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บทคดัยอ่ 

 วิจยันี้มีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสริมการปลูกไม้ค่า : ต้นสุพรรณิการ์ โดยใช้กรณีศึกษาที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อน  
และหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ศกึษาวจิยั คอื นิสิตระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ทรพัยากรป่าไม้และ สตัว์ป่า ซึ่งได้จากการเลือกแบบสมคัรใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั ประกอบด้วย คู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ต้นสุพรรณิการ์ โดยใช้กรณีศึกษา แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทศันคติ และแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถิติที่ใช้ในการ วเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการ ส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 85.50/82.94 ส่วนดชันีประสทิธผิลของ
คู่มือการส่งเสริมเท่ากบั 0.6268 แสดงว่า นิสติมีความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 62.68 นิสติมีคะแนนความรู้ 
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า: ต้นสุพรรณิการ ์โดยใชก้รณีศกึษา หลงัการส่งเสรมิมากกว่า
ก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  
ค าส าคญั : ตน้สพุรรณิการ ์ความรูเ้กีย่วสิง่แวดลอ้ม ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม กรณีศกึษา  
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a manual of promotion of the planting precious trees: 
Yellow SiIk Cotton (Cochlospermum religiosum (L.)). by using case studies with efficiency and effectiveness 
as specified,to study and compare environmental knowledge, attitude and ethics before and after the 
promotion. The sample used in the study were 30 the 1st year undergraduate students in Environmental 
Education, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, enrolled in forest and 
wildlife resources subject, by volunteery sampling. The research tools were a manual to promoting of the 
planting precious trees: Yellow SiIk Cotton (Cochlospermum religiosum (L.) )  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 85.50/82.94. The effectiveness of the activity manual index was equal to 
0.6268. The students had more knowledge and effect to increased students progress after using the 
promotion manual at 62.68.%. After the promotion the students had an average score of environmental 
knowledge, attitude and ethics more than before promotion, statistical significantly level of .05. 
 
Keyword:  Yellow SiIk Cotton (Cochlospermum religiosum (L.) ) , environmental knowledge, environmental 
attitude, environmental ethics, case studies 
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1.บทน ำ  
 จากอดตีจนถึงปัจจุบนั ความต้องการในการ
ใช้ประโยชน์จากไม้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุก  ๆ ปี 
ดงันัน้ ปัญหาการลกัลอบตดัไมท้ าลายป่า ยงัคงเป็น
สาเหตุส าคญัที่ท าให้ทรพัยากรป่าไม้ของไทยลดลง
อย่างต่อเนื่อง ในแง่ของประโยชน์ของไม้มมีากมาย
หลายอย่าง เช่น การก่อสร้างบ้านเรอืน เครื่องเรอืน
และเครื่องมอืเครื่องใชต่้าง ๆ เป็นตน้ หลกัส าคญัของ
การอนุรกัษ์ธรรมชาต ิคอืต้องรูจ้กัใชใ้หเ้กดิประโยชน์
สูงสุด และเกิดความเสียหายน้อยสุด มาตรการ
ควบคุมและกฎระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ ของทาง
ราชการจึง เกิดขึ้นและเป็นการควบคุมการใช้
ทรพัยากรธรรมชาติให้เป็นไปอย่างชาญฉลาดเท่าที่
มนุษย์พงึจะท าได้ เพื่อให้ธรรมชาติ ซึ่งมอีย่างจ ากดั
สามารถใช้ได้อย่างยาวนานและเกดิประโยชน์สูงสุด
แก่ ม วลม นุษยชาติ  แ ต่ ใ นข้อ เท็จ จ ริ ง ก า ร ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ไม่ได้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์หรอืกฎเกณฑ์ที่ทางราชการได้ก าหนด
ไว้ สถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ อย่างต่อเนื่องอันก่อให้เกิดความ
เสยีหายต่อทรพัยากรป่าไมข้องชาติเป็นจ านวนมาก 
แม้ว่าทางราชการจะทุ่มเทงบประมาณหรือก าหนด
มาตรการป้องกันรักษาป่าในรูปแบบต่าง ๆ ก็ตาม
ปัญหาการบุกรุกพืน้ทีป่่าหรอืตดัไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ
ก็ยงัคงมีอย่างมาก และการกระท าดงักล่าวก็มีการ
พฒันารูปแบบและวิธีการในการกระท าผิดไม่ว่าจะ
โดยใช้เครื่องมอืที่มนัสมยัหรอืเทคโนโลยทีี่ก้าวหน้า
มาใช้ในการบุกรุกท าลายป่าไม้ การปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าที่จึงต้องมีความเข้มงวดและรู้ เท่ าทัน
เหตุการณ์ หรอืแนวทางของผูก้ระท าผดิเหล่านัน้ ซึง่
มักจะอาศัยข้อผิดพลาดของกฎหมาย ดังนัน้การ
ด าเนินคดีกฎหมาย เมื่อสามารถตรวจยึดจับกุม
ผู้กระท าผิดได้แล้ว จึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ 
ความรอบรูค้วามสามารถและมากประสบการณ์ของ
เจ้าหน้าที่และอาศยัความร่วมมอืประสานหน่วยงาน
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินการเพื่อมิให้
ผู้กระท าผิดอาศยัช่อง โหว่ของกฎหมายในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองพ้นผิด แต่ในทัง้นี้ไม้ยนืต้นทัง้ 
58 ชนิดที่ก าหนดเอาไว้ว่าประชาชนสามารถใช้เป็น

สินทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ใช้ค ้าประกันในการท า
ธุรกรรมต่าง ๆ ได้ กรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง คอืกระทรวงพาณิชยก์ระทรวงการคลงั ได้
ประชุมเพื่อหาแนวทางด าเนินการเรื่องนี้แล้ว โดยจะ
ตัง้คณะกรรมการก าหนดแนวทางประเมนิมูลค่าราคา
ไม้ แ ต่ ล ะชนิ ด  แ ล ะก า หนดคุณสมบัติ อื่ น  ๆ 
ประกอบด้วย เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกลกัลอบตัด
โอกาสในการเจรญิเตบิโต ซึง่คุณสมบตัติรงนี้สถาบนั
ทางการเงินจะเป็นผู้ประเมิน โดยเอาหลกัการราคา
กลางที่คณะกรรมการร่วมระหว่างกรมป่าไม้และ
กระทรวงพาณิชย์ ก าหนดออกมาเป็นตัวพิจารณา 
(วโิรจน์ ชาญเชงิพานิช, 2555 : 12) 
 ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ คือ ไม้ยืนต้นทุกชนิด 
รวมถึงไผ่ที่ปลูก หรือขึ้นเองตามธรรมชาติและอยู่
นอกเขตป่าอนุรกัษ์ที่มกีารใช้ประโยชน์เนื้อไม้ หรอื
ผลติผลอื่นทีไ่ม่ใช่เนื้อไมเ้พื่อการคา้ ดงันัน้ อาจกล่าว
โดยรวมได้ว่าไมม้คี่าทางเศรษฐกจิเป็นไมท้ีส่ามารถ
น ามาสร้างมูลค่า หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ  
รวมทัง้ใหป้ระโยชน์ ทัง้ทางตรงและทางออ้มแก่ผูป้ลกู 
และรัฐบาลได้ก าหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสามารถใช้ เ ป็นทรัพย์สิน  เพื่ อ เ ป็น
หลกัประกนัทางธุรกจิไดโ้ดยสามารถน ามาค ้าประกนั
การกู้ยืมเงิน หรือขอสินเชื่อได้ โดยปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
มูลค่าต้นไม้ที่เป็นมาตรฐาน และได้รับการยอมรบั 
(กรมป่าไม,้ 2561 : 14) 
 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 ไม้สกั พะยูง ชิงชนั กระซกิ กระพี้เขา
ควาย สาธร แดง ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าโมง 
มะค่าแต้  เคี่ยม เคี่ยมคะนอง เต็ง  รัง  พะยอม 
ตะเคยีนทอง ตะเคยีนหนิ ตะเคยีนชนัตาแมว ไมส้กุล
ยาง สะเดา สะเดาเทียม ตะกู ยมหิน ยมหอม 
นางพญาเสือโคร่ง นนทรี สัตบรรณ ตีนเป็ดทะเล 
พฤกษ์ ปีบ ตะแบกนา เสลา อนิทนิลน ้า ตะแบกเลอืด 
นากบุด ไม้สกุลจ าปี แคนา กลัปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ 
สุพรรณิการ์ เหลืองปรีดียาธร มะหาด มะขามป้อม 
หวา้ จามจุร ีพลบัพลา กนัเกรา กะทงัใบใหญ่ หลุมพอ 
กฤษณา ไม้หอม เทพทาโร ฝาง ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุล
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มะม่วง ไมส้กุล ทุเรยีน และมะขาม (ส่วนส่งเสรมิการ
ปลกูป่า กรมป่าไม,้ 2561 : 3 )  
 ต้นสุพรรณิการห์รอืต้นฝ้ายค าเป็นไมย้นืผลดั
ใบต้นขนาดกลาง เป็นทรงพุ่มโปร่งมถีิน่ก าเนิดอยู่ใน
อเมรกิาใตล้ าต้นมคีวามสงูประมาณ 8-15 เมตร ดอก
ออกเป็นช่อ ช่อหนึ่งยาวประมาณ 20-30 เซนตเิมตร 
ดอกมี 5 กลีบ ลกัษณะกลีบดอกงุ้มเข้าหากนั กลีบ
ดอกและเกสรมสีเีหลอืงอยู่ตรงกลาง ซึง่จะบานพรอ้ม
กนัในช่วงฤดูหนาว ราวเดือนธนัวาคม-กุมภาพันธ์ 
จ ากนั ้นดอกก็จะ เ ริ่ม ร่ ว ง โรย  การขยายพันธุ์  
สุพรรณิการ ์สามารถขยายพนัธไ์ดด้ว้ยการการเพาะ
เมล็ด การปักช าด้วยกิง่ที่มสีเีขม้ใช้ 2-3 เดือน และ
การตอนในฤดูฝน กิง่ทีใ่ชค้วรมสีนี ้าตาลอ่อน ใชเ้วลา 
1-2 เดอืน จงึออกรากสามารถน าไปปลูกลงดนิได ้แต่
ต้นสุพรรณิการ์ไม่ทนทานต่อการระบาดของเพลี้ย
แป้ง การปลกูพนัธุไ์มช้นิดนี้ควรหลกีเลีย่งการปลูกใน
พื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้ง และเป็นพนัธุ์ไม้
ประดบัทีม่กีิง่เปราะหกัง่าย เมื่อโดนลมแรงจงึต้องใช้
ความระมัดระวังและเลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม
ประโยชน์ต้นสุพรรณิการ์ยาง จากต้นสุพรรณิการ์มี
ลักษณะเป็นก้อนผลึกสเีหลืองอ่อน หรือน ้าตาลอม
ชมพู มีสรรพคุณใช้เป็นยาระบาย เป็นส่วนผสมใน
น ้ายาเซทผม เป็นยาทาบ ารุงผวิ ใช้ในอุตสาหกรรม
ทอผ้าและการพิมพ์ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง 
ผสมไอศกรมีท าให ้ขน้ เนื้อไม ้ตม้กบัแป้งเป็นอาหาร 
ใบอ่อน ใช้สระผม ดอกแห้งและใบแห้ง ใช้เป็นยา
บ ารุงก าลงั (ศนูยว์นวฒันวจิยัภาคเหนือ, 2555 : 1) 
 การสอนแบบกรณีศกึษา หมายถงึ กระบวนการ
ที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่
สมมติขึน้จากความเป็นจรงิและตอบประเดน็ค าถาม
เกีย่วกบัเรื่องนัน้ แลว้น าค าตอบและเหตุผลทีม่าของ
ค าตอบนัน้มาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาวัตถุประสงค์ จากการ
ความหมายของการสอนแบบกรณีศึกษาสรุปได้ว่า
การศึกษาคือรูปแบบสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้ เ รียนในห้อง เรียน  โดยการน า เรื่ องราวจาก
ประสบการณ์ของบรษิัทต่าง ๆ เหตุการณ์สมมติมา
เป็นตวัอย่างกรณีศกึษาท าใหผู้เ้รยีนไดว้เิคราะห์และ

แสดงความคดิเหน็สามารถเรยีนรู้และเขา้ใจเนื้อหา
ของรายวชิาได ้ผูเ้รยีนต้องคดิหาหลกัการและเหตุผล
มาอภิปรายร่วมกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มเล็กหรือในชัน้
เรียน เพื่อเป็นการสรุปความรู้และข้อคิดเห็นละ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเพื่อน  ๆ ในกลุ่มซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการเรยีนรู้มากยิง่ขึน้ (ทศินา แขมมณี, 
2550 : 362)  
 ดังนัน้ จากการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า
ดงักล่าว ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา และน ามา
ถ่ายทอดความรูใ้นกระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษา 
เพื่อให้เกดิความรู้ ทศันคติ จรยิธรรมสิง่แวดล้อมใน
การส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า ต้นสุพรรณิการ์ โดยใช้
กรณีศกึษา ใหก้บักลุ่มตวัอย่างและผูท้ีส่นใจไดศ้กึษา 
และยงัเป็นไมม้คี่าทางเศรษฐกจิทีส่ามารถน ามาสรา้ง
มูลค่าได้ด้วย และที่ส าคญัยงัเพิม่พื้นที่สเีขยีวให้กบั
ธรรมชาต ิ
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้น
สุพรรณิการ์ โดยใช้กรณีศกึษาที่มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
 2.2 เพื่ อศึกษาและ เปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการปลูกต้นสุพรรณิการ์ ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลกูตน้สพุรรณิการ ์ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรไดแ้ก่ คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้
ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จ านวน 99 คน  
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้
ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาทรพัยากรป่า
ไม ้และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรตน้ คอื คูม่อืการสง่เสรมิการปลกู
สพุรรณิการ ์โดยใชก้รณีศกึษา 
 2) ตวัแปรตาม คอื ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้
สพุรรณิการ ์ทศันคตต่ิอการปลกูตน้สพุรรณิการ ์และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบร่วมขอ้มลูมี
ดงัต่อไปนี้ 
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด  
   1) คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้
สพุรรณิการ ์โดยใชก้รณีศกึษา 
   2) แผ่นพบัการปลกูตน้สพุรรณิการ ์ 
  3.3.2 เครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการ
ปลกูตน้สพุรรณิการ ์ 
   2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลกูตน้
สพุรรณิการ ์
   3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ  
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง 
เครื่องมอื ได้แก่ คู่มอื แผ่นพบั แบบวดัความรู ้แบบ
วดัทศัคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบั
การสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่าตน้สพุรรณิการ ์
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอืดงันี้ 
  2.1) คู่มือการส่งการปลูกไม้มีค่า : ต้น
สพุรรณิการ ์โดยใชก้รณีศกึษาโดยมเีน้ือหาการเรยีนรู้
ทัง้หมด 4 หน่วยการเรยีนรูป้ระกอบด้วย หน่วยที่ 1 
การเรยีนรู ้ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ หน่วยที ่2 ลกัษณะ
พฤกษาศาสตร์ของต้นสุพรรณิการ์ หน่วยที่ 3 การ
ขยายพนัธุ ์และการเพาะปลกู หน่วยที ่4 กรณีศกึษา 
  2.2) แผ่นการส่งการปลูกไม้มีค่า: ต้น
สุพรรณิการ์ โดยใช้กรณีศึกษา โดยท าเป็นแบบ 1 
แผ่นต่อ 1 หน่วยการเรยีนรู ้
  2.3) แบบวดัความรู้เกี่ยวกบัการปลูกต้น
สุพรรณิการ ์โดยใชก้รณีศกึษา มลีกัษณะเป็นค าถาม

ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง ม ีจ านวน 20 
ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคติ มีลกัษณะเป็นแบบ
วดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ม ี5 
ตวัเลอืก คอื เหน็ด้วยอย่างยิง่ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจไม่
เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค 
และ ง คือ เพื่อตนเอง เพื่อญาติมิตรพวกพ้องเพื่อ
สงัคม เพื่อความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ส่งอาจารยท์ีป่รกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคลอ้งพรอ้มทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือและ
เครื่องมือ มีค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่า
ความเหมาะสมของคู่มือ และเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ย
มากกว่ามากกว่า 4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การส่งเสริมมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ
งานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่ายของ
เครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.72 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.20 - 0.80 และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.30 – 
0.60 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวัดทัศนคติค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.86 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.20 – 0.80 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด
ไว ้
  5.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมค่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.75 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่
ระหว่าง 0.20 – 0.80 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ทีก่ าหนดไว ้
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 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจดั
กจิกรรมการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า: ต้นสุพรรณิการ์
โดยใชก้รณีศกึษา 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยัการส่งเสรมิการปลูก
ต้นสุพรรณิการ ์โดยใชก้รณีศกึษา มวีธิกีารเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูดงัต่อไปนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1) สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด คอื 
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นสุพรรณิการ ์โดยใช้
กรณีศกึษา และแผ่นพบัการปลกูตน้สพุรรณิการ ์
   2) สร้ าง เครื่ องมือ ในการวัดและ
ประเมินผล คือ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจาก
เอกสารงานวิจยัต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
รูปแบบของเนื้อหาในการจดัท าคู่มอืการส่งเสรมิการปลกู
ไม้มคี่า: ต้นสุพรรณิการ์ พร้อมทัง้จดัเตรยีมคู่มอืในการ
ถ่ายทอดและน าเนื้อหาจากคู่มอืทีส่มบูรณ์แล้ว น าเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา จากนัน้น ามาปรบัปรุงแก้ไข และ
น าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน  
   3) น าแบบทดสอบความรู้  แบบวัด
ทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการปลูกต้นสุพรรณิการ์ โดยใช้กรณีศกึษา ไป
ทดลองใชก้บันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง (Try Out) จ านวน 
30 คน เพื่อหาประสทิธภิาพของเครื่องมอื 
  ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ขัน้ก่อนเข้าสู่กระบวนการ เป็นการ
เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการส่งเสริมหรือสร้าง
บรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมโดยการสร้าง
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ  
   2) ขัน้เข้าสู่ กระบวนการ ในการจัด
กจิกรรมครัง้นี้ประกอบไปด้วย การบรรยาย โดยใชคู้่มอื
การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นสุพรรณิการ์ โดยใช้
กรณีศกึษา โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
    2.1) ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรม
นนัทนาการ 
    2.2) ให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริม ท า
แบบทดสอบก่อนการส่งเสรมิ ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู้
แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 

    2.3) เขา้สู่กระบวนการ การใหค้วามรู ้
อธบิายเกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่2 หน่วยที ่
3 และหน่วยที่ 4 พร้อมกบัท าแบบฝึกหดัระหว่างหน่วย
การส่งเสรมิทีป่ระกอบกบัการบรรยายทีผู่ว้จิยัไดบ้รรยาย
ใหค้วามรู ้หน่วยที ่1 ถงึ หน่วยที ่4 ตามล าดบั 
    2.4) ใหน้ิสติกลุ่มตวัอย่างเรยีนรูพ้ืน้ที่
กรณีศึกษา คือ สวนสาธารณะภูหล่น จังหวัด
อุบลราชธาน ี
     - วเิคราะหส์ภาพปัญหาของพืน้ที่
กรณีศกึษา  
     - จดัอภิปรายกลุ่มเพื่อหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา 
     - น าเสนอสภาพปัญหาและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาของพืน้ทีก่รณีศกึษา 
   3) ขัน้การวดัและประเมนิผล ในขัน้นี้เป็น
ขัน้ตอนสดุทา้ยซึง่จะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงคข์องผูว้จิยั 
    - ทบทวนในเนื้อหาทีผู่ร้บัการสง่เสรมิ
ไดร้บั พรอ้มมกีารถาม-ตอบ เพื่อท าความเขา้ใจในเนื้อหา
และความรูท้ีไ่ดร้บั  
    - ท าแบบทดสอบหลงัการส่งเสริม 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและ แบบ
วดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูลการวิจยั 
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  
  2.1) ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (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. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
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4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือ  
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเส
รกิารปลูกไมม้คี่า: ต้นสุพรรณิการ ์โดยใชก้รณีศกึษา 
ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
85.50 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ย
ละ 82.94 ดังนัน้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้น
สุพรรณิการ์ โดยใช้กรณีศกึษา มีประสทิธภิาพของ 

คู่มอือบรม 85.50/82.94 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
(ดังตารางที่ 1) ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของอกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 30 คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้สพุรรณิการ ์
โดยใชก้รณีศกึษา มคี่าเท่ากบั 0.6268 หมายความวา่ 
ผู้เข้าร่วมการสงเสริมมคีวามรู้เพิม่ขึน้ และส่งผลให้
ผู้เข้าร่วมมี ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
หลงัจากการใชคู้่มอืส่งเสรมิรอ้ยละ 62.68 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใช่ได ้(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมไ้มม้คี่า: ตน้สพุรรณิการ ์โดยใชก้รณีศกึษา (E1 / E2) 
 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.13 0.18 85.50 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.00 0.47 82.94 ผ่านเกณฑ ์

ประสทิธภิาพของคูม่อืกจิกรรม เท่ากบั 85.50/82.94 
 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้สพุรรณิการ ์โดยใชก้รณีศกึษา 
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร
ส่งเสริมทุกคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร
ส่งเสริมทุกคน 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

305 513 20 0.6268 ผ่านเกณฑ ์
 

4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัการส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นสุพรรณิการ ์โดยใช้กรณีศึกษา 
ก่อนการส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม  
 จากการศกึษาพบว่าก่อน การส่งเสรมิผูเ้ขา้ร่วม
การส่งเสรมิมคีะแนนความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกบัการปลูกต้น
สุพรรณิการ์ อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=9.50) และหลงั
การส่งเสรมิมคีะแนนความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกบัการปลูกต้น
สุพรรณิการ์ อยู่ ในระดับมากที่สุด (�̅�=16.00) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างหน่วยการส่งเสริม 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิมคี่ามากกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 สว่นคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการสง่เสรมิการปลูก
ต้นสุพรรณิการ ์อยู่ในระดบั เหน็ดว้ย (�̅�=3.50) และหลงั

การส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการส่งเสริมการ
ปลูกต้นสุพรรณิการ ์อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�= 3.85) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ระหว่างการส่งเสริม พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมมีค่ามากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 และคะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัเพื่อ
ญาติมิตรพวกพ้อง (�̅�=2.15) และหลังการส่งเสริมมี
คะแนนมคีะแนนจรยิธรรม อยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้อง
ดงีาม (�̅�=3.61) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
หน่วยการส่งเสรมิ พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิ
มคี่ามากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3)
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ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นสุพรรณิการ ์
โดยใชก้รณีศกึษา ของนิสติก่อนและหลงัการฝึกอบรม โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรกำรส่งเสริม 

df t P 
�̅� S.D ระดบั �̅� S.D ระดบั 

ความรู ้(N=20) 9.50 1.37 ปานกลาง 16.00 0.47 มาก 29 -11.76 .000* 
ทศันคต ิ(N=5) 3.50 1.12 เหน็ดว้ย 3.85 0.81 เหน็ดว้ย 29 -12.13 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.15 1.03 
เพื่อญาตมิติร
พวกพอ้ง 

3.61 0.71 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
29 -6.31 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 
และประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นสุพรรณิการ ์โดยใช้
กรณีศึกษา 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นสุพรรณิการ์ โดยใช้
กรณีศกึษา พบว่า ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ(E1) 
คดิเป็นรอ้ยละ 85.50 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
คดิเป็นร้อยละ 82.94 ดงันัน้ การส่งเสรมิการปลูก: ต้น
สุพรรณิการ ์โดยใชก้รณีศกึษามปีระสทิธภิาพของคู่มอื
ส่งเสริม 85.50/82.94 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
เนื่องจากผูว้จิยัไดใ้หค้วามส าคญัของการเรยีนรู ้โดยใช้
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นสุพรรณิการ ์โดย
ใช้กรณีศกึษาซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ปรชีา ช้าง
ขวญัยืน (2551 : 127) ได้อธิบายคู่มือที่เกี่ยวกับการ
จดัการเรยีนว่า คู่มอื คอืหนังสอืทีผู่เ้รยีนใชค้วบคู่ไปกบั
ต าราทีเ่รยีนปกตโิดยการถ่ายทอดความรูผ้่านคู่มอืการ
เรยีนรู ้อาจท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท าสิง่ใดสิง่
หนึ่งแก่ผูอ้ื่นโดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคต ิ
และเกดิความตระหนกั สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ ๆ 
ได้อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของราช
บัณฑิตสถาน (2542 : 126) ได้ให้ความหมาย คู่มือ 
หมายถึง สมุดหรือหนังสือที่แต่งขึ้นใช้ประกอบวิชา 
หรอือ านวยความสะดวกเกีย่วกบัการศกึษาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งและเป็นไปตามแนวคดิส านักงานปฏริูปการศึกษา 

(2550 : 17) ได้กล่าวว่า ประสทิธิภาพ หมายถึง การ
ปฏิบัติ งานที่มี ความถู กต้อง รวดเร็ว ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน และตอ้งใชง้บประมาณ
อย่างประหยดั และไดก้ล่าวเพิม่เตมิอกีว่าประสทิธภิาพ
นี้ขึ้นอยู่กบัคุณภาพของบุคลากรที่ด ีวสัดุอุปกรณ์ที่ดี
และเพยีงพอ รวมทัง้ระบบการบรหิารจดัการทีค่ล่องตวั
และการก ากับดูและที่ดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วุฒิศักดิ ์บุญแน่น และคณะ (2558 : 174) ได้ท า
ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้
ชวีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบบรูณา
การ พบว่า คู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.55/81.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ที ่80/80และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของพรนิภา ตูมโฮม และประยูร 
วงศ์จนัทรา (2559 : 189) ได้ท าศกึษาเรื่อง การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน : สาธารณรฐัอินโดนีเซีย ผลการศกึษาพบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
84.53/ 85.33 แสดง ให้ เ ห็ น ว่ า คู่ มื อ ฝึ ก อบรมมี  
ประสทิธภิาพและสามารถน าไปใชไ้ด ้และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของมลัลกิา เหลีย่มไธสง และคณะ (2559 : 87) 
ได้พฒันาคู่มือ ฝึกอบรมอนุรกัษ์ป่าไม้และสตัว์ป่า ใน
เขตป่าโคกหินลาดอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า มีประสิทธิภาพ 88.53/92.88 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไวแ้สดงใหเ้หน็ว่าการฝึกอนุรกัษ์
ป่าไมแ้ละสตัวป่์า ในเขตป่าโคกหนิลาด มผีลท าใหน้ิสติิ
มคีวามรูเ้พิม่มากขึน้ 
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 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื มี
ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.6268 ซึง่ส่งผลใหม้ี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจาการใช้คู่มือ
การส่งเสรมิรอ้ยละ 62.68 แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่าง
ทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิ โดยใชคู้่มอืการสง่เสรมิการเรยีนรู้
นัน้มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ ท าใหค้่าดชันีผลมคี่าที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ วมิล 
เหล่าแคน (2552 : 6) ได้ให้ความหมายของดัชนี
ประสิทธิผลว่าค่าชะนีประสิทธิผลหมายถึงคะแนนที่
แสดงความกา้วหน้าในการเรยีนของผูเ้รยีนหลงัจากทีไ่ด้
ศกึษานวตักรรมหรอืสื่อต่าง ๆ  โดยเปรยีบเทยีบคะแนน
ทีเ่พิม่ขึน้จากการทดสอบก่อนเรยีนกบัคะแนนทีไ่ด้จาก
การทดสอบหลังเรียนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
ธนพร ณัฏฐ์เพียรกลวง (2555 : 23) ได้กล่าวไว้ว่า 
กจิกรรมที่ต้องการให้ผู้เรยีนได้มกีารฝึกเสรมิทกัษะใน
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ซึ่งในที่นี้หมายถึง การท า 
กจิกรรมการเรยีนรู้ในแหล่งเรยีนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมี
ทกัษะเพิม่ขึน้ ส่วนใหญ่กจิกรรม การเรยีนรูม้กัจะมีอยู่
ท้ายบทเรียน ซึ่งในบางครัง้กิจกรรมการเรียนรู้จะมี
ลกัษณะเป็นแบบฝึกหดัใหผู้เ้รยีน ไดฝึ้กปฏบิตัหิรอืเป็น
ใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติระหว่างเรียนรู้หรือหลังการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ซึ่งสดคล้องกับแนวคิดตามของ 
สุพัตรา วงศ์ษา (2549 : 77) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้หมายถึงแบบแผนการด าเนินการ
จดัการเรยีนรู้ได้รบัการจดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธ์และ
สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการเรียนรู้หรือการสอนที่
รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่านกระบวนการการวิจัยซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ เกียรติศกัดิ ์เจริญสุข และ
คณะ (2559: 51) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การพฒันากจิกรรม
ฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผักพื้นบ้านลุ่มน ้ า
สงคราม ส าหรบันักเรยีนช่วงชัน้ที ่2 อ าเภอศรสีงคราม 
จงัหวดั นครพนมผล การศกึษา พบว่า ดชันีประสทิธผิล
ของคู่มอืการส่งเสรมิ เท่ากบั 0.6795 ชาวบา้นทีใ่ชคู้่มอื
ฝึกอบรมการเกษตร แบบผสมผสานตามรอยพ่อมี
ความก้าวหน้าใน การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 67.95 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรณารินทร์ วังแพน,จุไร
รัตน์ คุรุโคตร และชลทิศ พันธุ์ศิริ (2561 : 650) ได้
ท าการศึกษาเรื่ องการพัฒนาคู่ มือการส่ งเสริม

การเกษตรแบบผสมผสานตามรอยพ่อ ผลการศึกษา 
พบว่า ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการการส่งเสรมิ เท่ากบั 
0.6813 ชาวบ้านที่ใช้คู่มอืการส่งเสรมิการเกษตรแบบ
ผสมผสานตามรอยพ่อ มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 68.13 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยั
ธชั จนัทรส์มุด (2553:142) ไดท้ าการศกึษาเรื่องพฒันา
หลกัสูตร ฝึกอบรมการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
ส าหรบั บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการ
วิจยั พบว่าประสทิธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมแต่ละ
หน่วย ฝึกอบรมมคี่าเท่ากบั 84.35/81.11 ซึง่เป็นไปตาม 
เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากับ 
0.7144 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมคีวามรู้ 
โดยรวมและเป็นรายด้านและความตระหนักในการ 
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงันัน้การเรยีนรู้
การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า:ต้นสุพรรณิการ์ โดยใช้
กรณีศกึษา พรอ้มทัง้ใชคู้่มอื ซึง่เป็นรูปแบบการจดัการ
เรยีนการสอนของกจิกรรมให้ผู้เรยีนเกดิความรู้ ความ
เขา้ใจ ในเรื่องของการปลูก ต้นสุพรรณิการ ์ซึง่สามารถ
พัฒนากลุ่มตัวอย่างให้มีพฤติกรรมตรงตามความ
มุ่งหวงั ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นการว่าการจัดการ
เรยีนรูก้ารปลกูตน้สพุรรณิการ ์โดยใชคู้่มอื ประกอบการ
ถ่ายทอดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา
เกดิผลดต่ีอผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิเป็นอย่างด ี
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การปลูกต้นสุพรรณิการ ์โดยใช้กรณีศึกษา ก่อน
และหลงัการส่งเสริม 
 ผลการเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ไม้มคี่า: ต้นสุพรรณิการ์ โดยใช้กรณีศกึษา โดยรวม
ก่อนและหลงัการการส่งเสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
สง่เสรมิ มคีวามรูก้่อนการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า:ตน้
สุพรรณิการ์ โดยใช้กรณีศึกษา ก่อนการส่งเสริมมี
คะแนนความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง 9.50 หลงั
การส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริม มีคะแนนความรู้
เฉลี่ย อยู่ในระดบัมากที่สุด 16.00 เมื่อเทยีบคะแนน
ความรูเ้ฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่าหลงัจาก
การส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริม มีคะแนนความรู้
เฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
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สถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากคู่มอืการส่งเสรมิการปลูก
ต้นสุพรรณิการ์ โดยใชก้รณีศกึษา มคีวามเหมาะสม
พรอ้มกบัมเีนื้อหาทีส่ าคญั และน่าสนใจต่อการเรยีนรู้
ท าให้ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอื
เพิม่มากยิง่ขึน้ ซึ่งคู่มอืการการส่งเสรมิการปลูกไมม้ี
ค่า: ต้นสุพรรณิการ ์โดยใชก้รณีศกึษา มุ่งเสรมิสรา้ง
ให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมได้รับความรู้ใหม่  ๆ และ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมได้เรียนรู้
เรื่องที่มีอยู่ในเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ประยูร  วงศ์จันทรา (2553 :  357) อธิบายว่า 
สิง่แวดล้อมศึกษา หมายถึง กระบวนการถ่ายทอด
องค์ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความรู้
เกีย่วกบั สิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิเจตคตแิละค่านิยมทีด่ี
ต่อ สิง่แวดลอ้ม ความตระหนักต่อปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
ทกัษะในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม การมสีว่นร่วม 
ในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม และการประเมินผล 
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดคุณภาพ 
สิง่แวดลอ้มและคุณภาพชวีติ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของเสรมิศริ ิเมนะเศวต (2525: 43) ไดใ้หค้วามหมาย
ของความรูว้่าความรูเ้ป็นสิง่ส าคญั มากในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เพราะเป็นกระบวนการที่ท าให้เกดิ
การเปลีย่นแปลงทาง พฤตกิรรมทุกชนิดทัง้ในทางทีด่ี
และไม่ดีซึ่งมีผลจาก ประสบการณ์เดิมหรือความรู้
เดมิ และสอดคล้องกบัแนวคดิของ แสงจนัทร์ โสภา
กาล (2550 : 14) ได้ให้ความหมาย ของความรู้ 
หมายถึงการรับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์ 
รายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกดิจากการสงัเกต การศกึษา 
ประสบการณ์ ทัง้ในด้านสิง่แวดล้อม ทางธรรมชาติ 
และสังคมความรู้พื้นฐาน หรือภูมิหลังของแต่ละ
บุคคลที่บุคคลที่ได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้ และ
สามารถแสดงออกมาทางพฤติกรรมที่ส ังเกต  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนัฎฐภรณ์ ปรึกไธสง , 
สมบตั ิอปัมระกา, สุภารตัน์ อ่อนกอ้น (2561 : 193) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ สมุนไพรในป่าบุ่งป่าทาม ส าหรบัชุมชนบา้น
โนนสมบูรณ์  ต าบลเกิ้ ง  อ า เภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการฝึกอบรม
มคีะแนนเฉลีย่ ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
เท่ากับ 9.87 หลัง การฝึกอบรมชาวบ้านมีคะแนน

เฉลีย่ความรูโ้ดยรวมอยู่ ในระดบัมาก เท่ากบั 17.10 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนน เฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงั
การฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยคีวามรู้
หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน การฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จงกลณี เผือกมูล , อดิศักดิ ์สิงห์สโีว, 
กรรณิกา สุขงาม (2561 : 175) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ตน้ไมใ้นวรรณคดไีทยมะม่วง 
หาวมะนาวโห่ ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนเกิง้วทิยานุกลู 
ต าบล เกิ้ ง  อ า เภอ เมือง  จังหวัดมหาสารคาม  
ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย ความรู้ก่อนการส่งเสริมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัพอใช ้และ หลงัการส่งเสรมิเฉลี่ยอยู่ในระดบัด ี
เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนความรู้เฉลี่ยก่อนและหลงั
การสง่เสรมิ พบว่า หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนน
ความรูม้ากกว่าก่อน การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ตน้ไมใ้น
วรรณคดไีทยมะม่วง หาวมะนาวโห่และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ สุวนันท์ นามนอก , น ้ าทิพย์ ค าแร่,  
ชลทิศ พนัธุ์ศิริ (2561 : 200) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การส่งเสรมิการปลูกและการใชป้ระโยชน์จากต้นจนั
เพื่อ การอนุรกัษ์ในชุมชนบา้นโคกจนัทรห์อม ต าบล
เม็กด า อ าเภอพยคัฆภูมิพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัการ
ปลูก และการใช้ประโยชน์จากต้นจนั ผลการศึกษา
พบว่า ผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรม มคีะแนนเฉลีย่ความรู้
หลัง ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 (p < .05) แสดงใหเ้หน็
ว่าการ ฝึกอบรมการปลกูและการใชป้ระโยชน์จากต้น
จนัมผีลท าใหผู้เ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม มคีวามรูเ้พิม่ขึน้
มากกว่า ก่อนการฝึกอบรม ดังนัน้แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการส่งเสริมการปลูกต้น
สุพรรณิการ์ มีความรู้เพิ่มขึ้นเนื่ องจากคู่มือการ
ส่งเสริมมีความเหมาะสม และน่าสนใจ จึงท าให้
เนื้อหาเหมาะกับผู้เข้าร่วมการส่งเสริม ท าให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของคู่มือที่ใช้ในการ
สง่เสรมิเป็นอย่างด ีซึง่คู่มอืการสง่เสรมิการเรยีนรูก้าร
ป ลู ก ต้ น สุ พ ร ร ณิ ก า ร์ นั ้น เ น้ น ใ ห้ นิ สิ ต ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ และความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้นิสสิามารถ
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น า ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้เกี่ยวกบัการปลูก
ตน้สพุรรณิการ ์ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างสงูสดุ 
5.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติต่อกบัการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นสุพรรณิการ ์โดยใช้กรณีศึกษา
ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการปลูกไม้มี
ค่า: ต้นสุพรรณิการ์ พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลกูตน้สพุรรณิการ ์ก่อน
ส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 3.50 อยู่ในระดบัเหน็
ด้วย หลงัส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 อยู่ใน
ความรู้ระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลงัการส่งเสรมิพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการ
ส่งเสรมิมทีศันคตเิพิม่มากขึน้หลงัการส่งเสรมิอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 เนื่องจากการส่งเสรมิ
การปลกูไมม้คี่า: ตน้สพุรรณิการ ์โดยใชก้รณีศกึษา มี
ความเหมาะสม พรอ้มกบัมเีนื้อหาทีส่ าคญั และท าให้
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีทัศนคติของผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสริมเพิ่มขึ้น และตะหนักในสิง่แวดล้อมทศันคติ
เจตคติ และค่านิยมที่ดต่ีอสิง่แวดล้อม ซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวคดิของ โสภา ชูพกิุลชยั (2521 : 57) ได้ให้
ความหมายของค าว่า ทศันคตหิมายถงึ การรวบรวม
ความรู้สกึนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเหน็และความ
จรงิ ซึ่งได้แก่ความรูต่้าง ๆ รวมทัง้ความรูส้กึซึง่เป็น
การประเมินค่าทางบวกและทางลบ ซึ่งทัง้หมดจะ
เกี่ยวพันกัน ทัศนคติเมื่อก่อรูปขึ้นมาแล้วยากที่จะ
เปลี่ ยนแปลงได้  เพราะมีแนวโ น้มที่ จ ะคงอยู่
ตลอดเวลา คอืมนุษย์จะยอมเปลี่ยนแปลงความรูส้กึ
นึกคิดของตนโดยปราศจากการบังคับ หรือต่อสู้
เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้อย่างมาก 
และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศุภกนิตย ์พลไพรนิทร ์
(2540 : 79) สรุปว่า ทศันคตหิมายถงึ การประเมนิค่า 
ความรู้สกึความคดิเหน็ หรอืความเชื่อของบุคคลต่อ
สิง่ใดสิง่หนึ่ง อนัมพีฤตกิรรมที่แสดงออกว่าเหน็ดว้ย 
ไม่เห็นด้วย ปกติบุคคลจะมีทศันคติที่ดีต่อสิง่ที่เหน็
ดว้ยและทศันคตใินทางไม่ดต่ีอสิง่ทีไ่ม่เหน็สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541 : 
44) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคต ิหมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิ
ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ในสิง่หนึ่ง ซึง่ผูบ้รโิภคเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์ในอดีตโดยใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่าง

ความคดิและพฤติกรรม นักการตลาดนิยมใชใ้นการ
โฆษณาเพื่อสร้างทศันคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และตรา
สินค้า เสริมแรงและ (หรือ) เปลี่ยนทัศนคติและ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิ สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร (2533 : 
123) ทศันคตหิมายถงึ ดชันีชีว้่าบุคคลนัน้คดิและรูส้กึ
อย่างไรกบัคนรอบขา้งวตัถุหรอืสิง่แวดลอ้ม ตลอดจน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคตนิัน้มรีากฐานมาจาก
ความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้
ทศันคตจิงึเป็นเพยีงความพรอ้มทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่
เร้าและเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบ
หรอืไม่ชอบตอบประเดน็หนึ่ง ๆ  ซึง่ถอืเป็นการสือ่สาร
ภายในบุคคลทีเ่ป็นผลกระทบมาจากการรบัสารอนัจะ
มีผลต่อพฤติกรรมต่อไป และสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ สุวชัรยี ์เดชาธรอมร (2547 : 13 ; 18) กล่าวว่า 
ทัศนคติ หรือเจตคติคือความเชื่อที่คงทนที่มนุษย์
เรียนรู้มา เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง มันเป็นการ
รวมตวัของความ เชื่อที่ตัง้เป็นระบบคงทนซึ่งก่อให้
เหน็ว่า ทศันคตินัน้เป็นสิง่ที่ร่วมตวักนัจากความเชื่อ
เป็นกลุ่มจนกระทัง่มี ความมัน่คงและเป็นระบบใน
ขณะทีน่ักจติวทิยา ไดใ้ห ้ความหมายของทศันคตวิ่า 
เ ป็นสภาวะความพรอ้มของจิต ใจซึ่ ง เกิดจาก
ประสบการณ์ สภาวะความพรอ้มนี้เป็นแรงทีก่ าหนด
ทศิทางของปฏกิริยิาของบุคคลที่มีต่อ บุคคลสิง่ของ 
และสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทศันคต ิซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ธญัลกัษณ์ ดวงจ าปา, ไพบูลย์ ลิ้มมณี, 
กรรณิกา สุขงาม, จรีะศกัดิ ์ตรเีดช. (2561 : 494) ได้
ท าการศกึษา เรื่องการปลกูตน้กุ่มบกเพื่อการ อนุรกัษ์
และใช้ประโยชน์ ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการ
ส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการปลูก
ต้น กุ่มบกเพื่อการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ เท่ากบั 
1.80 อยู่ ในระดับไม่แน่ใจ และหลังการส่งเสริม
ชาวบา้นม ีคะแนนทศันคตเิฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 2.48 
อยู่ในระดบัเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติก่อน และหลงัการส่งเสรมิ พบว่าชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ย ทศันคติหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่าง นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรีพรรณ แสงประไพ , 
สมบัติ  อัปมระกา , พรนิภา  ตูม โฮม , ฑีฆาวุฒิ  
ศรีบุรินทร์ (2561 : 763) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  
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การส่งเสริมการปลูกเตยหอม ในชุมชนบ้านวงัยาว 
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า 
ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลูกเตย หอมใน
ชุมชนบ้านวังยาว ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า ชาวบา้นบา้นวงัยาวทีเ่ขา้รบั การส่งเสริมการ 
ปลูกเตยหอมก่อนการส่งเสริม ชาวบ้านมีคะแนน
เฉลี่ย ทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ เท่ากบั 
2.28 และ หลงัการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย เท่ากบั 2.93 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการส่งเสรมิ
การ ปลูกเตยหอมก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า 
ชาวบ้าน มคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสริมสูง
กว่าก่อนการ ส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 (p < .05) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
ผกามาศ โคตรชมภู จุไรรัตน์ คุรุโคตร และชลทิศ 
พนัธุ์ศิริ (2561 : 44) ได้ศึกษา การพฒันาคู่มือการ
จดัการป่าชุมชนบา้นวงัชยั หมู่ที ่11 ต าบลโนนชยัศรี
อ าเภอโพนททอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ผลการศกึษาพบวา่ 
ผลศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม ชาวบา้นบา้นวงัชยั มคีะแนนเฉลีย่ ทศันคติ
ต่อการจดัการป่าชุมชน หลงัการฝึกอบรมมากกว่า
ก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 205 (p < 
.05) แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมการจัดการ ป่า
ชุมชน มีผลท าให้ชาวบ้านบ้านวงัชยั มีทศันคติต่อ 
การจัดการป่าชุมชน เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รชันีกร อ่อง
อน้, จุไรรตัน์ คุรุโคตร, ชลทศิ พนัธุศ์ริ ิ(2561 : 471)  
ได้ท าการศึกษาเรื่ อง  การส่ง เสริมการแปรรูป 
เชื้อเพลิงเขียวจากฟางข้าว ผลการศึกษา พบว่า 
ชาวบ้านมีทัศนคติก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดับไม่
แน่ใจ และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมิมี
คะแนน เฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดบั
เหน็ดว้ย แสดงใหเ้หน็ว่า ชาวบา้นมทีศันคตเิพิ่มมาก
ขึ้น ทัง้นี้  เ ป็นเพราะรูปแบบการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดล้อมศกึษา โดยใช้เทคนิคการบรรยาย มกีาร
ถาม – ตอบ แลกเปลี่ยนความรู้ การอภิปรายเปิด
โอกาสให้นิสติได้ ร่วมแสดงความคิดเห็น จึงท าให้
กระบวนการส่งเสริม ความน่าสนใจ ท าให้ผู้เข้ารบั

การส่งเสริมมีการปรบั ทศันคติไปในทางที่ดีขึน้นัน้ 
แสดงให้เห็นว่า กระบวนการที่ใช้ในการส่งเสริมมี
ความเหมาะสมกบัชาวบ้าน ท าให้ ชาวบ้านมคีวาม
สนใจ และมกีารปรบัทศันคตไิปในทาง ทีน่ าไปสู่การ
พฒันาการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
 ดงันัน้กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรูม้ผีลท า
ใหท้ศันคตขิองผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมินัน้เป็นไปในทาง
ที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการจดัการกระบวนการเรียนรู้ที่
เกี่ยวกบัการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา และใช้
คู่ มือการปลูกไม้มีค่ า :ต้นสุพรรณิการ์  โดยใช้
กรณีศึกษา ในการบรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นสื่อ
กระตุ้นให้ผูเ้ขา้การส่งเสรมิมทีศันคตทิีด่ต่ีอการปลูก
ต้นสุพรรณิการ์ จึงท าให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
ทศันคตทิีด่มีากเพิม่ขึน้  
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นสุพรรณิการ ์โดยใช้
กรณีศึกษา ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการ
ปลูกต้นสุพรรณิการ์ พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อการส่งเสริมการ
ปลูกต้นสุพรรณิการ์ โดยใช้กรณีศกึษา ก่อนส่งเสรมิมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.15 อยู่ในระดับเพื่อญาติมิตร
พวกพอ้ง หลงัสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.61 อยู่ใน
ระดบัเพื่อความถูกต้องดงีามเมื่อเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผู้เขา้ร่วมการ
ส่งเสริมมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นหลังการ
ส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เนื่องจาก
การส่งเสรมิการปลูกต้นสุพรรณิการ ์โดยใชก้รณีศกึษา
มคีวามเหมาะสม พรอ้มกบัมเีนื้อหาทีส่ าคญั และท าให้
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ
ผู้เข้าร่วมการการส่งเสริมเพิ่มขึ้น และมีจริยธรรม
สิง่แวดล้อม เจตคติ และค่านิยมที่ดต่ีอสิง่แวดล้อม ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ประยูร วงศ์จนัทรา (2555 : 
171) จริยธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง หลักการที่ควร
ประพฤติอย่างหนึ่ งต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลท าให้
สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ 
และเอื้อประโยชน์ให้แก่สรรพสิ่งที่อาศัยสิ่งแวดล้อม
ด ารงชพีอยู่ได ้โดยไม่สญูเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่าง
ตนกบัสิง่แวดล้อม ซึ่งจรยิธรรมสิง่แวดล้อมไม่สามารถ
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แยกออกได้จากจริยธรรมชีวิต สงัคม และชุมชน โดย
ศกัยภาพในตวัของมนัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณา
การเชื่อมดยงชวีติ ชุมชน และสงัคมสิง่แวดลอ้มให้ด ารง
อยู่ได้อย่างยัง่ยืนและสอดคล้องกบัแนวคิดของ อรรถ
เดช สรสุชาติ (2558 : 23) ให้ความหมายจรยิธรรมว่า 
จริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความประพฤติที่
สงัคมมุ่งหวงัใหค้นในสงัคมนัน้ประพฤต ิมคีวามถูกต้อง
ในความประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโน
ธรรมเป็นหน้าทีท่ี่สมาชใินสงัคมพงึประพฤติปฏิบตัิต่อ
ตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิความ
เจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคมการที่จะปฏิบัติให้เป็นไป
เช่นนัน้ได้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิด สมาคมพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (2558 : 14) จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
(environmental ethics) เดมิมนุษยไ์ม่เคยประสบปัญหา
สิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ในปัจจุบัน มนุษย์ประสบกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง อันเนื่ องจาก
ทรพัยากรธรรมชาติเหลือน้อยลง การใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในทางที่ผิด เช่น การทดลอง ระเบิด
ปรมาณู การท าลายป่าไม้ ฯลฯ ท าให้ระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลงและเสยีสมดุล ส่งผลกระทบต่อชีวิตของ
มนุษย์เอง ปัจจุบนัสงัคมไทยมีปัญหาสิง่แวดล้อม จึง
จ าเป็นต้องน าจรยิธรรมสิง่แวดล้อมมาศกึษาใหค้รบทุก
ด้าน โดยการบูรณาการกบัทุกกิจกรรม เช่น การรู้จกั
ประมาณในการบรโิภคหรอืทางสายกลางในการใช้สอย 
การกตญัญูกตเวทรีู้คุณค่าของสิง่แวดล้อม การเหน็แก่
ประโยชน์ส่วนรวมและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ชษิณุพงศ์ พนัธ์
บุตรและคณะ (2561 : 56) ได้ศึกษาการศึกษาการ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องสตัวป่์าในชุมชนสงูกว่า
หลงัการฝึกอบรมแสดงให้เหน็ ว่าคู่มอืและกระบวนการ
ฝึกอบรมกจิกรรมการเรยีนรูป่้า ชุมชน มคีวามเหมาะสม
และมีเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่ มีความหลากหลาย 
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมสี่วนร่วม ในกจิกรรมทุกหน่วย
ฝึกอบรม ซึง่ช่วยกระตุ้นใหผู้ท้ีเ่ขา้ ร่วมรบัการฝึกอบรม
มจีรยิธรรมเพิม่มากขึน้ กว่าก่อน เขา้ร่วมฝึกอบรมและ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ อารียา นางมณฑา, ประยูร 
วงศ์จนัทรา, ลขิติ จนัทร์แก้ว, ทวติ ราษี (2561 : 761) 

ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมระบบ 
นิเวศป่าดงดิบ ของนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชา 
สิ่งแวดล้อมศึกษา ชัน้ปีที่ 1 พบว่า นิสิตมีจริยธรรม 
สิง่แวดลอ้มก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม หลงั
การฝึกอบรมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม เมื่อ 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อระบบ
นิเวศ ป่าดงดบิของนิสติที่เขา้ร่วมฝึกอบรมเป็นไปตาม 
สมมติฐานการวิจยั คือ นิสติที่เข้าร่วมการฝึกอบรมมี 
ค่าเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรมสูงกว่า 
ก่อนการเขา้ฝึกอบรม ซึง่จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเป็นการ 
สรา้งความตระหนัก และจติส านึกทางสิง่แวดล้อม เน้น
อุดมคตเิพื่อการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มจากจติใต้ส านึก 
ของคนและสอดคล้องกบังานวิจยัของ อ้อมฤดี วิเศษ
วุฒิ, ประยูร วงศ์จนัทรา, สุภารตัน์ อ่อนก้อน (2562 : 
41) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้
ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชน ผล
การศึกษาและเปรียบเทียบ จริยธรรมสิง่แวดล้อม ต่อ
ทรพัยากรดนิและการใช้ ประโยชน์ที่ดนิในชุมชน ของ
นิสติกลุ่มตวัอย่างก่อน และหลงัการอบรม พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม สิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกอบรม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ สงัคม (�̅�= 2.76) และ หลงัการ
ฝึกอบรมนิสิตมีคะแนน เฉลี่ยจริยธรรม สิ่งแวดล้อม
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ ความถูกต้องดงีาม (�̅�= 3.61) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนน เฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม หลงั การฝึกอบรม มากกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6.ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  
 1) สามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มี
ค่า: ตน้สพุรรณิการ ์โดยใชก้รณีศกึษาไปประยุกต์ใชก้บั
หลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัเนื้อหาในรายวชิาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสิง่แวดลอ้ม 
 2) สามารถน าคู่มือฝึกอบรมการส่งเสริมการ
ปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นสุพรรณิการ ์โดยใชก้รณีศกึษา ไป
เผยแพร่ใหก้บัเยาวชน ชาวบา้น หรอืชุมชนได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป  
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 1) ควรมีการสร้างหรือพฒันาสื่อ นวตักรรมใน
การส่งเสริการปลูกต้นสุพรรณิการ์ โดยใช้คู่มือใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่นวดีทีศัน์ โปรเตอร์ ใบปลวิ แผ่นพบั 
เพื่ อให้ เกิดความน่ าสนใจในกระบวนการร่ วม
กระบวนการสง่เสรมิเพิม่มากขึน้ 

  2) ต้นสุพรรณิการ์จัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์
เกี่ยวกบัต้นสุพรรณิการ์หรือเปิดเป็นแหล่งเรยีนรู้เพื่อ
สง่เสรมิใหป้ลูกต้นสพุรรณิการใ์หม้ากขึน้จากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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