณาให้น าไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูงมาเป็น
หลกัประกนัทางธุรกจิดงักล่าวสามารถกระท าไดโ้ดย
การออกเป็นกฎกระทรวง ตามมาตรา 8(6) แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัประกนัทางธุรกจิ พ.ศ.2558 ที่
บัญญัติให้หลักประกัน ได้แก่ ทรัพย์สินอื่นตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ดงันัน้ เพื่อก าหนดให้ไม้ยนื
ต้นทีม่มีูลค่าทางเศรษฐกจิ เช่น ต้นไมต้ามบญัชทีา้ย
กฎหมายว่ า ด้ ว ย สวน ป่ าส ามา รถน า ม า เ ป็ น
หลักป ร ะ กันท า ง ธุ ร กิ จ ไ ด้  เ พื่ อ สนั บ ส นุน ใ ห้
ผู้ประกอบการมีความสะดวกและมีโอกาสในการ
ประกอบธุรกจิมากยิง่ขึน้ (GFMS, 2562: เวบ็ไซต)์ 
 การสาธิต คือ วิธีสอนที่ผู้สอนหรือวิทยากร
แสดงหรือกระท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อมๆ กบัการ
บอก อธบิายเพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ตรงใน
เชงิรูปธรรม ผู้เรยีนจะเกดิการเรยีนรู้จากการสงัเกต
กระบวนการ ขัน้ตอนการสาธตินัน้ๆ วธิกีารสอนแบบ
สาธติเป็นวธิกีารทีย่ดึผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง เพราะเป็น
ผู้วางแผน ด าเนินการ และลงมือปฏบิตัิ (รพีพรรณ 
สาครสนิธุ,์ 2524:76) 
 จากขา้งตน้ผูว้จิยัจงึไดม้คีวามสนใจทีจ่ะศกึษา 
และถ่ายทอดความรูเ้กีย่วการปลูกไมส้กุลทุเรยีนโดย
ใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบสาธติ เนื่องจากเป็น 1 ใน 
58 ชนิด ของไม้มคี่าทางเศรษฐกจิที่สามารถใช้เป็น
หลักค ่ าประกันเงินกู้ได้ และประกอบกับไม้สกุล
ทุเรยีนเป็นไมผ้ลทีป่ลูกและดูแลยาก แต่มผีลทีเ่ป็นที่
นิยมน ามาบริโภคและสร้างมูลค่าแก่ผู้ที่เพาะปลูก 
เน่ืองดว้ยทุเรยีนเป็นทีช่ื่นชอบทัง้ในประเทศและนอก
ประเทศ สามารถน าไปจ าหน่ายทีเ่ป็นผลสด หรอืผล
ทีผ่่านการแปรรูปได ้สามารถสรา้งรายไดม้ากใหแ้ก่ผู้
เพาะปลูก ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจที่จะส่งเสรมิปลูกไม้มี
ค่า : ไมส้กุลทุเรยีน โดยมกีารถ่ายทอดความรูอ้ย่างมี
กระบวนการ การจดัท าหลกัสตูร การสร้างเครื่องมอื 
การด าเนินกจิกรรม การวดัการประเมนิผล เพื่อเพิม่

ทักษะแนวคิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆ และ
วธิกีารปลูกอย่างถูกตอ้งตามหลกักระบวนการเรยีนรู ้
เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรบัผู้เข้าร่วมการส่งเสรมิเกิด
องค์ความรู้เพิ่มขึ้น สามารถน าไปสู่การอนุรักษ์
สิง่แวดล้อมและสามารถบูรณาการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด วิธีในการด าเนินการ คือ การจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมเป็นเครื่องช่วยถ่ายทอดความรู ้เอกสารและ
คู่มือถ่ายทอดความรู้แสดงรายละเอียด กระตุ้นให้
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิเกดิการวเิคราะห ์เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้ผู้เขา้ร่วมการส่งเสริมมีความรู้ มีทศันคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มน าไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่า: สกุลไมทุ้เรยีนโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2  เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า : สกุลไม้ทุ เรียนโดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกไม้มีค่าสกุลไม้ทุเรียนโดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบสาธติ 
 2.4 เพื่ อ ศึกษา เปรียบ เทียบจ ริย ธ ร รม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัการปลูกไม้มีค่าสกุลไม้ทุเรียน
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่
1 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
99 คน   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิสิต
ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ซึ่งได้จากการ
เลอืกแบบสมคัรใจ  
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3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรตน้ คอื คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไม้
มีค่า : ไม้สกุลทุเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบ
สาธติ 
 2) ตวัแปรตาม คอื 
  2.1) ความรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้สกุล
ทุเรยีน 
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูไมส้กุลทุเรยีน 
  3.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ไม้
สกุลทุเรยีนโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนแบบสาธติ 
  2) แผ่นพบั เรื่องการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่า : ไมส้กุลทุเรยีนโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนแบบสาธติ 
 3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า  : ไม้สกุลทุเรียนโดยใช้
เทคนิคการเรยีนแบบสาธติ 
  2) แบบวัดทัศนคติต่อการส่งเสริมการ
ปลู ก ไ ม้ มีค่ า  : ไ ม้ สกุ ลทุ เ รี ย น โ ดย ใ ช้ เ ทคนิ ค 
การเรยีนแบบสาธติ 
  3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ได้แก่ คู่มือ แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ 
แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจริยธรรมเกี่ยวกบัการ
ปลกูไมส้กุลทุเรยีน 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มอืการเรยีนรู้การส่งเสรมิการปลูก
ไม้มคี่า : ไม้สกุลทุเรยีนโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนแบบ
สาธิต โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ทัง้หมด 4 หน่วย 
ประกอบไปด้วย หน่วยที่ 1 ความรู้ทัว่ไปไม้สกุล
ทุเรียนหน่วยที่ 2 การจ าแนกทุเรียน หน่วยที่ 3 
วธิกีารปลกูไมส้กุลทุเรยีน และหน่วยที ่4 การน าไปใช้
ประโยชน์และการสาธติ 

  2.2) แผ่นพบัเรื่องการส่งเสรมิการปลูกไม้
มีค่า : ไม้สกุลทุเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบ
สาธติ โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วย 
  2.3) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วการปลูกไม้
มีค่า : ไม้สกุลทุเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบ
สาธติ มลีกัษณะเป็นค าถาม ปลายปิด แบบ4 ตวัเลอืก 
คือ ก ข ค ง ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้  
0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคตเิกีย่วการปลกูไมม้คี่า 
: ไมส้กุลทุเรยีนโดยใชเ้ทคนิค มลีกัษณะเป็นแบบวดั
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งมี  
5 ตวัเลอืก เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจไม่เหน็
ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยว
การปลูกไม้มีค่า : ไม้สกุลทุเรียนโดยใช้เทคนิคมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด ซึ่งมี 4 ตัวเลือกเพื่อ
ตนเอง เพื่อญาติมติรพวกพ้อง เพื่อสงัคมเพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้สง่อาจารยท์ีป่รกึษา
เพื่อตรวจ และปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคลอ้งพรอ้มทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่อง เมื่อตรวจวเิคราะหค์ะแนน
จากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มอืและเครื่องมอื
มีค่ า  IOC เฉลี่ยมากกว่ า  0 .5  ขึ้นไป ค่าความ
เหมาะสมของคู่มอื และเครื่องมอื มคี่ามากกว่า 4.0 
ขึ้นไปแสดงว่าเครื่องที่ใช้ในการส่งเสริมมีความ
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30  คน เพื่ อหาความเชื่ อมัน่ทั ้งฉบับ  
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และความยากง่ายของ
เครื่องมอื ดงันี้  
  5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.779 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.31 ขึน้ไป และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-
0.80 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(1), 2021 : 102 - 116 

107 

  5.2) แบบวัดทัศนคติค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.903 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 
ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบทดสอบจริยธรรมค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากับ 0.867 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่
ก าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์นิ่งขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจดั
กจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูไมส้กุลทุเรยีน 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ไม้สกุลทุเรยีน
โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบสาธิต ผู้วิจยัได้ท าการ
แบ่งการออกแบบและการเกบ็รวบรวมขอ้มลูออกเป็น 
2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที่  1  การสร้า งและหาคุณภาพ
เครื่องมอื 
   1) สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
คอื คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ไมส้กุลทุเรยีน
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนแบบสาธติ และแผ่นพบั 
   2 )  ส ร้ า ง เ ค รื่ อ ง ใ น ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมนิผล คอื ศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้น โดยศกึษาจาก
เอกสารงานวิจัยต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดรูปแบบของเนื้อหาในการจัดท าคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า  : ไม้สกุลทุเรียนโดยใช้
เทคนิคการเรยีนแบบสาธติ พร้อมทัง้จดัเตรยีมคู่มอื
ในการถ่ายทอด และน าเน้ือหาจากคู่มอืทีส่มบรูณ์แลว้ 
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษา จากนัน้น ามาปรบัปรุง
แกไ้ข และน าเสนอผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน 
   3) น าความรู้แบบทดสอบความรู้  
ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า  : ไม้สกุลทุเรียนโดยใช้
เทคนิคการเรียนแบบสาธติ ไปทดลองใช้กบันิสติที่
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง (Try Out) จ านวน 30 คน เพื่อหา
ประสทิธภิาพของเครื่องมอื 
  ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ขัน้ก่อนเขา้สู่กระบวนการเป็นการ
เตรยีมความพรอ้มของผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิโดยการ

สรา้งบรรยากาศใหเ้อือ้อ านวยต่อการสง่เสรมิโดยการ
สรา้งความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
   2) ขัน้เข้าสู่กระบวนการ ในการจัด
กจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ไมส้กุลทุเรยีน
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนแบบสาธติ โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 
    2.1 ละลายพฤตกิรรมดว้ยกจิกรรม
นนัทนาการ 
    2.2 ให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมท า
แบบทดสอบก่อนการส่งเสริม ได้แก่ แบบทดสอบ
ความรู้  แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
    2.3 เข้าสู่กระบวนการ การให้
ความรูอ้ธบิายเกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่
2 หน่วยที่ 3 และหน่วยที ่4 พรอ้มกบัท าแบบฝึกหดั
ระหว่างหน่วย 
    2.4 ท าการสาธติวธิกีารปลูก โดย
ลงกระท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อมๆ กับการบอก 
อธบิายแต่ละขัน้ตอน ผู้วจิยักระท าให้ดูเป็นตวัอย่าง
พรอ้มๆ กบัการบอก อธบิายแต่ละขัน้ตอนมกีารถาม-
ตอบ เพื่อท าความเข้าใจแต่ละขัน้ตอน แบ่งกลุ่ม
ตวัอย่างออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างลง
มอืปฏบิตักิารปลกูไมส้กุลทุเรยีน 
   3) ขัน้การวัดและประเมินผล ใน
ขั ้น ต อนนี้ เ ป็ น ขั ้น สุ ดท้ า ยซึ่ ง จ ะ เ ป็ นขั ้น ต อบ
วตัถุประสงค์ของผู้วจิยั ทบทวนในเนื้อหาที่ผูร้บัการ
สง่เสรมิไดร้บั พรอ้มกบัมกีารถาม-ตอบ เพื่อท าความ
เข้าใจในเนื้อหาและความรู้ที่ได้รบัท าแบบทดสอบ
หลงัการส่งเสรมิ ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู้ แบบวดั
ทศันคต ิและแบบวดัสอบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ 
   2.3) ค่าความยากง่าย 
    2.4) ค่าความเชื่อมัน่  



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(1), 2564 :  102 – 116 

108 

   2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
   3) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 พบว่า การหาประสทิธิภาพของคู่มือในการ
สร้างผลสมัฤทธิท์างการอบรมให้กลุ่มตัวอย่างเกิด
การเรยีนรู้ตามวตัถุประสงค์ถึงระดบัเกณฑ์ที่คาดไว้ 
ประสทิธภิาพทีว่ดัออกมาพจิารณาไดจ้ากรอ้ยละของ
การท าแบบวัดผลหรือกระบวนการปฏิสมัพันธ์กับ 

ร้อยละการท าแบบวัดผลหลังการอบรม พบว่ า 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 94.66 
และประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นรอ้ยละ 88.50 
ดงันัน้คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ไม้สกุลทุเรยีน
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต 94.66/88.50  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 สว่นค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื พบว่า ดชันี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่า : ไม้สกุลทุเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
สาธิต มีค่าเท่ากับ 0.7788 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ เพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้ก ลุ่ม
ตัวอย่างมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
หลงัจากการใช้คู่มืออบรมร้อยละ 77.88 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที่ 1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ไมส้กุลทุเรยีนโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ  
(E1/E2) 

คณุภำพรปูแบบกำรส่งเสริม 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.93 1.01 94.66 เป็นไปตามเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.70 1.44 88.50 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริมเท่ำกบั 94.66/88.50 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ไมส้กุลทุเรยีนโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
สาธติ 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 

ทุกคน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัทุก

คน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรว่ม  
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 
เกณฑ ์

288 531 30 20 0.7788 ผ่านเกณฑ ์
 
4.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้  
ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ไม้สกลุทุเรียนโดยใช้
เทคนิคการเรียนรูแ้บบสาธิต 
 จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่เขา้ร่วม
การอบรม เรื่องการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ไมส้กุล
ทุเรยีนโดยใช ้เทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ มคีะแนน 
ความรู้ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ ในระดับ 

ปานกลาง (�̅�= 9.60) และหลงัการอบรมกลุ่มตวัอย่าง
มคีะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
(�̅�= 17.70) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกีย่วกบัการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ไม้สกุลทุเรยีน
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 ส่วนคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ  พบว่ า  ก ลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้าร่วมการอบรม เรื่องการส่งเสริมการ
ปลูกไมม้คี่า : ไมส้กุลทุเรยีนโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบสาธิตมีคะแนนทัศนคติก่อนการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�= 4.27) และหลงัการ
อบรมกลุ่ตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบั
เหน็ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�= 4.72) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 

 และคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการอบรม เรื่องการส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่า : ไม้สกุลทุเรียนโดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบสาธติ มคีะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อน
การฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดี
งาม (�̅�= 3.57) และหลังการอบรมกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ ย โดยรวมอยู่ ใ น ระดับ เพื่ อ สัง คม  
(�̅�= 3.20) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จริยธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 ผลเปรยีบเทยีบความรูก้่อน และหลงัการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ไมส้กุลทุเรยีนโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบสาธติ โดยใช ้(N=20)  

กำรส่งเสริม 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

t df p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

9.60 1.94 ปานกลาง 17.70 1.44 มากทีส่ดุ -10.848 29 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

4.27 0.66 เหน็ดว้ย 4.72 0.31 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-4.182 29 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

3.57 0.67 
เพื่อความ
ถูกตอ้งดี
งาม 

3.20 0.51 เพื่อสงัคม -1.405 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูก 
ไม้มีค่า: ไม้สกลุทุเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียน
แบบสาธิต 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า  : ไม้สกุลทุเรียนโดยใช้
เทคนิคการเรยีนแบบสาธติ พบว่า ประสทิธผิลภาพ
ของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 94.66 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 88.50 
ดังนัน้ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ไม้สกุลทุเรียน 

โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนแบบสาธติมปีระสทิธภิาพของ
คู่ มือ ฝึกอบรม  94.66/ 88. 50  ซึ่ ง สูงกว่ า เกณฑ์
มาตรฐานทีต่ัง้ไว ้80/80 ส าหรบัการส่งเสรมิการปลูก
ไม้มคี่า : ไม้สกุลทุเรยีนโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนแบบ
สาธิต โดยใช้คู่มือฝึกอบรมซึ่งเป็นรูปแบบการจัด
กจิกรรมค่ายให้ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมเกดิความรู้ ความ
เขา้ใจในเรื่องการเรยีนรูก้ารสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : 
ไม้สกุลทุเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบสาธิต 
สามารถพฒันาผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมใหม้พีฤตกิรรมตรง
ตามความมุ่งหวัง ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
กจิกรรมมผีลสมัฤทธิเ์ป็นไปในทศิทางที่ดขี ึน้ แสดง
ให้เห็นว่าการจดักจิกรรมค่าย โดยใช้คู่มอืฝึกอบรม
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เรื่องการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ไมส้กุลทุเรยีนโดย
ใช้เทคนิคการเรยีนแบบสาธติ มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนสงูขึน้จรงิ เป็นไปตามแนวคดิของเครอืวลัย ์เผ่า
ผึง้ (2548: 39) คู่มอื (Manual) หมายถงึ หนังสอืหรอื
เอกสารที่จ ัดขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความรู้
ความเขา้ใจ ตอบขอ้สงสยั หรอืแนวทางในการปฏบิตัิ
กจิกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึง่ตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ช้ โดยมรีูปเล่มกะทดัรดั เหมาะแก่การพกพา 
สวยงาม มภีาพประกอบอ่านเขา้ใจง่าย และสามารถ
น าไปใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อเพิม่ประสทิธผิลใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเป็นไปตามแนวคดิของศกัรนิทร ์
สวุรรณโรจน์และคณะ (2535: 89) ไดก้ล่าวไวว้่า การ
จัด ท า คู่ มื อ ก า ร จัด ก า ร เ รี ย น รู้ ต้ อ ง ค า นึ ง ถึ ง
องค์ประกอบที่ส าคญั เพื่อให้การจดัท าคู่มือในการ
จัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
มีผู้น าเสนอองค์ประกอบของคู่มือปฏิบัติงาน และ
คู่มือการจดัการเรียนรู้ไว้สอดคล้องกัน เป็นไปตาม
แนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงค์ (2558:  123) ได้
กล่าวถงึขัน้ตอน ในการสรา้งชุดการเรยีนการสอนไว้
โดยเริม่จากการ ก าหนดเนื้อหาวชิาโดยก าหนดเป็น
หน่วยการสอน แบ่งเนื้อหาวชิาที่ผู้สอนจะถ่ายทอด
ความรู้ให้กับ นักเรียนได้ในการสอนแต่ละสปัดาห์ 
ก าหนด หวัเรื่องโดยก าหนดการสอนแต่ละครัง้จะ
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อะไร  ผลิตสื่อการสอนหา
ประสทิธภิาพชุดการสอนเพื่อ เป็นการประกนัว่าชุด
การสอนทีส่รา้งขึน้ม ีประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว้
ก่อนน าชุดการสอน และเป็นตามแนวคิดของเกษม 
จนัทรแ์กว้ (2547: 32-33 ) ไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันา
มนุษยใ์หเ้กดิการลงมอืกระท าเพื่อสิง่แวดล้อมทีด่ขี ึน้ 
ทัง้การปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เดิม และการ
ป้องกนัปัญหาใหม่ที่ก าลงัจะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
การกระท าที่เกดิขึน้มาจาก ความสมคัรใจไม่ใช่การ
บังคับ  โดยการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมที่มี ต่ อ
สิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการในการ
พฒันาจากการ “ไม่รู้” เป็น “รู้” จาก “รู้” เป็น “รู้สกึ” 
จาก “รูส้กึ” เป็น “คดิจะท า” และจาก “คดิจะท า” ไปสู่ 
“การลงมอืกระท า” จนเกิดเป็น พฤติกรรม การรบัรู้
และเข้าใจในการปฏิบัติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ งนั ้น 

จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจจึงจะสามารถท า ให้
เกดิผลทีม่ปีระสทิธภิาพได้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
วาที ลพพันธ์ทอง และคณะ (2559: 189-202) ได้
ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมอาเซยีน : สาธารณรฐัสงิคโปร์ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนิสิตปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา 
พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ 
เท่ากบั 93.44/84.78 สงูกว่านิสติกลุ่มควบคุม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของน ้ าทิพย์ ค าแร่ และคณะ (2559: 543-563) ได้
ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้มส าหรบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม
การบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธภิาพ 
เท่ากับ 80.70/83.68 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงว่า การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการท า
ถ่านจากมูลสตัว์ มีประสทิธิภาพที่ตามเกณฑ์ตัง้ไว้ 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของไพลนิ เศวตศลิา (2549 
: 94-97) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือกิจกรรมเสริม
หลกัสตูร เรื่องระบบนิเวศ ส าหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที ่4 
ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจยัและพฒันาการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 
คู่มอืการสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่าไมส้กุลทุเรยีนโดยใช้
เทคนิคการเรียนแบบสาธิตมีประสทิธิภาพ เท่ากับ 
80.5/83.5 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 80/80 
แสดงว่าคู่มอืกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเรื่องระบบนิเวศ 
ประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
 จากการศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืมคี่า
ดชันีประสทิธผิล (E.I.) มคี่าเท่ากบั 0.7788 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ส่งผลให้มีความก้าวหน้า
ทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอือบรมรอ้ยละ 
77.88 จากการที่ผู้เข้าร่วมการส่งเสรมิมสี่วนร่วมใน
การเรยีนรู้ จากการได้ยนิ การสมัผสั การจดจ าจาก
การบรรยายของวทิยากร ท าใหป้ระสทิธผิลของคู่มอื
การส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า : ไม้สกุลทุเรยีนโดยใช้
เทคนิคการเรยีนแบบสาธติ มปีระสทิธผิลตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของพจนานุกรม 
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(2525: 256) ได้นิยามความหมาย "คู่มือ" หมายถึง 
สมุดหรอืหนงัสอืทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบต ารา เพื่ออ านวยความ
สะดวกเกีย่วกบัการศกึษาหรอืการปฏบิตัเิรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรอืเพื่อแนะน าวธิใีชอุ้ปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
คู่มือจัดเป็นหนังสอือ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่รวบรวม
ข้อมูลข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นคู่มือตอบ
ค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อ
ใช้เป็นคู่มือในการศกึษาและปฏิบตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้
คู่มอืมกัจะมกีารเรยีบเรยีงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อ
ความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูแก่ผูใ้ช ้สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของชยัยงค ์พรหม
วงศ ์(2520: 135-143) การหาประสทิธภิาพของคู่มอื 
หมายถึงการตรวจสอบพฒันาเพื่อให้งานด าเนินไป
อย่างมปีระสทิธภิาพเป็นการน าคู่มอืไปทดลองใชเ้พื่อ
ปรบัปรุงและน าไปทดลองใช้จรงิ โดยน าผลที่ได้มา 
ปรับปรุ ง  แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ ต่อไป และ
สอดคล้องกบัแนวคดิของ วรีะพนัธ ์แกว้รตัน์ (2558: 
136) ให้ค านิยามความหมายของการฝึกอบรมไว้ว่า 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ 
เพื่อใหบุ้คคลมคีวามรู ้ความเขา้ใจ มคีวามสามารถที่
จ าเป็น และมทีศันคตทิีด่สี าหรบัการปฏบิตังิานอย่าง
ใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานหรอืองคก์ร ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวิจัยของณิชกมล ดีวงษา และคณะ (2561: 
12-29) ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
ป่ า ชุ ม ชน โคกหิน ลาด  อ า เภอ เมือ ง  จั งห วัด
มหาสารคาม เรื่อง ชุมชนกับการจัดการป่าชุมชน 
พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืกจิกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่องชุมชนกับการ
จดัการป่าชุมชน มคี่าเท่ากบั 0.8380 แสดงว่านิสติที่
เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรู้เพิม่ขึน้และส่งผลให้นิสติที่
เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 
83.80 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวทิยา ห่อทอง และ
คณะ (2561: 41-53) ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรม
การเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม เรื่อง ประเภทป่าชุมชนโคกหินลาด  
ผลการศึกษา พบว่า ดชันีประสทิธิผลของคู่มือการ
ฝึกอบรม เท่ากบั 0.7680 แสดงแสดงว่านิสติที่เข้า
ร่วมกจิกรรมมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลใหน้ิสติที่เขา้

ร่วมกิจกรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 
76.80 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสเุมธ ผกาหวาน 
(2560: 1-17) ได้ศกึษาเรื่องการพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่องต้นไม้เด่นในป่าชุมชนโคกหนิลาด  
ผลการศกึษา พบว่า ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มือ
กิจกรรมเท่ากับ 0.8400 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรู ้รอ้ยละ 84.00  
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ก่อน
และหลงัการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ไม้สกุล
ทุเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบสาธิต 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม
การส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า : ไม้สกุลทุเรยีนโดยใช้
เทคนิคการเรยีนแบบสาธติ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ความรูเ้กี่ยวกบัการส่งเสรมิปลูกไม้สกุลทุเรยีน 
เป็นไปตามสมมตฐิานงานวจิยั คะแนนเฉลีย่หลงัการ
สง่เสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัอยู่ที่
ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมปลูกไม้มีค่า 
ไม้สกุลทุเรียน มีผลท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้
เกี่ยวกับไม้สกุลทุเรียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการ
ส่งเสริมโดยการสาธิต และแผ่นพบั มีกระบวนการ
และขัน้ตอนในการสง่เสรมิใหค้วามรูม้คีวามเหมาะสม
กบักลุ่มตวัอย่าง ประกอบกบัการปลกูตน้ไม ้เป็นเรื่อง
ที่ใกล้ตัว มีโครงการหลายโครงการที่เกี่ยวกบัการ
ปลูกต้นไม ้ซึง่กลุ่มตวัอย่างคุน้เคยกบัการปลูกต้นไม้
อยู่แลว้ โดยผูว้จิยัมกีารใชเ้ทคนิค และวธิกีารสง่เสรมิ
โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบสาธิตและแผ่นพบั จึง
ท าให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจวิธีการปลูกอย่างง่ายขึ้น
ส่งผลให้ความรู้หลงัการส่งเสริมสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของประยรู วงศจ์นัทรา (2554: 307) ใหค้วามหมาย
ว่ า สิ่งแวดล้อมศึกษามาจากค าว่ า สิ่งแวดล้อม 
(Environmental) และการศกึษา(Education) เนื่องจากการ
ให้การศกึษาเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมเป็นมาตรการที่ส าคญั
ยิง่ที่จะแก้ไขปัญหาสิง่แวดลอ้มได้อย่างยัง่ยนื โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพที่มุ่งให้มนุษย์มี
ความรู้ ความตระหนัก ทัศนคติ เจตคติ ค่านิยม 
ทักษะ การมีส่วนร่วม และการประเมินผลแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดล้อมที่เกดิขึ้นในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบั
ชุมชน ประเทศ และโลก ทัง้นี้สิ่งแวดล้อมศึกษามี
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หลกัการทีส่ าคญัคอืเป็นสหวทิยาการสิง่แวดล้อมมุ่ง
การน าองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ต่อคุณภาพสิง่แวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของทุกสรรพสิง่ เป็นไปตามแนวคดิของอดศิกัดิ ์สงิห์
สโีว (2554: 44) ใหค้วามหมายว่า การน าเน้ือหาสาระ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาไปถ่ายทอดให้กับผู้คน 
จะต้องมวีธิกีารหรอืระเบียบปฏบิตัิที่เหมาะสมจงึจะ
ท าให้การถ่ายทอดความรู้มปีระสทิธภิาพและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และระเบียบวิธีที่จะ
น ามาใช้นี้ล้วนมีอยู่แล้วในศาสตร์ทางการศึกษา 
ขึน้อยู่ว่าจะเลอืกสรรสว่นใดของศาสตรท์างการศกึษา
มาร่วมใชเ้ท่านัน้ เช่น หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาจะมี
ลักษณะเป็นสหวิทยาการ และการเรียนรู้ต้องให้
ผู้เรียนเป็นผู้กระท าหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแนว
ปฏิบัติดังกล่าวนี้ เป็นการคัดสรรจากศาสตร์ทาง
การศึกษา และเป็นไปตามแนวคิดของประภาเพ็ญ 
สุวรรณ (2557: 26) ความรู้ หมายถึง พฤติกรรม
ขัน้ต้นที่ผู้เรยีนรู้เพยีงแต่เกิดความจ าได้โดยอาจจะ
เป็นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ 
ความรู้ในชัน้นี้ ได้แก่ ความรูเ้กีย่วกบัค าจ ากดัความ 
ความหมาย ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้างและ
วธิแีกไ้ขปัญหา ส่วนความเขา้ใจอาจแสดงออกมาในรูป
ของทกัษะดา้น “การแปล” ซึง่หมายถงึ ความสามารถใน
การเขยีนบรรยายเกี่ยวกบัข่าวสารนัน้ๆ โดยใช้ค าพูด
ของตนเอง และ “การให้ความหมาย” ที่แสดงออกมาใน
รปูของความคดิเหน็และขอ้สรุป รวมถงึความสามารถใน
การคาดคะเน” หรอืการคาดหมายว่าจะเกดิอะไรขึน้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัสจุติา โตสุข (2556: 38) ไดศ้กึษา 
การส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ป่าดอนปู่ ตาบ้านหัวขัว 
ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาหลงัเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนเขา้
ร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.5 
สอดคล้องกบังานวจิยัของญาณพฒัน์ เฉลยสุข (2560: 
34) ได้ศกึษา การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ 
โดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษาพบวา่ 
ก่อนการส่งเสริมส่งเสริมนักเรียนมีความรู้อยู่ในระดบั 
ปานกลางหลังการส่งเสริมอยู่ ในระดับดีมาก เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม 

พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิมากกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของสาวิตรี วรสุทธ์ (2556: 46)  
ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ป่าชุมชนบา้น
ดอนบม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับพอใช้ หลังการฝึกอบรม
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับดี เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม พบว่า หลงัฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่
ความรู้หลังการอบรมสูงกว่าการฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติก่อน
และหลงัการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ไม้สกุล
ทุเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบสาธิต  
 จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่เขา้ร่วม
การส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า : ไม้สกุลทุเรยีนโดยใช้
เทคนิคการเรยีนแบบสาธติ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยทศันคติก่อนและหลังการส่งเสริมพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมคี่าคะแนนเฉลีย่หลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อน
การส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตอิยู่ที่ระดบั .05 
เพื่อให้ทัศนคติมีกระบวนการและขัน้ตอนในการ
ส่งเสริม มีความเหมาะสมกบักลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจยัมี
การใชเ้ทคนิค และวธิกีารส่งเสรมิโดยการใชเ้ทคนิค
การเรียนรู้แบบสาธติและแผ่นพบั ส่งผลให้ทศันคติ
หลงัการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ไมส้กุลทุเรยีนโดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนแบบสาธติสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของวภิาดา คุปตานนท ์(2551: 
178) ได้กล่าวว่า ทศันคติ คอื ความรู้สกึภายในของ
บุคคลที่ใช้ ประเมินหรือตัดสนิสิ่งต่างๆ ความรู้สึก
ดงักล่าวความกบัความชอบหรอืไม่ชอบ (Favorable 
or favorable feeling) ต่อคน (People) วัตถุสิ่งของ 
(Objects) เหตุการณ์ (Events) และสถานการณ์ต่าง 
ๆ (Surrounding situations) เมื่อบุคคลชอบสิง่หนึ่ง
สิ่ง ใดถือว่ าบุคคลมีทัศนคติเ ป็นบวกต่อสิ่งนั ้น 
(Positive Attitude) ในทางตรงขา้มเมื่อบุคคลไม่ชอบ
สิง่หนึ่งสิง่ใดถือว่าบุคคลนัน้มีทศันคติเป็นลบต่อสิง่
นัน้ๆ (Negative Attitude) เป็นไปตามแนวคดิสร้อย
ตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550: 64) ได้ให้
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ความหมายของทัศนคติ คือ ผล ผสมผสานของ
ความรูส้กึนึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็ ความรูแ้ละ
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนใดคน
หนึ่งสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งออกมาใน
รูปการประเมนิค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรบั หรอื
ปฏิเสธก็ได้และความรู้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้นดังนั ้น 
พฤตกิรรมของมนุษยก์ ็คอื การแสดงออกซึง่ทศันคติ
ของเขาอนัเป็นผลมาจากความคดิ ความเชื่อความรู้ 
ประสบการณ์ภูมิหลังและการเรียนรู้ที่ผ่านมาของ
บุคคลนั ้นๆ ในแง่ของความเชื่อนั ้นทัศนคติทุก
ทศันคติจะ รวมเอาความเชื่อเขา้ไว้ด้วยกนัทัง้นี้มไิด้
หมายความว่าความเชื่อทุกอย่างจะเป็นทศันคตเิมื่อ
ทัศนคติของ บุคคลถูกรวบรวมไว้ด้วยกันอย่างมี
โครงสร้างหลังชัน้นัน้ก็ คือ ระบบค่านิยมและเมื่อ
บุคคลมคีวามแตกต่าง กนั ทศันคตขิองแต่ละบุคคลที่
มีต่อสิ่งเดียวกันจึงแตกต่างกันไปด้วย และเป็นไป
ตามแนวคดิของเสร ีวงษ์มณฑา (2542: 106) กล่าว
ว่า ค าว่า Attitude ภาษาไทยมีค าหลายค า เช่น 
ทศันคต ิเจตคต ิท่าทาง ความรูส้กึ แต่ในความหมาย
ของศพัท ์คอื ความพรอ้มทีจ่ะปฏบิตั ิ(Readiness to 
act) ถ้าเรามคีวามรู้สกึหรอืทศันคตใินเชงิบวก เราก็
จะปฏบิตัิออกมาในเชงิบวก แต่ถ้าเรามคีวามรูส้กึใน
เชิงลบเราก็ปฏิบัติออกมาในเชิงลบ ทัศนคติจึงมี
ลกัษณะ 1. ทศันคตเิชงิบวก (Positive Attitude) การ
ปฏบิตัิออกมาในเชงิบวก (Act Positive) 2. ทศันคติ
เชงิลบ (Negative Attitude) การปฏบิตัอิอกมาในเชงิ
ลบ (Act Negative) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุกานดา ปองไป (2556: 58-59) ได้ศึกษา การ
สง่เสรมิการปลูกพชืสมุนไพรแบบใชก้ระถางเพื่อเพิม่
ความหลากหลายและการใชป้ระโยชน์สมุนไพรอย่าง
ง่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ 
ทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมัก
ชี ว ภ าพ เพื่ อ ใ ช้ ใ นก า ร เ กษตรปลอดสา รพิษ 
ผลการวิจยัพบว่า ในด้านทศันคติก่อนการส่งเสริม
ชาวบ้านมทีศันคติอยู่ในระดบัมาก หลงัการส่งเสริม
ชาวบ้านมีทัศนคติเฉลี่ย  อยู่ ในระดับมากและ 
มคีะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิเพิม่ขึน้มากกว่าก่อน
การส่งเสริม ผลการเปรียบเทียบ ระดบัทศันคติต่อ

การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแบบใช้กระถาง
เพิ่มขึ้นหลังการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยัของสุภาณี ฝ้ายสงีาม 
(2557: 60) ได้ศึกษา การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
สะระแหน่ของชาวบ้านท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม พบว่าผลการ
เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการใช้ประโยชน์
จากสะระแหน่ ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีค่าเฉลี่ยของ
ทัศนคติก่อนการส่งเสริม อยู่ ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32 และหลังการส่งเสริม อยู่ใน
ระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.83 เมื่อพจิารณาทศันคติ
ของผู้เข้าร่วมการส่งเสริมต่อการใช้ประโยชน์จาก
สะระแหน่เป็นรายด้าน พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
เห็นด้วยต่อด้านการประกอบอาหารมากที่สุด 
รองลงมาคอื ด้านสรรพคุณทางยา และด้านการแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จากสะระแหน่ก่อนและ
หลงัการส่งเสริม พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการ
วจิยั ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคี่าเฉลีย่ทศันคตหิลงัการ
สง่เสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของนริศรา 
สนส่ง  (2559: 54) ได้ศึกษาการส่ง เสริมการใช้
สมุนไพรพื้นบา้นในชุมชนบา้นวงัยาว หมู่ที ่4 ต าบล
เกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ทศันคติ
ก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และหลงัการ
ส่งเสริมชาวบ้านมีทัศนคติคะแนนเฉลี่ยก่อนการ
ส่งเสริมอยู่ในเห็นด้วย พบว่าคะแนนทศันคติเฉลี่ย
หลังสูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิตทิี่ .05 สอดคล้องกบังานวจิยัของนุชนาถ สอทา 
(2559: 93) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือ ฝึกอบรม
การศึกษาสิ่งแวดล้อมชุมชนด้าน ทรัพยากรทาง
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์ ผลการศึกษา พบว่า 
นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่2 สาขาวชิา สิง่แวดลอ้ม
ศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคามมทีศันคติหลงัการ
ส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรุต  
โสอุทธา (2557: 49) ได้ศึกษา การส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้การปลูกพืชสวนครวัเพื่อสิง่แวดล้อมส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ต าบลตลาด 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(1), 2564 :  102 – 116 

114 

อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนการส่งเสริม
นักเรยีนมทีศันคติคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัเหน็ด้วย 
หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมทีศันคตคิะแนนเฉลีย่อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง หลังการส่งเสริม พบว่า  
มีนักเรียนมีทัศนคติเพิ่มมากขึ้นก่อนการส่งเสริม 
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05  
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่า: ไม้สกลุทุเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียน
แบบสาธิต 
 จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่เขา้ร่วม
การส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า : ไม้สกุลทุเรยีนโดยใช้
เทคนิคการเรยีนแบบสาธติ เมื่อเปรยีบเทียบคะแนน
เฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคี่าคะแนนเฉลีย่หลงัการสง่เสรมิ
มากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติอิยู่
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของอรรถเดช 
สรสุรชาติ (2558: 23) ให้ความหมายจริยธรรมว่า 
จริยธรรม หมายถึง คุณสมบตัิทางความประพฤติ  
ที่สงัคมมุ่งหวังให้คนในสงัคมนัน้ประพฤติมีความ
ถูกต้องในความประพฤติมเีสรภีาพภายใน ขอบเขต 
ของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ทีส่มาชกิใน
สงัคมจงึประพฤติปฏบิตัิต่อตนเองต่อผูอ้ื่น ต่อสงัคม
ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคมการ
ทีจ่ะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่
ใดถูกสิง่ใดผิด เป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์
จันทรา (2559: 171-172) จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
หมายถึง หลกัการที่ควร อย่างหนึ่งต่อสิง่แวดล้อม  
ซึง่มผีลท าให้สิง่แวดลอ้มด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพ
ทางระบบนิเวศ และ เอื้อประโยชน์ให้แก่สรรพสิง่ที่
อาศยัสิง่แวดลอ้มด ารงชพีอยู่ได ้โดยไม่สญูเสยีระบบ
สมัพันธภาพระหว่างตน สิง่แวดล้อม ซึ่งจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มไม่สามารถแยกออกไดจ้ากจรยิธรรมชวีติ 
สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวัของมนัเองเป็น
ปัจจัยหลักในการบูรณาการเชื่อมดยงชีวิต ชุมชน 
และสงัคมสิง่แวดลอ้มให้ด ารงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนื และ
เป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จนัทรา (2555: 
172-173) แนวคดิจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเป็นแนวคิด
ทางตะวนัตกแนวแรก ทีมุ่่งเน้นไปทางพฤตกิรรมของ

มนุษย์โดยตรงเพราะเป็นที่ยอมรับกันว่าปัญหา
สิง่แวดล้อมเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะมีขอบข่ายกว้างแคบ
มากน้อยเพยีงใดกต็าม ลว้นแลว้แต่เป็นผลทีเ่กดิจาก
มนุษย์ทัง้สิ้นไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดความเชื่อ โลกทศัน์ 
พฤตกิรรมและวธิกีารด าเนินชวีติของมนุษย ์ดงันัน้จงึ
พยายามที่จะกลบัมาศกึษาที่ตวัมนุษย์ว่าวิธคีดิและ
พฤติกรรมความเคยชินของมนุษย์ใดที่ท าลาย
สิง่แวดล้อมในขณะเดยีวกนัแสวงหาและสร้างระบบ
จ ริ ย ธ ร รม ข อ ง ม นุษ ย์ ที่ ถู ก ต้ อ ง ใ นก า ร ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีงามที่จะเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาจริยธรรมเป็นปัญหาจุดอ่อนที่ส าคญัส าหรับ
มนุษย์และเป็นปัญหาหลกัฐานที่สรา้งความเสยีหาย
ให้กบัมนุษย์และสิง่แวดล้อมมากที่สุด เป็นปัญหาที่
แกไ้ดย้ากทีสุ่ดใชเ้วลายาวนานที่สุดและสิง่ส าคญัคอื
ต้องใช้กระบวนการทางสงัคมที่เขม้แขง็ในการสร้าง
ระบบจรยิธรรมทีด่งีามในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม
ทัง้หลาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระครวูาปีพชั
ราภรณ์ (2554: 167-178 ) ได้ศึกษา จริยธรรม
สิ่ ง แ วดล้อมของพระนิ สิตมหาวิ ทยาลัยมห า
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการวิจยัพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ของพระนิสติที่ก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดบัสูง
มาก และพระนิสติที่ก าลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยั
มหาจุฬาฯ ศูนย์การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ที่มอีายุ
ระดบัการศกึษา และต าแหน่งงานต่างกนั มจีรยิธรรม
สิง่แวดล้อมไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประยูร วงศจ์นัทรา 
(2552: 219-226) ไดศ้กึษา การพฒันาการสอนจรยิธรรม
สิง่แวดล้อม เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
ระหว่างนิสิตกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ตัว อย่ า ง เ ป็นนิ สิต ร ะดับปริญญาตรีชั ้น ปีที่  4  
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า นิสติกลุ่มทดลองมี
ค่าคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมากกว่านิสติกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอรพินทร์ สันติชัยอนันต์ 
(2549: 1) ได้ศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต
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นกัศกึษา สถาบนัอุดมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ผลการศกึษาพบว่า นิสตินกัศกึษามคีุณธรรม
และจรยิธรรมด้านความมวีนิัยและรบัผดิชอบ ความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ ความอดทนอดกลัน้ ความประหยดั และ
ความกตัญญูกตเวทอียู่ในระดบัสูงและมีคุณธรรมและ
จริยธรรมด้านความใฝ่รู้อยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้ 
มคี่า : ไม้สกุลทุเรยีน โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบ
สาธิตไว้ศึกษาวิธีการปลูก และวิธีการดูแลรักษา  
ในการทดลองปลกูไมส้กุลทุเรยีน 

 2) สามารถน าการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า :
ไม้สกุลทุเรียน มาปลูกในพื้นที่ว่างเปล่าของตนเอง
หรอืพืน้ทีส่าธารณะในชุมชนได้ เพื่อเป็นผลไมใ้หก้บั
คนในชุมชนหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กบัคนใน
ชุมชน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีสถานที่ที่เหมาะสมในการเผยแพร่
การส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า : ไม้สกุลทุเรยีนโดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการ
สง่เสรมิไดม้องเหน็การสาธติอย่างทัว่ถงึและสามารถ
ถามตอบได ้
 2) ควรศกึษาและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสายพนัธุ์
ทีเ่หมาะสมปลกูกบัพืน้ที ่
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