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บทคดัยอ่ 

 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) โดยใช้กรณีศกึษา ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้ม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ไดจ้าก
การเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมส้กุลยาง(ต้นยางนา) โดยใช้
กรณีศกึษา แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื 
ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยั พบว่า คู่มอืการสง่เสรมิ มปีระสทิธภิาพ 
เท่ากบั 85.50/83.66 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.6168 แสดงว่านิสติมคีวามก้าวหน้าในการ
เรยีนรูร้อ้ยละ 61.68 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมส้กุลยาง (ตน้ยางนา) โดยใช้
กรณีศกึษา หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of planting precious trees: 
Dipterocarpaceae (Dipterocarpus alatus Roxb.) 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 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 volunteery sampling. The research tools were a manual to promoting of planting precious trees: 
Dipterocarpaceae (Dipterocarpus alatus Roxb.) by using case studies, 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 85.50/83.66. 
The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.6168 . The students had more knowledge and 
effect to increased student progress after using the training manual at 61.68%. After the training the students 
had an average score of environmental knowledge, attitude and ethics more than before training statistical 
significantly level of .05. 
 
Keyword: Promotion, Dipterocarpus alatus Roxb, environmental knowledge, environmental attitude, environment ethics, 

Case studies 
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1. บทน ำ  
 ไม้ยางนา เป็นเสมือนพญาไม้แห่งเอเชีย
อาคเนย์ เพราะมีขนาดสูงใหญ่ มีถิ่นก าเนิดอยู่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย อาจมีความสูงถึง 50 
เมตร และมีเส้นรอบวงที่ระดับอกถึง 7 เมตรเศษ ใน
ประเทศไทยพบอยู่ทัว่ไป ยางนาเป็นไม้อเนกประสงค์ 
แทบทุกส่วนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม เป็นแหล่งอาหารป่า แหล่งนันทนาการ ใช้
น ้ามนัยางเป็นสมุนไพรและเนื้อไม้เหมาะส าหรบัใช้สอย
ทัว่ไป จนพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2454 ได้ให้
ความส าคญัของไม้ยางนา เท่าเทียมกบัไม้สกั โดยการ
ก าหนดว่า “ทัง้ไมส้กัและไมย้างทัว่ไปในราชอาณาจกัร ไม่
ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใด (รวมทัง้ในที่เอกชน) เป็นไม้หวงห้าม
ประเภท ก. ซึ่ งการท าไม้จะต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่” ผลจากการที่ไม้ยางนามปีระโยชน์ 
สามารถใชง้านไดท้ัง้ทางตรงและทางออ้ม จากอดตีทีผ่่าน
มา จึงมกีารตัดไม้ยางนาเพื่อใช้งานกนัอย่างแพร่หลาย 
ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัไดม้พีระราชปรารภเมื่อปี 
พ.ศ. 2504 ด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์ของไม้ยางนา
เมื่อกว่า 40 ปีที่แล้วว่า “ไม้ยางนาในประเทศไทยได้ถูก
ตดัฟันไปใชส้อย และท าเป็นสนิคา้กนัเป็นจ านวนมากขึน้
ทุกปีเป็นที่น่าวิตกว่าหากมิได้ท าการบ ารุงส่งเสริมและ
ด าเนินการปลูกไม้ยางนาขึน้แล้วปรมิาณไม้ยางนา กจ็ะ
ลดน้อยลงไปทุกที จึงควรที่จะได้มีการด าเนินการวิจัย
เกี่ยวกบัการปลูกไม้ยางนาเพื่อจะได้น าความรู้ไปใช้ใน
การปฏบิตั”ิ ความห่วงใยจากพระราชปรารภของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องยางนานี้  เป็นเสมือน
จุดเริม่ตน้ใหค้นไทยต้องหนัมาค านึงถงึการรกัษาพนัธุไ์ม้
ในวงศ์ยางทัง้หลายให้เติบโตแพร่พันธุ์มากขึ้น และ
อ านวยคุณประโยชน์เคยีงข้างกบัวิถีชวีติของมนุษย์ ใน
แบบทีไ่ม่ท ารา้ยกนัและกนั (konsilaat, 2014: เวบ็ไซต)์ 
 การสญูเสยีพื้นทีป่่าในอดตีจนถงึปัจจุบนัรูปแบบ
ต่าง ๆ ท าให้พนัธุ์พืช สตัว์ และจุลินทรีย์ลดลง รวมทัง้
การลักลอบตัดฟันเพื่อไม้น าไม้ออกจากป่า และการ
ท าลายป่าเพื่อเปลีย่นพืน้ทีไ่ปใชป้ระโยชน์ในดา้นอื่นๆ ทัง้
การแผว้ถางป่า กจิกรรมนี้ส่งผลใหค้วามหลากหลายทาง
ชวีภาพ (Biodiversity) ของพนัธุพ์ชืและสตัวล์ดลง ซึง่บาง
ชนิดอาจเสีย่งต่อการสญูพนัธุ ์เมื่อมองยอ้นอดตีไปตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2504 จนถงึปัจจุบนั จ านวนพืน้ทีป่่าของประเทศ

ไทยลดลงจากร้อยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ คงเหลือ
ประมาณรอ้ยละ 30 ของพืน้ทีป่ระเทศ หรอื น้อยกว่า 100 
ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2552 ดงันัน้ การอนุรกัษ์ และป้องกนั
รกัษาป่าทีเ่หลอือยู่จงึนบัว่าเป็นสิง่ส าคญั และจ าเป็น เพื่อ
ประโยชน์ในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม และเป็นทีอ่ยู่อาศยัของ
สตัว์ป่าในอนาคตในขณะเดยีวกนัการลดลงของผนืป่ายงั
เป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหนึ่ง ที่ส่งผลต่อการเกดิภยัพบิตัิ 
เช่น การเกิดอุทกภัยหรือความแห้งแล้ง เนื่องจากขาด
ต้นไม้ที่อุ้มน ้ า และดูดซับน ้ า ดังนัน้มนุษย์จึงได้เริ่ม
ตระหนักถึงภัยอันตรายที่ เกิดจากธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมมากขึน้  จงึต้องหนัมาช่วยกนัอนุรกัษ์ผนืป่า
ธรรมชาติและฟ้ืนฟูป่าด้วยวิธกีารที่หลากหลายวธิี เช่น 
การสร้างป่าโดยการป้องกนัพื้นที่ไม้ถูกที่รบกวนเพื่อให้
ป่าฟ้ืนฟูดว้ยตวัเอง หรอืการปลกูป่า ใ นการปลกูป่านัน้มี
หลายขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค ์เช่น การปลกูป่าในพืน้ทีต่้น
น ้า ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ ทรงมพีระราชด ารสั
แนวทางการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน ้ า เมื่ อวันที่  24 
กุมภาพนัธ์ 2555 มีสาระส าคญั ว่าการปลูกป่าควรปลูก
ไม้เนื้ออ่อนขึน้เรว็ ใชง้านและขายไดส้่วนหนึ่งปกป้องไม้
เนื้อแขง็  โตชา้ การปลูกไมผ้สมผสานดว้ยกนัหลายชนิด 
เพื่อป้องกันการท าลายและป้องกันการตัดไม้ชนิดที่มี
ราคาแพง (ส านักงานหอพรรณไม,้ 2555: 102) ตลอดจน
การส่งเสริมการปลูกป่าสามอย่าง เพื่อประโยชน์สี่อย่าง 
จ าเป็นต้องใชผ้ลการศกึษาวจิยัทีผ่่านมาพจิารณาถงึชนิด
พรรณไมท้ี่ปลูก ระบบนิเวศดัง้เดมิของชนิดไม้ ตลอดจน
การเกบ็เมล็ดการเลี้ยงกล้าไม้ให้ได้ขนาดที่เหมาะสมซึ่ง
เป็นแนวทางการด าเนินการ (จนิตนา บุพบรรพต, 2557: 
107) 
 ไม้มีค่าทางเศรษฐกจิ เป็นไม้ยนืต้นที่มมีูลค่าสูง
มาเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิดงักล่าว สามารถกระท าได้
โดยการออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 8 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ที่
บญัญตัใิหห้ลกัประกนั ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิอื่นตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง ดงันัน้ เพื่อก าหนดให้ไมย้นืต้นทีม่มีูลค่า
ทางเศรษฐกจิ เช่น ต้นไม้ตามบญัชทีา้ยกฎหมายว่าดว้ย
สวนป่าสามารถน ามาเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิได้ เพื่อ
สนับสนุนให้ผูป้ระกอบการมคีวามสะดวกและมโีอกาสใน
การประกอบธุรกจิมากยิง่ขึน้ (ส านักส่งเสรมิการปลูกป่า 
กรมป่าไม,้ 2563: เวบ็ไซต)์ 
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 การสอนแบบกรณีศึกษา เป็นกระบวนการที่
ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคท์ี่ก าหนด โดยใหผู้้เรยีนศกึษาเรื่องที่สมมติ
ขึ้นจากความเป็นจริงและตอบประเด็นค าถามเกี่ยวกับ
เรื่องนัน้ แลว้น าค าตอบและเหตุผลทีม่าของค าตอบนัน้มา
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการอภปิราย เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
ตามวตัถุประสงค์ โดยมขีัน้ตอน ได้แก่ รูปแบบการสอน
สิง่แวดล้อมศึกษาโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
จดัท าแผนการเรยีนรู้โดยมขี ัน้ตอนสร้างแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยศึกษาเอกสารต าราโครงสร้างหลักสูตรและ
รายละเอียดเนื้อหารายวิชาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและ
ศึกษาเอกสารต าราเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการสอนแบบ กรณีศึกษา เพื่อน ามาเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ได้แก่ 
ผูส้อน/ผู้เรยีน น าเสนอกรณีตวัอย่าง, ผู้เรยีนศกึษากรณี
ตวัอย่าง, ผู้เรยีนอภิปรายประเดน็ค าถามเพื่อหาค าตอบ, 
ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายค าตอบ, ผู้สอนและผู้เรียน
อภิปรายเกีย่วกบัปัญหาและวธิแีก้ปัญหาของผู้เรยีนและ
สรุปการเรยีนรู้ที่ได้รบั, ผู้สอนประเมนิผลการเรยีนรู้ของ
ผู้เรียนและออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้และ
กจิกรรมการเรยีนการสอน (ทศินา แขมมณี, 2550: 362)   
 การสอนด้วยกรณีศกึษาเป็นวิธีการสอนที่ได้รบั
ความนิยมในหลากหลายสาขาวิชา เช่น การจัดการ
กฎหมาย และแพทย์ศาสตร์ รวมทัง้การศึกษาเพื่อสอน
นิสตินักศกึษาครู ในกระบวนการเรยีนการสอนลกัษณะนี้ 
ผู้สอนจะน าเสนอกรณีตัวอย่างที่ท าให้ผู้ เรียนเกิด
ความคดิ หาค าตอบที่หลากหลายเพื่อใช้ในการอภิปราย 
และหาทางแก้ไขปัญหาซึ่งมีทางออกที่หลากหลายการ
ประยุกต์ใชก้ารสอนแบบกรณีศกึษาในการเรยีนการสอน
แบบอเีลริน์นิง (ฐาปณีย ์ธรรมเมธา, 2557: 117-233) การ
สอนเพื่อให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
แก้ปัญหาได้นัน้ถือว่าเป็นความส าคัญยิ่งของการให้
ศึกษามีรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบที่
ต้องการพฒันาความคดิการแกปั้ญหาของผูเ้รยีน ซึง่เน้น
การออกแบบสิง่แวดล้อมทางการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิให ้การ
เรียนการสอนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ในระดับการคิด
แก้ปัญหาเช่น สิง่แวดล้อมทางการเรยีนรู้ระบบเปิด เป็น
ต้น  ซึ่งจะช่วยผลกัดนัให้เกดิกระบวนการของการแปล
ความ ตคีวาม และเชื่อมโยงกบัความรู ้

ดงันัน้ ผูว้จิยั จงึไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของการ
ปลูกไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) โดยใช้รูปแบบกรณีศึกษา
จากทีไ่ดก้ล่าวในขา้งตน้ ถอืว่าเป็นไมท้ีม่คีวามส าคญัทาง
เศรษฐกจิ ทีส่ามารถน าไมย้างนาไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลาย
ประการ จงึมกีารส่งเสรมิการปลูกไมส้กุลยาง (ต้นยางนา) 
โดยใช้กรณีศึกษา เพื่อฟ้ืนฟูไม้สกุลยางให้มีความอุดม
สมบูรณ์กลบัคนืมารวมถึงการดูแลรักษาและคุณค่าของ
ต้นยางนา ทัง้ในด้านความส าคัญ คุณค่า การอนุรักษ์ 
และการดูแลรกัษากจ็ะถือว่ามคีวามส าคญัมาก โดยองค์
ความรู้เหล่านี้  จะเกี่ยวข้องกับความรู้ ทัศนคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ในการการส่งเสรมิการปลูกไมส้กุล
ยาง (ตน้ยางนา) โดยใชก้รณีศกึษา 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสริมการปลูกไม้สกุล
ยาง (ต้นยางนา) โดยใชก้รณีศกึษา ทีม่ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) ก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ปลกูไมส้กุลยาง (ตน้ยางนา) ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 99 
คน  
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่
1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 
คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากร  ป่าไม ้และสตัว์
ป่า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตัวแปรต้น คือ คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้
สกุลยาง (ตน้ยางนา) โดยใชก้รณีศกึษา 
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 2) ตวัแปรตาม คอื   
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้ยางนา 
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้ยางนา 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด  
  1) คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้สกุลยาง 
(ตน้ยางนา) โดยใชก้รณีศกึษา 
  2) แผ่นพบัการปลกูไมส้กุลยาง (ตน้ยางนา)  
 3.3.2 เครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ไมส้กุลยาง (ตน้ยางนา)  
  2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลูกไมส้กุลยาง 
(ตน้ยางนา) 
  3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานจากต ารา เอกสารงานวจิยั
ทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื ได้แก่ 
คู่มือ แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้แบบวดัทศันคติ และ
แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลูกไมส้กุลยาง 
(ตน้ยางนา) 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมการปลูกไม้
สกุลยาง (ต้นยางนา) โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ทัง้หมด 4 
หน่วย ประกอบไปดว้ย หน่วยการส่งเสรมิที ่1 เรื่อง ไม้มี
ค่าทางเศรษฐกิจ หน่วยการส่งเสริมที่ 2 เรื่อง ลกัษณะ
พฤกษาศาสตร์ของยางนา และชนิดพนัธุ์ของไม้วงศ์ยาง 
หน่วยการส่งเสริมที่ 3 เรื่อง การขยายพันธุ์และการ
เพาะปลกู หน่วยการสง่เสรมิที ่4 เรื่อง กรณีศกึษา  
  2.2) แผ่นพบัเรื่องการสง่เสรมิการปลกูไมส้กุล
ยางต้นยางนาโดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วยการ
สง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัการปลูกไม้
สกุลยาง (ต้นยางนา) โดยใช้กรณีศึกษามีลักษณะเป็น
ค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง 
จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคติ มีลกัษณะเป็นแบบวดั
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ม ี5 ตวัเลอืก 

คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย และ
ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมมลีกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตัวเลือก ก ข ค และ ง คือ 
เพื่อตนเอง เพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง เพื่อสงัคม เพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ส่งอาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อ
ตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมือ และประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมอื เมื่อตรวจวเิคราะห์คะแนน
จากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มอืและเครื่องมอื มคี่า 
IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไปค่าความเหมาะสมของคู่มอื 
และเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.0 ขึ้นไป แสดงว่า
เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของงานวิจยั สามารถน าไป
เกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น า เครื่ องมือที่ ผ่ านการวิ เคราะห์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.87 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.32 - 
0.56 และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.43 - 0.70 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัทศันคติค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.86 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.55 –  0.79 ซึง่
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.92 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ระหว่าง 
0.46 – 0.73 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัด
กจิกรรมการสง่เสรมิการปลูกไมส้กุลยาง (ตน้ยางนา) 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัการส่งเสริมการปลูก
ไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) โดยใช้กรณีศกึษา มวีธิกีารเกบ็
รวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
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  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในกาถ่ายทอด คือ 
คู่มือการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ปลูกไม้สกุลยาง (ต้น
ยางนา) โดยใช้กรณีศกึษา และแผ่นพบั การปลูกไมส้กุล
ยาง (ตน้ยางนา) 
   2) สรา้งเครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล  
    2.1) ศกึษาขอ้มูลเบื้องต้น โดยศกึษา
จากเอกสารงานวิจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการ 
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบของเนื้อหาในการ
จดัท าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ไมส้กุลยาง  (ต้น
ยางนา)  
    2.2) จัดเตรียมคู่มือในการถ่ายทอด 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ แบบวดัจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ในหัวข้อการปลูกไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) 
โดยใช้กรณีศกึษา ใหส้มบูรณ์เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ
ถ่ายทอดความรู ้
    2.3) น าเนื้อหาจากคู่มอืทีส่มบรูณ์แลว้ 
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา น ามาปรบัปรุงแก้ไข ตาม
ค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
    2.4) น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ 3 
ท่าน ปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
สิง่แวดลอ้มศกึษา  
    2.5) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวดั
ทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการปลูกไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) โดยใช้
กรณีศึกษา ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
  ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษามี
ขัน้ตอนดงันี้  
   1) ขัน้น าเขา้สู่กิจกรรม การเตรียมความ
พรอ้มให้กบัผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิ หรอืสรา้งบรรยายกาศ
ให้เอื้ออ านวย พร้อมทัง้แนะน าตัวท าความคุ้นเคยกับ
ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
   2) ขัน้กจิกรรมการสง่เสรมิ มขี ัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ 
    2.1) ละลายพฤตกิรรมดว้ยกจิกรรม
นนัทนาการ 

    2.2) ท าแบบทดสอบก่อนการส่งเสรมิ 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้ แบบวดัทศันคต ิและแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
    2.3) เข้าสู่กระบวนการให้ความรู้
อธบิายเกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่2 หน่วยที ่
3 และหน่วยที่ 4 พร้อมกบัท าแบบฝึกหดัระหว่างหน่วย 
การส่งเสรมิทีป่ระกอบกบัการบรรยายทีผู่ว้จิยัไดบ้รรยาย
ใหค้วามรู ้หน่วยที ่1 ถงึ หน่วยที ่4 ตามล าดบั 
    2.4) ใหน้ิสติกลุ่มตวัอย่างเรยีนรูพ้ืน้ที่
กรณีศกึษา คอื ศูนย์เพาะช ากลา้ไม ้ต าบลกู่ทอง อ าเภอ
เชียงยืน จังหวดัมหาสารคาม และโรงเรียนท่าขอนยาง
พิทยาคม ต าบลท่าของยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม มขี ัน้ตอนดงันี้ 
     - วเิคราะหส์ภาพปัญหาของพืน้ที่
กรณีศกึษา 
     - จดัอภปิรายกลุ่มเพื่อหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา 
     - น าเสนอสภาพปัญหาและแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาของพืน้ทีก่รณีศกึษา 
   3) ขัน้การวดัและประเมนิผล ในขัน้นี้เป็น
ขัน้ตอนสดุทา้ยซึง่จะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงคข์องผูว้จิยั 
    - ทบทวนในเนื้อหาทีผู่ร้บัการส่งเสรมิ
ไดร้บั พรอ้มมกีารถาม-ตอบ เพื่อท าความเขา้ใจในเนื้อหา
และความรูท้ีไ่ดร้บั     
    - ท าแบบฝึกหัดหลังการส่งเสริม 
ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1). สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  
   2.3) ค่าความยากง่าย 
   2.4) ค่าความชื่อมัน่ 
   2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
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  3) สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิ
การปลูกไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) โดยใช้กรณีศึกษา 
ประสทิธิผลภาพของกระบวนการ (E1)  คิดเป็นร้อยละ 
85.50 และประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นรอ้ยละ 

83.66 ดงันัน้ การส่งเสรมิการปลกูไมส้กุลยาง (ตน้ยางนา) 
โดยใช้กรณีศึกษา มีประสิทธิภาพของคู่มือส่งเสริม 
85.50/83.66  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ตัง้ไว้ 
(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดชันีประสทิธผิลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
30 คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการปลกูไม้
สกุลยาง  (ต้นยางนา) โดยใช้กรณีศึกษา มีค่าเท่ากับ 
0.6168 หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ และสง่ผลให้
นิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้
คู่มอืสง่เสรมิรอ้ยละ 61.68 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมส้กุลยาง (ตน้ยางนา) โดยใชก้รณีศกึษา (E1 / E2) 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมส้กุลยาง (ตน้ยางนา) โดยใชก้รณีศกึษา 

ผลรวมคะแนนควำมรู้
ก่อนกำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนนควำมรู้
หลงักำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

339 502 20 0.6168 ผ่านเกณฑ ์

 
4.2) ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกบัความรู ้
ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการปลูกไมส้กลุยาง (ต้นยางนา) ก่อนการ
ส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมิ  นิสติมี
คะแนนความรู้เฉลี่ยเกีย่วกบัการปลูกไม้สกุลยาง (ต้น
ยางนา) อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=9.90) และหลงัการ
ส่งเสริม นิสติมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกบัการปลูกไม้
สกุลยาง (ต้นยางนา) อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (�̅�=16.73) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อน
การสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ส่วนคะแนนทศันคติต่อการปลูกไม้สกุลยาง (ต้น
ยางนา) ก่อนการส่งเสริมนิสติมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดบั

เหน็ดว้ย (�̅�=3.69) และหลงัการสง่เสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่ 
อยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ (�̅�=4.30) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติคะแนน
เฉลีย่หลงัการส่งเสรมิ มคี่ามากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ส่วนคะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกไม้
สกุลยาง (ต้นยางนา) ก่อนการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลี่ย 
อยู่ในระดบัเพื่อญาติมติรพวกพอ้ง (�̅�=2.25) และหลงัการ
สง่เสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่ อยู่ในระดบัเพื่อความถูกตอ้ง
ดีงาม (�̅�=3.39) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติคะแนนเฉลีย่หลงัการ
สง่เสรมิมคี่ามากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่าง มนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.13 1.19 85.50 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.73 1.31 83.66 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 85.50/83.66 
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ตารางที ่3  ผลการศกึษาการเปรยีบเทยีบกบัความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัการสง่เสรมิการปลกูไม้
สกุลยาง (ตน้ยางนา) ก่อนการสง่เสรมิ และหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรส่งเสริม (n=30) 

df t p 
�̅� S.D ระดบั �̅� S.D ระดบั 

ความรู ้(N=20) 9.90 3.27 ปานกลาง 16.73 1.31 มากทีส่ดุ 29 -10.47 .000* 
ทศันคต ิ
(N=5) 

3.69 0.24 เหน็ดว้ย 4.30 0.10 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 29 -13.17 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 

(N=4) 
2.25 0.67 

เพื่อญาตมิติร
พวกพอ้ง 

3.39 0.47 
เพื่อควาถูกตอ้ง           

ดงีาม 
29 -6.06 

 
.000* 

 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ไม้สกลุยาง (ต้นยางนา) 
โดยใช้กรณีศึกษา 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) โดยใช้
กรณีศกึษา พบว่า ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ 
(E1) คิดเป็นร้อยละ 85.50 และประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 83.66 ดงันัน้ การสง่เสรมิ
การปลูกไมส้กุลยาง (ต้นยางนา) โดยใชก้รณีศกึษามี
ประสิทธิภาพของคู่มือส่งเสริม 85.50/83.66  ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เนื่ องจากผู้วิจ ัยได้ให้
ความส าคญัของการเรียนรู้ โดยใช้คู่มือการส่งเสริม
การปลูกไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) โดยใช้กรณีศกึษา
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของปรีชา ช้างขวัญยืน และ
คณะ (2551: 127) ไดก้ล่าวว่า คู่มอื เป็นหนังสอืทีใ่ช้
ควบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืที่ใช้
แนวทางปฏบิตัิให้กบัผูใ้ช้สามารถกระท าสิง่นัน้ๆ ให้
บรรลุผลตามเป้าหมายส่วนคู่มือแหล่งอ้างอิงต่างๆ 
ปกตมิกัจะใช้ควบคู่กบัหนังสอืเรยีน เป็นหนังสอืทีค่รู
ได้ศึกษาด้วยตนเอง และเป็นไปตามแนวคิดของ 
เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555: 77) ไดก้ล่าวว่า คู่มอืเป็น
เอกสารหรือหนังสือที่จ ัดท าขึ้นเพื่อให้ครูใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สามารถสอนให้เป็นไป
ตามแนวทางของหลกัสูตรหรอืใช้เป็นคู่มอืของครูใน
การใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มือที่เขียนขึ้นเป็น

แนวทางใหผู้ใ้ช้คู่มอืไดศ้กึษาท าความเขา้ใจเรื่องทีจ่ะ
ท า และสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ
บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือมีความ
สะดวกและสามารถปฏบิตังิานได้บรรลุวตัถุประสงค์
ภายใต้มาตรฐานที่ใกลเ้คยีง และเป็นไปตามแนวคดิ
ของนุด ีรุ่งสว่าง (2543: 24) ได้กล่าวไว้ว่า คู่มอืที่ดี
ควรมดีงันี้ 1) ด้านรูปแบบ มขีนาดรูปเล่มเหมาะสม 
ตวัอกัษรอ่านง่าย ชดัเจน มรีปูภาพประกอบเหมาะสม
กบัเนื้อหาและการน าเสนอกิจกรรมแต่ละขัน้ตอนมี
ความชัด เจน  2 )  ด้ านเนื้ อหา  ของคู่ มือควรมี
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวช้ดัเจน เหมาะสมเขา้ใจง่าย 
เนื้อหาความรูม้คีวามเหมาะสมตรงกบัความต้องการ
และความจ าเป็น 3) ด้านการน าไปใช้มีการก าหนด
ขัน้ตอนการศึกษาคู่มือไว้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของน ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ (2559: 543) ได้
ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้มส าหรบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม
การบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธภิาพ 
เท่ากบั 80.70/83.68 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ
อภิญญา โคตะวินนท์ และอดศิกัดิ ์สงิห์สโีว (2562: 
55) ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการจดัการขยะจากตน้ทาง 
ด้วยหลัก 3Rs โดยใช้คู่มือ เพื่อลดปริมาณขยะ
อินทรีย์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรยีนเทศบาลศรสีวสัดิว์ทิยา ต าบลตลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า คู่มอื
การส่งเสริม มีประสิทธิภาพ 86.84/84.34 และ
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรอุมา สงชะวา และคณะ 
(2559: 216-228) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอือบรมการ
แก้ไขปัญหาดนิขาดความอุดมสมบูรณ์ เพื่อปลูกมนั
ส าปะหลงัในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืการอบรม เท่ากบั 82.94/81.23  
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื 
มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.6168 ซึง่ส่งผล
ใหม้คีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการ
ใชคู้่มอืการสง่เสรมิรอ้ยละ 61.68 แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่ม
ตวัอย่างทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิโดยใชคู้่มอืการสง่เสรมิ
การเรยีนรู้นัน้มีความรู้ความเขา้ใจมากขึน้ ท าให้ค่า
ดชันีผลมีค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของถวลัย ์มาศจรสั (2553: 62-65) ไดก้ล่าว
ไว้ว่า การจดัการสิง่แวดล้อมการเรียนรู้จึงเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาสร้างสรรค์ และการน าไอซีทีมา
ประยุกต์ใช้กบัการสร้างสรรค ์สามารถจดการศกึษา
ไดห้ลายรูปแบบ และเป็นไปตามแนวคดิของสุพตัรา 
วงศ์ษา (2549: 77) ได้กล่าวว่า การพฒันากจิกรรม
การเรียนรู้หมายถึงแบบแผนการด าเนินการจดัการ
เรียนรู้ได้รับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์และ
สอดคล้องกบัทฤษฎี หลกัการเรยีนรู้หรอืการสอนที่
รูปแบบนัน้ยดึถือโดยผ่านกระบวนการการวจิยั และ
เป็นไปตามแนวคดิของ Sobel (2013: 36-45) กล่าว
ว่าการเรยีนรูโ้ดยองิสถานทีเ่ป็นการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ใน
สถานที่จริงในท้องถิ่นอย่างมีความรู้ต่อผู้เรียนเน้น
เนื้อหาเกี่ยวกบัท้องถิ่น และบูรณาการเนื้อหาต่างๆ 
เพื่อใหผู้เ้รยีนเหน็ความส าคญัและความสมัพนัธข์อง
สิง่รอบตัวทัง้ด้านสงัคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควร
สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รยีน ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของชยัธชั จนัทรส์มุด (2553: 144) ไดศ้กึษา
การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
ของหลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีค่าเท่ากบั 0.7144 หมายความว่า ผู้เข้า
อบรมมคีะแนนเพิม่ขึน้ร้อยละ 71.44 และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของยศพล พนัธเ์นียม สภุารตัน์ อ่อนกอ้น 

และสมบตัิ อปัมระกา (2561: 17) ได้ท าการศึกษา
การพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์เพื่อสมุนไพรในป่าชุมชน 
บา้นเกงิ ต าบลเกงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอื
ฝึกอบรม เท่ากบั 0.6107 ความหมายว่า นักเรยีนที่
ใชคู้่มอืการอบรมความกา้วหน้าทางการเรยีนคดิเป็น
รอ้ยละ 61.07 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของภูรภีทัร ์
ผุดผา และคณะ (2561: 57) ได้ ท าการศึกษาการ
พฒันาคู่มอือบรมการอนุรกัษ์ความ หลากหลายทาง
ชวีภาพของผีเสือ้ในชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบล เกิ้ง อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ค่าดชันี
ประสิทธิผล  (E.I) ของคู่ มือการอ นุรักษ์ ความ 
หลากหลายทางชวีภาพของผเีสือ้ มคี่าเท่ากบั 0.6333 
หมายความว่า นักเรยีนมคีะแนนเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ย
ละ 63.33 แสดงให้เห็นว่า จากการพฒันาการอบรม
การ อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของผเีสือ้
ในบ้าน เกิ้ ง  ต าบลเกิ้ ง  อ า เภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม ท าให้ นักเรยีนเกดิความสนใจในคู่มือ
อบรม เกดิความรูแ้ละทศันคตทิีด่ ี
 ดงันัน้การเรยีนรูก้ารส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: 
ไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) โดยใช้กรณีศกึษาพร้อมทัง้
ใช้คู่มอื ซึง่เป็นรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนของ
กิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
ของการปลูกต้นยางนา ซึ่งสามารถพัฒนากลุ่ม
ตวัอย่างให้มพีฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผล
ให้กลุ่มตัวอย่าง มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนไปใน
ทศิทางที่ดขี ึน้ แสดงให้เหน็การว่าการจดัการเรยีนรู้
การปลกูตน้ยางนา โดยใชคู้่มอื ประกอบการถ่ายทอด
การเรยีนรูผ้่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษาเกดิผล
ดต่ีอนิสติเป็นอย่างด ี
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบั
การปลูกต้นยางนา โดยใช้กรณีศึกษา  ก่อนและ
หลงัการส่งเสริม 
 ผลการเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) โดยรวมก่อนและหลงัการ
การสง่เสรมิ พบว่า นิสติมคีวามรูก้่อนการสง่เสรมิการ
ปลูกไม้มีค่า :  ไม้สกุลยาง (ต้นยางนา)  โดยใช้
กรณีศกึษา ก่อนการส่งเสรมิมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่อยู่
ในระดับปานกลาง 9.90 หลังการส่งเสริม นิสิตมี
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คะแนนความรูเ้ฉลีย่ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 16.73 เมื่อ
เทียบคะแนนความรู้เฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม 
พบว่า หลงัจากการสง่เสรมินิสติมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 เน่ืองจากคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: 
ไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) โดยใช้กรณีศกึษา มีความ
เหมาะสมพรอ้มกบัมเีนื้อหาที่ส าคญั และน่าสนใจต่อ
การเรียนรู้ท าให้นิสิตเข้าใจในเนื้อหาของคู่มือเพิ่ม
มากยิง่ขึน้ ซึ่งคู่มอืการการส่งเสรมิการปลูก ไมม้คี่า: 
ไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) โดยใช้กรณีศึกษา มุ่ ง
เสริมสร้างให้นิสติได้รบัความรู้ใหม่ๆ และถ่ายทอด
ความรู้แก่นิสิตได้เรียนรู้เรื่องที่มีอยู่ในเนื้อหา ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์ 
(2545: 7) ให้ความหมายว่า ความรู้ หมายถึงการ
ระลกึถงึ เรื่องราวต่างๆ ทีเ่คยมปีระสบการณ์มาแล้ว
ได ้และรวมถงึการจ าเนื้อเรื่องต่างๆ ทัง้ทีป่รากฏอยู่ใน
แต่ละเนื้อหาวชิา และทีเ่กี่ยวพนักบัเนื้อหาวชิานัน้ด้วย 
เช่น ระลกึหรอืจ าไดถ้งึวตัถุประสงค ์วธิกีาร แบบแผน
และเค้าโครงของเรื่องนัน้ๆ และเป็นไปตามแนวคิด
ของไพศาล หวงัพานิช (2546: 96-104) กล่าวถงึการ
วดัความรู้ ความจ าว่าเป็นการวดั ความสามารถใน
การระลกึเรื่องราวขอ้เทจ็จรงิหรอืประสบการณ์ต่างๆ 
และเป็นไปตามแนวคดิของ ชวาล แพรตันกุล (2552: 
11) ใหค้วามหมายว่าความรูค้อืบรรดาขอ้เทจ็จรงิและ 
รายละเอียดของเรื่องราว และการกระท าใดๆ ที่
มนุษยไ์ดส้ะสมและถ่ายทอดต่อๆ กนัมาตัง้แต่ในอดตี 
และเราสามารถรบัทราบสิง่เหล่านี้ได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอาภาพร ผิวชัยภูมิ ประยูร วงศ์
จนัทรา และลขิติ จนัทรแ์กว้ (2561: 7) ไดศ้กึษา การ
พฒันาการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหดิลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง วถิหีาเหด็ และขายเหด็ ผล
การศกึษาพบว่า คะแนนเฉลีย่ ความรู้ของนิสติทีเ่ขา้
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ป่า ชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง 
วถิหีาและขายเหด็ก่อน การเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวม
อยู่ในระดบั ปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 20.70 และ
หลงัการ เขา้ร่วมกจิกรรมโดยร่วมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.80 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน 
ความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า นิสติ
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงั การเขา้

ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้ากิจกรรม 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภารัตน์ อ่อนก้อน 
(2556: 55) ไดศ้กึษา เรื่องการสง่เสรมิการท าน ้าหมกั
ชวีภาพเพื่อคุมวชัพืชในข้าวนาหว่าน บ้านโคกก่อง 
ต าบลคันธาราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
เกษตรกร มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการท าน ้า
หมกัชวีภาพเพื่อคุมวชัพชืในขา้วนา อยู่ในระดบัปาน
กลาง หลังการส่งเสริมเกษตรกรมีความรู้ อยู่ใน
ระดบัสงู เมื่อเปรยีบเทยีบหลงัการสง่เสรมิเกษตรกรมี
ความรู้มากกว่าก่อนการส่งเสริม และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของวรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ ประยูร วงศ์
จนัทรา และบญัญตั ิสาล ี(2558 : 218) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การพฒันากจิกรรมสิง่แวดล้อมโดยใช้กระบวนกวีสี
เขียว (Green Poem)ส าหรับนิสิตปริญญาตรีสาขา
สิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า หลังการ
พฒันากิจกรรมสิง่แวดล้อมโดยใช้กระบวนการกวีสี
เ ขีย ว  (Green Poem) ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิจ ก ร รม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมก่อนเขา้ร่วมการพฒันากิจกรรม
ของ ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 16.00 
คะแนน ซึ่งมคีวามรู้อยู่ในระดบัปานกลาง และหลงั
การ เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.46 
คะแนน ซึ่งมรีะดบัความรู้อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนก่อนและหลงักจิกรรม ผู้
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรูห้ลงักจิกรรมมากกว่าก่อน
กจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัยุพนิ โพธิช์ยัทอง และน ้าทพิย์ 
ค าแร่ (2562: 66) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลสตัว์ เพื่อลดใช้
ปุ๋ ยเคมใีนสิง่แวดลอ้ม ผลการศกึษาพบว่า ผูเ้ขา้ร่วม
การฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกบัการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
อดัเม็ดจากมูลสตัว์เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีในสิ่งแวดล้อม 
ก่อนฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 11.21 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 56.05 หลังการฝึกอบรมมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 18.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.50 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัฝึกอบรม 
พบว่า หลงัฝึกอบรมผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรมมคีวามรู้
มากกว่าการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยพัชทิชา กุล
สุวรรณ์ (2558: 229) ได้ศึกษาวิจัยการศึกษา
เปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการจดัการทรพัยากรโดย
ใช้หลัก เศรษฐศาสตร์ทัศนคติ ต่ อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและทักษะทางการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตโิดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตร ์ส าหรบั
นิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผล
การศกึษาพบว่า นิสติทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนการ
สอนการจดัการ ทรพัยากรโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร์ 
มีความรู้เกี่ยวกบัการจัดการทรพัยากรโดยใช้หลัก
เศรษฐศาสตรเ์จตคต ิต่อการอนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และ
ทกัษะการจดัการทรพัยากรโดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตร์
หลงัเรยีนมากกว่าก่อน เรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสติ
ที ่ระดบั .05 
 ดงันัน้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างที่เข้าร่วม
การส่งเสริมการปลูกต้นยางนา มีความรู้เพิ่มขึ้น
เนื่องจากคู่มือการส่งเสริมมีความเหมาะสม  และ
น่าสนใจ จึงท าให้เนื้อหาเหมาะกับนิสิตท าให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของคู่มือที่ใช้ในการ
สง่เสรมิเป็นอย่างด ีซึง่คู่มอืการสง่เสรมิการเรยีนรูก้าร
ปลูกต้นยางนานัน้เน้นใหน้ิสติไดร้บัประสบการณ์และ
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ และ
ประสบการณ์ทีไ่ดเ้กีย่วกบัการปลูกตน้ยางนาไปใชใ้ห้
เกดิประโยชน์อย่างสงูสดุ 
5.3) ผลการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ปลูกต้นยางนา โดยใช้กรณีศึกษา ก่อนและหลงั
การส่งเสริม 
 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการปลูกไม้
สกุลยาง (ต้นยางนา) พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติต่อการปลูกไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) ก่อน
ส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 3.69 อยู่ในระดบัเหน็
ด้วย หลังส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อยู่ใน
ความรู้ระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า  นิสิตมี
ทศันคตเิพิม่มากขึน้หลงัการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากการส่งเสรมิการปลูก
ไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) โดยใช้กรณีศกึษา มีความ
เหมาะสม พรอ้มกบัมเีน้ือหาทีส่ าคญั และท าใหน้ิสติมี
ทศันคตขิองผูเ้ขา้ร่วมการการส่งเสรมิเพิม่ขึน้ และตะ

หนักในสิง่แวดล้อมทศันคติ เจตคติ และค่านิยมที่ดี
ต่อสิง่แวดลอ้ม ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ สุภาภรณ์ 
พลนิกร (2548: 226) กล่าวว่าทศันคติ คือ วิธกีารที่
แต่ละคนคิดรู้สกึและการกระท าต่อสภาวะแวดล้อม 
หรอืปรมิาณของความรูส้กึทัง้ทางบวกและทางลบทีม่ี
ต่อสิง่ทีม่ากระตุน้ต่าง ๆ (Stimuli) หรอืเป็นความโน้ม
เอยีงทีเ่กดิจากการเรยีนรูใ้นการตอบสนองต่อวตัถุใด 
ๆ (Object) ทัง้ในดา้นทีด่แีละไม่ดดีว้ยความเสมอต้น
เสมอปลาย (Consistent) และเป็นไปตามแนวคดิของ 
ศุภกนิตย์ พลไพรนิทร์ (2540: 79) สรุปว่า ทศันคติ 
หมายถึง การประเมินค่า ความรู้สึกความคิดเห็น 
หรือความเชื่อของบุคคลต่อสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ ง  อันมี
พฤตกิรรมที่แสดงออกว่าเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย ปกติ
บุคคลจะมีทศันคติที่ดต่ีอสิง่ที่เห็นด้วย และทศันคติ
ในทางไม่ดี ต่อสิ่งที่ไม่ เห็นด้วย และเป็นไปตาม
แนวคดิของพชัรา ตนัตปิระภา (2553: 56-57) กล่าว
ว่าทศันคต ิคอื ผลรวมของความเชื่อและการประเมนิ
สิง่ใดสิง่หนึ่งของบุคคลซึง่น าไปสู่แนวโน้มทีจ่ะกระท า
การในวิถีทางหนึ่งๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ
กนิษฐา น้อยค าด ีและคณะ (2562: 9) ไดศ้กึษา การ
สง่เสรมิการใชส้ารก าจดัศตัรูพชืจากน ้าหมกัใบสะเดา 
โดยใช้โปสเตอรอ์นิโฟกราฟิก ส าหรบัชุมชนบ้านน ้า
จัน้  หมู่ที่  6  ต าบลบัวค้อ อ า เภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ผู้เข้าการส่งเสริม
การใช้สารก าจัดศัตรูพืชจากน ้ าหมักใบสะเดา มี
คะแนนเฉลีย่ของทศันคตหิลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อน
การสง่เสรมิ ก่อนสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 3.67 
อยู่ในระดบัเหน็ด้วย และหลงัส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ดัง้นัน้
ชาวบ้านมคีะแนนทศันคติเฉลี่ยหลงัการการส่งเสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของผกามาศ โคตร
ชมภู จุไรรตัน์ คุรุโคตร และชลทิศ พนัธุ์ศิริ (2561: 
44) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือการจัดการป่าชุมชน
บา้นวงัชยั หมู่ที่ 11 ต าบลโนนชยัศรอี าเภอโพนทท
อง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ผลการศกึษาพบว่า ผลศกึษาและ
เปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลังการฝึกอบรม 
ชาวบ้านบ้านวงัชยั มีคะแนนเฉลี่ย ทศันคติต่อการ
จดัการป่าชุมชน หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
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ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 205 (p < .05) 
แสดงใหเ้หน็ว่า การฝึกอบรมการจดัการ ป่าชุมชน มี
ผลท าใหช้าวบา้นบา้นวงัชยั มทีศันคตต่ิอ การจดัการ
ป่าชุมชน เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการฝึกอบรม และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิ
สาลี (2558 : 178-188) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน 
: สหพนัธรฐัมาเลเซยี ผลการศกึษาพบว่า ทศันคตต่ิอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สหพนัธรฐัมาเลเซียของนิสติกลุ่มทดลอง มีคะแนน
เฉลีย่หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม การ
อภิปรายมกีารแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ภายในกลุ่ม
เกดิการเรยีนรู้ภายในกลุ่มจงึมผีลท าให้ทศันคติของ
นิสติกลุ่มทดลองเพิม่ขึน้ และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของเขมศร ขนัทะ และวรรณศักดิพ์ิจิตร บุญเสริม 
(2562: 43-44) ได้ท าการศกึษา การส่งเสรมิการใช้
ประโยชน์จากมะกรูดในการดับกลิ่น ของมูลนิธิ
สิง่แวดลอ้มศกึษา (เสลภูม)ิ ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีน
บา้นดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั
ร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
นักเรยีนมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการใช้ประโยชน์
จากมะกรูดในการดับกลิ่นอยู่ในระดับเห็นด้วย ( 
�̅�=2.69) และหลงัการส่งเสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
ทัศนคติ อยู่ ในระดับเห็นด้วย ( �̅� =2.87) เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า หลงัการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ.05 งานวิจัยของญาณพัฒน์ เฉลยสุข 
ไพบลูย ์ลิม้มณี และกรรณิกา สุขงาม (2561: 55) ได้
ศกึษา การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใช้
กระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา ผลการศกึษาพบว่า 
การเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า
ไม ้โดยใช้กระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษาในโรงเรยีน
เกิง้วทิยานุกลู พบว่า ก่อนการสง่เสรมิ มคีะแนนเฉลีย่
ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅� = 246) และหลงัการ
ส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเห็นด้วย 
(�̅� = 290) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
ก่อนและหลงัการ ฝึกอบรม พบว่า นักเรยีนมคีะแนน

เฉลี่ยทัศนคติหลัง การส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรูม้ผีลท า
ใหท้ศันคตขิองนิสตินัน้เป็นไปในทางทีด่ขี ึน้ เนื่องจาก
มีการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา และใชคู้่มอืการปลูก
ไม้มคี่า: ไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) โดยใช้กรณีศกึษา 
ในการบรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นสื่อกระตุ้นให้ผู้เข้า
การส่งเสรมิมทีศันคตทิีด่ต่ีอการปลูกไมส้กุลยาง (ต้น
ยางนา) จงึท าใหน้ิสติมทีศันคตทิีด่มีากเพิม่ขึน้ 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นยางนา  โดยใ ช้
กรณีศึกษา ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อ
การปลูกไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการสง่เสรมิการ
ปลูกไมส้กุลยาง (ต้นยางนา) โดยใชก้รณีศกึษา ก่อน
ส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 2.52 อยู่ในระดบัเพื่อ
สงัคม หลงัส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.39 อยู่ใน
ระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่คะแนนก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติ
มจีริยธรรมสิง่แวดล้อมเพิม่มากขึน้หลงัการส่งเสริม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากการ
ส่งเสริมการปลูกไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) โดยใช้
กรณีศึกษา มีความเหมาะสม พร้อมกับมีเนื้อหาที่
ส าคญั และท าให้นิสติมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมเพิม่ขึน้ 
และมเีจตคต ิและค่านิยมทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นไป
ตามแนวคดิของวนิยั วรีะวฒันานนท ์(2546: 175) ได้
กล่าวว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นสาขาหนึ่งของ
ปรชัญา เป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดความคิด ทศันคติ 
และการปฏิบตัิต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งซึ่งนอกเหนือไปจาก
การศึกษา หรือมีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือ
ปรากฏการณ์ในเรื่องต่างๆ จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม จงึ
เป็นหลกัการปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบัมนุษย์
ทีย่ดึเอาความดงีาม ความถูกต้องตามหลกัคุณธรรม
และความเมตตาที่พึงปฏิบตัิต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งจะมี
ผลต่อชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกัน และเป็นไปตาม
แนวคิดของฐากร สทิธิโชค และอรพิณ ศิริสมัพนัธ์ 
(2557: 59) ไดก้ล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมเีน้ือหา
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สิง่แวดลอ้ม 4 เรื่อง ไดแ้ก่ ป่าไม ้แหล่งน ้า ขยะ และ
โลกรอ้น โดยวดัจรยิธรรม 7 ตวั ไดแ้ก่ ความกตญัญู
กตเวทต่ีอสิง่แวดลอ้ม การไม่เบยีดเบยีนสิง่แวดลอ้ม 
ความละอายและเกรงกลวัต่อสิง่ไม่ดี การเป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อม ความเมตตากรุณาสิ่งแวดล้อม ความ
รบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและการไม่เหน็แก่ตวั แบบ
ปรนัยชนิด 4 ตวัเลอืก ซึ่งไดก้ าหนดระดบัสูงต ่าของ
ระดบัจรยิธรรมไว ้4 ระดบั คอื ระดบัที ่1 จรยิธรรมที่
ยดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์
บางประการของตนเอง (ท าเพื่อตนเอง) ระดบัที่ 2 
จรยิธรรมทีย่ดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น ในสงัคม เช่น เพื่อญาติ  เพื่อพี่
น้อง  เพื่อเพื่อนตวัเอง (ท าเพื่อพวกพอ้ง) ระดบัที่ 3 
จรยิธรรมทีย่ดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อ
ป ร ะ โยช น์ขอ งสัง คม  ส่ วน ให ญ่  เ ช่ น  ชุ มชน 
ประเทศชาตหิรอืมนุษยชาต ิ(ท าเพื่อสงัคม) ระดบัที ่4 
จรยิธรรมทีย่ดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อ
ความถูกต้องดงีามอนัเป็นอุดมคติสากล และเป็นไป
ตามแนวคดิของ ภาสนิี เป่ียมพงศส์านต ์(2548: 174) 
1. จรยิธรรมสิง่แวดล้อมช่วยท าให้ระบบนิเวศวทิยา
ของโลกไม่ถูกท าลาย ช่วยใหช้วีติของสตัวโ์ลกอยู่รอด
ช่วยให้สิง่แวดล้อมไม่เกดิมลพษิ และเหนือสิง่อื่นใด
ช่วยใหม้นุษยอ์ยู่ร่วมกนักบัสิง่มชีวีติต่างๆ อย่างเป็น
มติรต่อกนั 2. จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มช่วยใหม้นุษยร์ูจ้กั
เคารพ  ในสทิธิของสตัว์โลกเหล่าอื่น จะไม่ท าลาย
และเบยีดเบยีนสตัวอ์ื่น จะใหค้วามรกัความเมตตาแก่
บรรดาสรรพสตัว์ เพื่อให้สตัว์โลกเหล่าอื่นมชีีวติอยู่
รอด มนุษย์ที่มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมจะไม่ท าลาย
แหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวอ์ื่น 3. จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ช่วยให้มนุษย์สนองตอบต่อธรรมชาติสิง่แวดล้อมใน
เชิงไมตรี และเชิงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปนดัดา ฤทธิส์ าแดง ประยรู 
วงศ์จันทรา และกรรณิกา สุขงาม (2562: 48) ได้
ศกึษา การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายตน้น ้า
ล าธารตามศาสตรพ์ระราชา ผลการศกึษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการ
ฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.78 และหลังการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม 
ก่อนและหลังการฝึกอบรม นิสิตกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการเข้าร่วม
กจิกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของณิชกมล ดีวงษา ประยูร วงศ์ จนัทรา 
และลขิติ จนัทรแ์กว้ (2561: 19) ไดท้ าการศกึษาการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องชุมชนกบัการ
จดัการป่าชุมชน ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม สิง่แวดล้อมหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอภิญญา ชมมอน ประยูร วงศ์จนัทรา   
และลิขิต จันทร์แก้ว (2562: 34) ได้ศึกษา การ
ส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าใน
ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมนิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅�= 
2.68) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความ
ถูกต้องดีงาม (�̅�= 3.30) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิ่งแวดลอ้มหลงั
การสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญั
ที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของวนิดา 
สร้อยสน ประยูร วงศ์จันทรา และลิขิต จันทร์แก้ว 
(2562: 7) ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากร
ป่าไม้และสตัว์ป่าในชุมชน ผลการวจิยัพบว่า นิสติที่
ได้เข้าร่วมการส่งเสริม คะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มก่อนการส่งเสรมิโดยรวม อยู่ในระดบัเพื่อ
สงัคม (�̅� = 2.98) และหลงัการสง่เสรมินิสติมคีะแนน
เฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้องดีงาม (�̅� = 3.26) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากร
ป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงั
การส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญั
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ทางสถติทิี่ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ
ประยูร วงศ์จนัทรา (2553 : 102) ได้ศึกษาแนวคิด
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษากับการ
ปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการสร้างจติส านึก และจริยธรรมสิง่แวดล้อม
ตามแนวพุทธศาสตร์ ผลการศกึษาพบว่า จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มเป็นการสรา้งความตระหนกั และจติส านึก
ทางสิง่แวดล้อม การแก้ไขปัญหาการสร้างจิตส านึก
ทางจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต้องท าให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการอนุรกัษ์ธรรมชาติ  และสิง่แวดล้อม และ
พบว่าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามีความ
สอดคล้องกับกับการปลูกจิตส านึกทางจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเพราะหลกัค าสอนเน้นใหเ้ขา้ใจธรรมชาต ิ
ดงันัน้ การปลูกฝัง่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเป็นแนวทาง
หนึ่งในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างด ี
  ดงันัน้กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรูม้ผีล
ท าใหจ้รยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของนิสตินัน้เป็นไปในทาง
ที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการจดัการกระบวนการเรียนรู้ที่
เกี่ยวกบัการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา และใช้
คู่มอืการปลกูไมม้คี่า: ไมส้กุลยาง (ตน้ยางนา) โดยใช้
กรณีศึกษา ในการบรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นสื่อ
กระตุ้นให ้ผูเ้ขา้การส่งเสรมิมทีศันคตทิีด่ต่ีอการปลูก
ไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) จึงท าให้นิสิตมีจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
นิสติจงึมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไปในทางทีด่ขี ึน้ 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานที่สนใจสามารถน าคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) 
โ ดย ใช้ ก ร ณีศึกษา  เพื่ อ เ ป็ นแนวทาง ในกา ร
ประชาสัมพันธ์ หรือจัดท าเป็นสื่อการเรียนรู้ได้
ออนไลน์ได ้
 2) สามารถน าคู่มอืไปเผยแพร่ใหก้บัเยาวชน
ในชุมชน หรอืนกัเรยีนในโรงเรยีน เพื่อเป็นความรูใ้น
การปลูกไม้สกุลยาง (ต้นยางนา) ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารสร้างหรอืพฒันาสื่อ โดยใช้คู่มือ
ในรูปแบบต่างๆ เช่น วดีทีศัน์ โปรตอร์ ใบปลวิแผ่น
พบั เพื่อให้เกิดความสนใจในการร่วมกระบวนการ
สง่เสรมิเพิม่มากขึน้ 
 2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของ
การจดัการเรยีนรูต้ามหลกัทฤษฎแีนวทางการปฏบิตัิ
และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกไม้สกุลยาง
เพิม่เตมิ เพื่อน าไปใชป้รบัปรุงคู่มอืในครัง้ถดัไปอนัจะ
น าไปสู่การพฒันาของกระบวนการจดักิจกรรมการ
ส่งเสริมอย่างมีประสทิธิภาพ และประสิทธิผลมาก
ยิง่ขึน้ในครัง้ต่อ ๆ ไป 
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