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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting precious trees: 
Iron wood 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: Iron wood 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 89.83/83.66. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.7694. The 
students had more knowledge and effect to increased student progress after using the training manual at 
76.94%. After the training the students had an average score of environmental knowledge, attitude and ethics 
more than before training statistical significantly level of .05. 
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1. บทน ำ  
 ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อสิง่มชีวีติ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรอืสตัว์อื่น ๆ 
เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทัง้การเป็นแหล่งวัตถุดิบของ
ปัจจยัสี ่คอื อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยัและยารกัษา
โรคส าหรบัมนุษย์ และยงัมปีระโยชน์ในการรกัษาสมดุล
ของสิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงไปมาก ๆ ย่อม
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น 
สตัวป่์า ดนิ น ้า อากาศ ฯลฯ เมื่อป่าไมถู้กท าลายจะส่งผล
ไปถึงดนิและแหล่งน ้าด้วย เพราะเมื่อเผาหรอืถางป่าไป
แลว้พืน้ดนิจะโล่งขาดพชืปกคลุม  เมื่อฝนตกลงมากจ็ะชะ
ลา้งหน้าดนิและความอุดมสมบูรณ์ของดนิไป นอกจากนัน้
เมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน ้ าไว้น ้ าก็จะไหลบ่าท่วม
บ้านเรือน และที่ลุ่มในฤดูน ้าหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มี
น ้าซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน ้าล าธารท าให้แม่น ้ามีน ้า
น้อย สง่ผลกระทบต่อมาถงึระบบเศรษฐกจิและสงัคม เช่น 
การขาดแคลนน ้าในการการชลประทานท าให้ท านาไม่
ได้ผลขาดน ้ามาผลติกระแสไฟฟ้า (กรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม, 2562 : เวบ็ไซต)์ 
 การสูญเสยีพื้นที่ป่าในอดตีจนถึงปัจจุบนัรูปแบบ
ต่าง ๆ  ท าใหพ้นัธุพ์ชื สตัว ์และจุลนิทรยีล์ดลง รวมทัง้การ
ลกัลอบตดัฟันเพื่อไม้น าไม้ออกจากป่าและการท าลายป่า
เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทัง้การแผ้ว
ถางป่า กิจกรรมนี้ส่งผลให้ความหลากหลายทางชวีภาพ 
(Biodiversity) ของพนัธุ์พชืและสตัว์ลดลง ซึ่งบางชนิดอาจ
เสี่ยงต่อการสูญพนัธุ์ เมื่อมองย้อนอดีตไปตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2504 จนถงึปัจจุบนั จ านวนพืน้ทีป่่าของประเทศไทยลดลง
จากรอ้ยละ 53.3 ของพืน้ทีป่ระเทศ คงเหลอืประมาณรอ้ยละ 
30 ของพืน้ทีป่ระเทศ หรอืน้อยกว่า 100 ลา้นไร่ ในปี พ.ศ.
2552 ดงันัน้ การอนุรกัษ์และป้องกนัรกัษาป่าทีเ่หลอือยู่จงึ
นับว่าเป็นสิง่ส าคญั และจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรกัษา
สิง่แวดล้อม และเป็นที่อยู่อาศยัของสตัว์ป่าในอนาคต ใน
ขณะเดยีวกนัการลดลงของผนืป่ายงัเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยั
หนึ่งทีส่่งผลต่อการเกดิภยัพบิตั ิเช่น การเกดิอุทกภยัหรอื
ความแหง้แล้ง เนื่องจากขาดต้นไมท้ี่อุ้มน ้า และดูดซบัน ้า 
ดงันัน้มนุษย์จึงได้เริ่มตระหนักถึงภัยอนัตรายที่เกดิจาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงต้องหันมาช่วยกนั
อนุรักษ์ผืนป่าธรรมชาติและฟ้ืนฟูป่าด้วยวิธีการที่
หลากหลายวธิ ีเช่น การสรา้งป่าโดยการป้องกนัพืน้ทีไ่มถ้กู

ที่รบกวนเพื่อให้ป่าฟ้ืนฟูด้วยตวัเอง หรือการปลูกป่า ใน
การปลกูป่านัน้มหีลายขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค ์เช่น การปลกู
ป่าในพืน้ทีต่้นน ้า ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ ทรงมี
พระราชด ารสัแนวทางการปลูกป่าในพืน้ทีต่้นน ้า เมื่อวนัที ่
24 กุมภาพนัธ ์2555 มสีาระส าคญัว่า การปลูกป่าควรปลกู
ไม้เนื้ออ่อนขึน้เร็ว ใช้งานและขายได้ส่วนหนึ่งปกป้องไม้
เนื้อแขง็ โตช้า การปลูกไม้ผสมผสานด้วยกนัหลายชนิด 
เพื่อป้องกนัการท าลาย และป้องกนัการตดัไมช้นิดทีม่รีาคา
แพง (ส านักงานหอพรรณไม้, 2555: 102) ตลอดจนการ
ส่งเสริมการปลูกป่าสามอย่าง เพื่อประโยชน์สี่อย่าง 
จ าเป็นต้องใชผ้ลการศกึษาวจิยัทีผ่่านมาพจิารณาถงึชนิด
พรรณไม้ที่ปลูก ระบบนิเวศดัง้เดิมของชนิดไม้ ตลอดจน
การเกบ็เมลด็การเลีย้งกลา้ไมใ้หไ้ดข้นาดทีเ่หมาะสมซึง่เป็น
แนวทางการด าเนินการ (จนิตนา บุพบรรพต, 2557: 107) 
 ไม้มคี่าทางเศรษฐกิจ เป็นไม้ยนืต้นที่มมีูลค่าสูง
มาเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิดงักล่าว สามารถกระท าได้
โดยการออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 8 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ที่
บญัญตัใิหห้ลกัประกนั ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิอื่นตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง ดงันัน้เพื่อก าหนดให้ไม้ยนืต้นที่มมีูลค่า
ทางเศรษฐกจิ เช่น ต้นไมต้ามบญัชทีา้ยกฎหมายว่าด้วย
สวนป่าสามารถน ามาเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิได้ เพื่อ
สนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการมคีวามสะดวกและมโีอกาสใน
การประกอบธุรกจิมากยิง่ขึน้ (ส านักส่งเสรมิการปลูกป่า 
กรมป่าไม,้ 2563: เวบ็ไซต)์ ตน้แดง จดัเป็นไมย้นืต้นผลดั
ใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มคีวามสูงของต้นได้ถึง 30 
เมตร และอาจสงูไดถ้งึ 37 เมตร ล าต้นแดงค่อนขา้งเปลา
ตรงหรือเป็นปุ่ มปม ลกัษณะของต้นเป็นทรงเรือนยอด
รูปทรงกลมหรอืเก้งก้างไม่ค่อยแน่นอน มสีเีขยีวอมแดง 
เปลือกต้นเรียบสีเทาอมแดง มีตกสะเก็ดออกเป็นแผ่น
กลมบาง ๆ รอบล าต้น และเมื่อสบัเปลอืกทิง้ไวจ้ะไดช้นัที่
มีสีแดง ส่วนยอดอ่อนมีขนสีเหลืองปกคลุมอยู่  การ
ขยายพนัธุน์ิยมคอืขยายพนัธุด์ว้ยเมลด็ เพราะจะสามารถ
ผลติกลา้ไดเ้ป็นจ านวนมาก (กรมป่าไม,้ 2562 : เวบ็ไซต)์ 
 กรณีศกึษาเป็นการน าตวัอย่างทีถู่กน าเสนอโดยมี
พื้นฐานมาจากความจริงที่ เป็นปัจจุบันและมีความ
น่าสนใจสอดคลอ้งกบัทฤษฎแีลว้น ามาดดัแปลงใชใ้นการ
สอนให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้บรรลุตามวตัถุประสงค์ทีก่ าหนด 
(มานพ ห่างภัย, 2556: 24-27) โดยพื้นที่ที่ใช้เป็น



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(5), 2021 : 39 – 54 
 

42 

กรณีศึกษาในการท าวิจยัครัง้นี้ คือ พื้นที่ป่าสาธารณะ
ประโยชน์ของชาวบ้านในชุมชนบ้านห้วยเสอืเต้น หมู่ที่ 
16 ต าบลน ้าพอง อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น ซึง่เป็น
พืน้ทีท่ีม่ตีน้แดงเกดิขึน้เป็นจ านวนมาก  
 จากขา้งต้นผูว้จิยัจงึไดม้คีวามสนใจทีจ่ะศกึษาและ
ถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้แดง โดยใชก้รณีศกึษา 
เนื่องจากปัจจุบนัตน้แดงเป็น 1 ใน 58 ชนิด ของไมม้คี่าทาง
เศรษฐกิจที่สามารถใช้เป็นหลักค ้าประกันเงินกู้ได้ และ
ประกอบกบัตน้แดงมจี านวนลดลงและเป็นไมท้ีไ่ม่นิยมปลกู 
เพราะต้นแดงเป็นไมท้ี่เจรญิเติบโตได้ช้า เมื่อเทยีบกบัไม้
เศรษฐกจิอื่น  ๆดงันัน้ผูว้จิยัจงึเหน็ว่าหากมกีารถ่ายความรู้
อย่างมกีระบวนการ การจดัท าหลกัสตูร การสรา้งเครื่องมอื 
การด าเนินกจิกรรม การวดัและประเมนิผล เพื่อเพิม่ทกัษะ
แนวคดิ วเิคราะหแ์กไ้ขปัญหาต่างๆ อย่างถูกตอ้งตามหลกั
กระบวนการเรยีนรู ้เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรบันิสติใหน้ิสติ
เกิดองค์ความรู้ เพิ่มขึ้นสามารถน าไปสู่การอนุรักษ์
สิง่แวดล้อมและสามารถบูรณาการให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
วิธีในการด าเนินการ คือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเป็น
เครื่องช่วยถ่ายทอดความรู้ เอกสารและคู่มือถ่ายทอด
ความรู้ แสดงรายละเอียด กระตุ้นให้นิ สิตมีความ
กระตือรอืร้น เกดิการคดิวเิคราะห์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นิสติมคีวามรู้ มทีศันคติและจรยิธรรมสิง่แวดล้อมน าไปสู่
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นแดง 
โดยใชก้รณีศกึษา ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการ
ปลกูตน้แดง โดยใชก้รณีศกึษา ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลูก
ตน้แดง โดยใชก้รณีศกึษา ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลกูตน้แดง โดยใชก้รณีศกึษา ก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ 
 
 
 
 
 

3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นิสติระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 99 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 30 คน  
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทรัพยากรป่าไม้ และสตัว์ป่า  
ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 3.2.1 ตวัแปรตน้ คอื คู่มอืการสง่เสรมิการปลูกต้น
แดง โดยใชก้รณีศกึษา 
 3.2.2 ตวัแปรตาม คอื   
  1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้แดง 
  2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้แดง 
  3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มอืการปลกูตน้แดง โดยใชก้รณีศกึษา 
   2) แผ่นพับการปลูกต้นแดง โดยใช้
กรณีศกึษา 
  3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
    1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ตน้แดง 
   2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลกูตน้แดง 
   3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 3.4.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื 
ไดแ้ก่ คู่มอื แผ่นพบั แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิ
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลูกตน้แดง 
 3.4.2 น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  1) คู่มอืการเรยีนรูก้ารสง่เสรมิการปลกูต้นแดง 
โดยมเีนื้อหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 4 หน่วย ประกอบไปดว้ย 
หน่วยการส่งเสรมิที ่1 เรื่อง ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ หน่วย
การสง่เสรมิที ่2 เรื่อง ลกัษณะพฤกษศาสตรแ์ละชนิดพนัธุ์
ของต้นแดง หน่วยการส่งเสรมิที ่3 เรื่อง การใชป้ระโยชน์
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และการขยายพันธุ์ของต้นแดง หน่วยการส่งเสริมที่ 4 
เรื่อง กรณีศกึษา  
  2) แผ่นพบัเรื่องการส่งเสรมิการปลูกต้นแดง 
โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ1 หน่วยการสง่เสรมิ 
  3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกต้น
แดง โดยใช้กรณีศกึษา มลีกัษณะเป็นค าถาม ปลายปิด 
แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  4) แบบวัดทัศนคติ มีลักษณะเป็นแบบวัด
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ม ี5 ตวัเลอืก 
คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และ
ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  5) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีลักษณะ
เป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง คอื 
เพื่อตนเอง เพื่อญาตมิติรพวกพ้อง เพื่อสงัคม เพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3.4.3 น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ส่งอาจารยท์ีป่รึกษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 3.4.4 น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมือ และประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมอื เมื่อตรวจวเิคราะห์คะแนน
จากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มอืและเครื่องมอื มคี่า 
IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความเหมาะสมของคู่มอื 
และเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.0 ขึ้นไป แสดงว่า
เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของงานวิจยั สามารถน าไป
เกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 3.4.5 น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  1) แบบทดสอบความรูค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.933 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.31 ขึ้นไป 
และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20–0.80 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  2) แบบวัดทัศนคติค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 
0.949 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป ซึง่
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้

  3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.927 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.31 ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 3.4.6 ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืที่ใช้ในการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัด
กจิกรรมการสง่เสรมิการปลูกตน้แดง 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยัการส่งเสรมิการปลูก
ต้นแดง โดยใช้กรณีศึกษา มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดงัต่อไปนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1) สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด คอื 
คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นแดง โดยใช้
กรณีศกึษา และแผ่นพบัการปลกูตน้แดง 
   2) สรา้งเครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
คอื ศกึษาขอ้มูลเบื้องต้น โดยศกึษาจากเอกสารงานวจิยั
ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรปูแบบของเนื้อหา
ในการจดัท าคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นแดง 
พร้อมทัง้จดัเตรียมคู่มือในการถ่ายทอด และน าเนื้อหา
จากคู่มือที่สมบูรณ์แล้ว น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
จากนัน้น ามาปรบัปรุงแก้ไข และน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
ทัง้ 3 ท่าน  
   3) น าแบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิ
และแบบวดัจริยธรรมสิง่แวดล้อม เกี่ยวกบัการส่งเสริม
การปลูกต้นแดง โดยใชก้รณีศกึษา ไปทดลองใชก้บันิสติ
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try Out) จ านวน 30 คน เพื่อหา
ประสทิธภิาพของเครื่องมอื 
  ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ขัน้ก่อนเข้าสู่กระบวนการ เป็นการ
เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการส่งเสริมหรือสร้าง
บรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมโดยการสร้าง
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิ  
   2) ขั ้นเข้าสู่ กระบวนการ ในการจัด
กจิกรรม ครัง้นี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย โดยใช้คู่มอื
การ ส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นแดง โดยใชก้รณีศกึษา
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   
    2.1) ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรม
นนัทนาการ 
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    2.2) ให้ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิท าแบบ 
ทดสอบก่อนการส่งเสรมิ ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้แบบ
วดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
    2.3) เขา้สู่กระบวนการ การใหค้วามรู้ 
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 ป่าสาธารณะประโยชน์ชุมชนบ้านห้วย
เสอืเตน้ ต าบลน ้าพอง อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 
      - วิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่
กรณีศกึษา  
      - จัดอภิปรายกลุ่ม เพื่ อหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา 
    - น าเสนอสภาพปัญหาและแนว 
ทางการแกไ้ขปัญหาของพืน้ทีก่รณีศกึษา 
   3) ขัน้การวดัและประเมนิผล ในขัน้นี้เป็น
ขัน้ตอนสดุทา้ยซึง่จะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงคข์องผูว้จิยั 
    - ทบทวนในเนื้อหาทีผู่ร้บัการส่งเสรมิ
ไดร้บั พรอ้มมกีารถาม-ตอบ เพื่อท าความเขา้ใจในเนื้อหา
และความรูท้ีไ่ดร้บั  
    - ท าแบบทดสอบหลังการส่งเสริม 
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 ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ และการวเิคราะหห์าค่าดชันีประสทิธผิล
ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นแดง โดยใช้กรณีศกึษา 
พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 
89.83 และประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 
83.66 ดังนัน้ คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นแดง โดยใช้
กรณีศึกษา จึงมีประสิทธิภาพ 89.83/83.66 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดชันีประสทิธผิล พบว่า ดชันีประสทิธิผล 
(E.I.) ของคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นแดง โดยใช้
กรณีศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.7694 หมายความว่า ความ 
ก้าวหน้าทางการเรยีนรู้เท่ากบั ร้อยละ 76.94 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2)

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้แดง โดยใชก้รณีศกึษา (E1/E2) 
 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.96 1.56 89.83 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.73 0.82 83.66 ผ่านเกณฑ ์

ประสทิธภิาพของคูม่อื เท่ากบั 89.83/83.66 
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ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้แดง โดยใชก้รณีศกึษา 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงักำร

ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของกำร
ทดสอบกำรส่งเสริม 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

175 502 20 0.7694 ผ่านเกณฑ ์
 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกับความรู้  
ทัศนคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการปลูกต้นแดง ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศกึษา พบว่า ก่อนการสง่เสรมิผูเ้ขา้ร่วม
การส่งเสรมิมคีะแนนความรู้เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการ
ปลูกต้นแดง โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย (�̅�=6.03) และ
หลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวมอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด (�̅�=16.73) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้แดง ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการ
ส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  
 ส่วนคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการปลูกต้นแดง 
โดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ (�̅�=2.89) และหลังการ

สง่เสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบั
เห็นด้วยอย่างยิ่ง (�̅�=3.26) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการ
ส่ง เสริม  อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ร ะดับ  . 05  
และคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม (�̅�=2.63) และหลงัการส่งเสรมินิสติมี
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อความถูกต้องดีงาม (�̅�=3.42) เมื่อเปรียบ เทียบ
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการ
ส่ ง เสริม  พบว่ า  นิ สิตมีคะแนนเฉลี่ ย จ ริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการปลูกต้นแดง โดยใชก้รณีศกึษา โดยใช ้Paired t-test 
ก่อนและหลงัการสอน (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรส่งเสริม (n=30) 

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

ความรู ้(N=20) 6.03 1.99 น้อย 16.73 0.82 มากทีส่ดุ -27.439 29 .000* 

ทศันคต ิ(N=5) 2.89 0.23 ไม่แน่ใจ 4.40 0.36 
เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

-18.305 29 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.63 0.42 
เพื่อ
สงัคม 

3.42 0.18 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-11.644 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลตาม
เกณฑ์ 80/80 ของคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นแดง 
โดยใช้กรณีศึกษา 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ มี
ประสิทธิภาพ E1/E2=89.83/83.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 80/80 ส าหรบัการส่งเสริมเรื่อง การ
ส่งเสรมิการปลูกต้นแดง โดยใช้กรณีศกึษา เป็นการจดั
กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรูโ้ดยใหผู้้เรยีนเกดิความรู้ 
ความเขา้ใจในเรื่องการส่งเสรมิการปลูกต้นแดง โดยใช้
กรณีศกึษา ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ โดยกระบวนการมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เกิดกระบวนการคิด ทักษะการเรียนรู้ มี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนที่ดขี ึน้ แสดงให้เหน็ว่าการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นแดง โดยใช้กรณีศกึษา โดยใช้คู่มอื
ประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ท าให้นิสิตที่เข้าร่วมมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนรู้สูงขึน้ เป็นไปตามตามแนวคดิของปรชีา 
ชา้งขวญัยนื (2551 :127-132) ไดอ้ธบิายคู่มอืทีเ่กีย่วกบั
การจดัการเรยีนว่าคู่มอื คอืหนังสอืทีผู่้เรยีนใช้ควบคู่ไป
กบัต าราที่เรียนปกติโดยการถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มอื
ฝึกอบรม อาจท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท าสิง่ใด
สิ่งหนึ่ งแก่ผู้อื่นโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ 
ทศันคติ และเกดิความตระหนัก สามารถด าเนินการใน
เรื่องนัน้ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็นไปตามแนวคดิของ
ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2550: 17) ได้กล่าวว่า 
ประสทิธภิาพ หมายถงึ การปฏบิตังิานทีม่คีวามถูกต้อง 
รวดเร็ว ตรงตามวตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน และ
ต้องใช้งบประมาณอย่างประหยดั และได้กล่าวเพิม่เติม
อกีว่าประสทิธภิาพนี้ขึน้อยู่กบัคุณภาพของบุคลากรที่ด ี
วสัดุอุปกรณ์ที่ดีและเพียงพอ รวมทัง้ระบบการบริหาร
จดัการทีค่ล่องตวัและการก ากบัดูแลทีด่ ีและเป็นไปตาม
แนวคดิของค าโพธิ ์ศรสีวุรรณ (2554 : เวบ็ไซต)์ ไดก้ล่าว
ว่า ประสทิธภิาพ (Efficiency) หมายถงึประสทิธภิาพของ
กระบวนการ เป็นการวดัสมรรถนะในการใช้ทรพัยากร
ของกระบวนการ ว่าในการท างานใหเ้สรจ็ชิน้หนึ่งๆ ต้อง
ใช้ทรัพยากรการผลิตไปเท่าใด Efficiency แปลเป็น
ภาษาไทยว่า ‘ประสิทธิภาพ ’ ใช้ส าหรับแสดงความ 

สามารถในการแปรรูป  บางคนบอกว่ า  มันคือ
ความสามารถเชิงทฤษฎี หรือความสามารถทาง
วศิวกรรม กล่าวคอื เป็นตวัแสดง ‘ความสามารถในการ
แปรรูปทรพัยากรที่ใช้ ไปเป็นผลผลติปลายทาง’ การมี 
Efficiency ทีส่งู แสดงถงึกระบวนการมกีารใชท้รพัยากร
ในการผลติงานหรอืให้บรกิารอย่างคุ้มค่าในทางตรงกนั
ขา้ม การม ีEfficiency ที่ต ่า แสดงถึงกระบวนการมีการ
ใช้ทรพัยากรในการผลติงานหรอืให้บรกิารไม่คุ้มค่า ซึ่ง
เกิดจากมี “ความสูญเสีย (Wastes)” เกิดขึ้นอยู่ ใน
กระบวนการ และประสทิธิผล (Effectiveness) เป็นการ
วดัระดบัความส าเรจ็ในการบรรลุเป้าหมาย โดยมุ่งเน้น
ผลงานหรอืผลผลติ (Output) ไม่ได้เน้นในเรื่องของการ
ใช้ปัจจยัการผลติ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของพรนิภา 
ตูมโฮม และประยูร วงศ์จันทรา (2559 : 189-202)  
ได้ศึกษาการพฒันาคู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม  
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.53/85.33 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของชลทิศ พนัธุ์ศิริ และบญัญัติ สาลี (2559 : 
176-188) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีน : สหพนัธ์
รัฐมาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 90.33/ 93.22 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุ รศักดิ  ์ แก้ วงาม  (2561 : 146) ได้
ท าการศกึษาเรื่องการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผู้น าจิต
อาสาสิง่แวดลอ้ม ผลการศกึษาพบว่า หลกัสตูรฝึกอบรม
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.78/86.01 นักเรียนกลุ่ม
ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้ทศันคตแิละทกัษะผูน้ าจติ
อาสาสิง่แวดล้อมหลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของพชัทชิา กุลสุวรรณ์, จุไรรตัน์ 
คุรุ โคตร และประยูร วงศ์จันทรา (2560 : 274) ได้
ท าการศกึษาการจดัการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตรก์บั
การจัดการมลพิษอย่างยัง่ยืนส าหรับนิสิตปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ประสทิธิ 
ภาพการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับการจัดการ
มลพิษอย่างยัง่ยืนเป็นไปตามสมติฐานที่ตัง้ไว้คือ 
91.56/90.00 เพราะคู่มอืการจดัการเรยีนมปีระสทิธภิาพ
และมีการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองได้
ปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา การค้นคว้าด้วย
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ตนเอง โดยครูเป็นผู้คอยกระตุ้นแนะนา และให้ค า 
ปรกึษาอย่างใกลช้ดิ และสอดคล้องกบังานวจิยัของวิภา
รตัน์ ตาลทรพัย์ ประยูร วงศ์จนัทรา และลิขติ  จนัทร์
แกว้. (2561 : 6) ไดท้ าการ ศกึษาการพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้ ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่องระเบยีบป่าชุมชน ผลการ ศกึษาพบว่า 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 80.77 
และ ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 90.77 
ดงันัน้ หลกัสูตรฝึกอบรมผู้น าจติอาสาสิง่แวดล้อม จงึมี
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม (E1/E2) เท่ากับ 
80.77/90.77 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
 จากผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอื มคี่า
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7694 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและนิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้คู่มอื
รอ้ยละ 76.94 จากการทีผู่เ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ มสีว่นร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ จากการได้ยิน การสมัผัส การ
จดจ าจากการบรรยายของวิทยากร ท าให้ประสทิธิผล
ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นแดง โดยใชก้รณีศกึษา 
มปีระสทิธผิลตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้เป็นไปตามแนวคดิ
ของเผชิญ กิจระการ (2546 : 1-6) ได้เสนอแนวทางใน
การหาประสทิธผิลของแผนการเรยีนรูห้รอืสื่อที่สร้างขึน้ 
โดยให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักเรียนจากก่อน
เรียนและหลังเรียนว่ามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
อย่างเชื่อถือได้หรือไม่  หรือเพิ่มขึ้นเท่าใดซึ่งอาจ
พจิารณาได้จากการค านวณค่า t-test แบบ Dependent 
Samples หรือหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness 
Index : E.I) มรีายละเอยีด ดงันี้ 1) การหาค่าพฒันาการ
ที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียนโดยอาศัยการหาค่า t-test (แบบ 
Dependent Samples) เป็นการพิจารณาดูว่านักเรยีนมี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้หรือไม่ โดยท าการ
ทดสอบนักเรียนทุกคนก่อน (Pretest) และหลังเรียน 
(Posttest) แล้วน ามาหาค่ า  t-test แบบ Dependent 
Samples หากมนีัยส าคญัทางสถิติ กถ็ือได้ว่า นักเรยีน
กลุ่มนัน้มีพฒันาการเพิม่ขึน้อย่างเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดของ Talcott Parsons (2551: 44) อธิบาย
แนวคดิเกี่ยวกบัการใช้ระบบขององค์การเป็นเครื่องมือ
วดัความมีประสทิธิผลขององค์การ โดยใช้ชื่อว่า AGIL 
ซึ่งระบุกจิกรรม 4 ประเภทซึ่งทุกองค์การจ าเป็นจะต้อง

กระท าซึ่งประกอบไปด้วย 1. การปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้ม 2. การบรรลุถงึเป้าหมาย 3. การประสาน
เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัซึง่น าไปสู่ความมัน่คงทางสงัคม 
4. สิง่ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในซึ่งหมายถึงการรกัษารูปแบบ
หรือการธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และเป็นไปตามแนวคิด
ของ Seldin (2550: 24) ให้ความเห็นว่า การวัดและ
ประเมินประสิทธิผลโดยทัว่ไปเป็นการวัดเพื่อดูความ
แตกต่างระหว่างความคาดหวงัและผลการปฏิบตัิถ้ามี
ความแตกต่างกันน้อยก็จะมีประสิทธิผลมากแต่ถ้ามี
ความแตกต่างมากจะมีประสิทธิผลน้อยหรืออาจจะดู
ความสอดคลอ้งกนัระหว่างผลผลติกบัเป้าหมายทีไ่ดร้ะบุ
ไวก้ารประเมนิประสทิธผิลขององคก์ารสามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื 1. การวดัประสทิธผิลขององคก์าร
โ ดย ใ ช้ ตั ว บ่ ง ชี้ เ ดี่ ย ว  (Single criterion measures  
of effectiveness) เป็นการพิจารณาว่าองค์การจะมี
ประสิทธิผลหรือไม่นัน้ขึ้นอยู่กับผลที่ได้รับว่าบรรลุ
เป้าหมายขององค์การหรอืไม่หรอืการใช้เป้าหมายของ
องค์การเป็นเกณฑ์ซึ่งเป็นการใช้หลกัการอนัใดอนัหนึ่ง
ในการประเมนิผลขององค์การเป็นเกณฑ์ซึ่งเป็นการใช้
หลกัเกณฑอ์นัใดอนัหนึ่งในการประเมนิประสทิธผิลของ
องค์การ เช่น วดัจากความสามารถในการผลิตวดัจาก 
ผลก าไร ฯลฯ 2. การประเมนิประสทิธผิลในแง่ของระบบ
ทรพัยากร (The system resource model oforganization 
effectiveness) เป็นการประเมินโดยพิจารณาความ 
สามารถขององค์การในแสวงหาประโยชน์จาก
สภาพแวดลอ้มเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยากรทีต่้องการอนัจะ
ท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึงเป็นการเน้นที่
ปัจจยัตัวป้อนเข้า (Input) มากกว่าผลผลิต (Output) 3. 
ประเมินประสิทธิผลโดยหลายเกณฑ์ (The multiple 
criteria of effectiveness) เป็นการวิเคราะห์ประสทิธิผล
องค์การโดยใช้เกณฑ์หลายอย่างในการวดัประเมินผล 
ซึ่งพิจารณาจากตัวแปรที่อาจมีผลต่อความส าเร็จของ
องค์การและพยายามแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่างๆ มี
ความสมัพนัธ์ผู้ที่ให้แนวคดิในการประเมนิองค์การโดย
วิธีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของน ้าทิพย์ ค าแร่ พร
นิภา ตูมโฮม และแสงรวี โมมขุนทด (2559 : 543) ได้
ศึกษา เรื่องการพฒันาคู่มือฝึกอบรมการบริโภคที่เป็น
มิต รกับสิ่ ง แวดล้ อมส าหรับนิ สิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิลของ
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คู่มือฝึกอบรม เท่ากบั 0.790 นิสติที่ใช้คู่มือฝึกอบรมมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 79.00 ผลการ
เปรียบเทียบความรู้และทศันคติเรื่องการบริโภคที่เป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อมส าหรบันิสติมหาวิทยาลยัมหาสาร 
คาม หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่าง มี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของวาที ลพพนัธ์ทอง และคณะ (2559 : 137) ได้วิจยั
เรื่องการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซยีน : สาธารณรฐัสงิคโปร์ ผลการศกึษา
พบว่า ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรมเท่ากบั 0.7350 
นิสิตที่ ใช้คู่ มือฝึกอบรมทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีนสาธารณรฐัสงิคโปร ์มคีวามกา้วหน้า
ในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.50 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภาณุพงศ์ ชุมอภัย และน ้ าทิพย์ ค าแร่ 
(2559 : 203-215) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อมอา เซี ยน 
ราชอาณาจักรไทย ผลการศึกษา พบว่า นิสิตมีความ 
กา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นร้อยละ 63.38 ซึง่สอดคล้อง
กบังานวจิยัของสเุมธ ผกาหวน , ประยรู วงศจ์นัทรา และ
ลิขติ จนัทร์แก้ว (2561:1-17). การพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้ ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ต้นไมเ้ด่นในป่าชุมชน ผลการศกึษา
พบว่า คู่มอืกจิกรรมมดีชันีประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม 
เท่ากับ 0.840 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอารียา 
บุษราคมั, ประยูร วงศ์จนัทรา, ลขิติ จนัทร์แก้ว. (2561: 
1 – 16). ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหินลาด เรื่อง เห็ดธรรมชาติในป่าชุมชน ผล
การศึกษาพบว่า คู่มือกิจกรรมมีดัชนีประสิทธิผลของ
คู่มอืกจิกรรม เท่ากบั 0. 8674 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรมการมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลใหน้ิสติที่เขา้
ร่วมกจิกรรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นร้อยละ 
86.74  
5.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการ
ส่งเสริมการปลูกต้นแดง โดยใช้กรณีศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นแดง โดยใชก้รณีศกึษา พบว่า นิสติ
ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการส่งเสรมิ

สูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัอยู่ที่ระดบั .05 
แสดงให้เหน็ว่าการจดักจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกต้น
แดง โดยใช้กรณีศกึษา ท าให้นิสติมคีวามรู้เพิม่มากขึน้ 
จากกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดกระบวนการคิด 
วเิคราะห ์จากการไดย้นิ การสมัผสัผนืป่าจรงิทีใ่ชใ้นการ
เรยีนรู ้การจดจ า ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเกดิความรู้เพิม่
มากขึ้น สุรางค์ โค้วตระกุล (2550 : 186) ได้ให้ความ 
หมาย ของการเรียนรู้ว่า หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่คนเรามี
ปฏิสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมหรือจากการฝึกหดั รวมทัง้
การเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2542 : 22) ได้ให้
ค าอธิบายว่า ความรู้เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู้เรียนรู้
เพียงแต่เกิดความจ าได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรอื
โดยการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ ความรู้ในชัน้นี้ได้แก่ 
ความรู้เกี่ยวกบัค าจ ากดัความ ความหมาย ขอ้เทจ็จริง 
กฎเกณฑ ์โครงสรา้งและวธิแีกไ้ขปัญหา สว่นความเขา้ใจ
อาจแสดงออกมา ความสามารถในการเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับข่าวสารนัน้ ๆ โดยใช้ค าพูดของตนเอง และ 
“การให้ความหมาย”ที่แสดงออกมาในรูปของความ
คิดเห็นและข้อสรุป รวมถึงความสามารถในการ 
“คาดคะเน” หรือการคาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้น และ
เป็นไปตามแนวคดิของกรีต ิยศยิง่ยง (2549 : 52) กล่าว
ว่า ความรู้และความเขา้ใจเป็นกระบวนการเกิดความรู้
น าไปสู่ความเข้าใจและน าไปใช้ โดยผ่านการวิเคราะห์
และสงัเคราะห์เป็นไปตามล าดับขัน้ตอนอย่างชัดเจน 
โดยชีใ้หเ้หน็ว่าความรู ้เป็นขัน้ตอนแรกในการทีส่มองรบั
เอาขอ้มูลเขา้มาเกบ็ไวใ้นระบบความจ า จากนัน้ขัน้ตอน
ทีส่องจงึเป็นเรื่องราวของความเขา้ใจในความหมายของ
ข้อมูลจากความรู้นั ้นๆ จนถึงขัน้ถ่ายทอดหรือสื่อ
ความหมาย ออกมาใหผู้อ้ื่นรบัรูต่้อไปได ้แลว้จงึมาถงึขัน้
น าความรู้ไปใช้จากความเข้าใจด้วยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินผลต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของอุบล แควน้ไทยสงค ์และประยรู วงศจ์นัทรา 
(2559 : 123-135) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีน : ประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม ผลการศกึษาพบว่า นิสติกลุ่มทดลอง
มคีวามรูต่้อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน 
: ประเทศบรูไนดารุสซาลามโดยรวม สงูกว่ากลุ่มควบคุม 
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อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของศริวิรรณ ชุมธรีรตัน์ (2557 : 41) ได้ศกึษา
เรื่อง การส่งเสริมการปลูกมะกรูดพืชสมุนไพรสารพัด
ประโยชน์ ส าหรบันักเรยีนบา้นหนองอุ่ม ต าบลนาสนีวน 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา 
พบว่า โดยรวมก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
ความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=9.90) หลงัการส่งเสรมิ
นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (�̅�=14.07) เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลงัการส่งเสริม 
พบว่า หลงัการส่งเสรมินักเรยีน มคีวามรู้มากกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณศักดิพ์ิจิตร บุญเสริม 
และคณะ (2557 : 150) ได้ท าการศกึษาเรื่องการพฒันา
กจิกรรมสิง่แวดล้อมโดยใช้กระบวนการสเีขยีว (Green 
Poem) ส าหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า หลังการพัฒนากิจกรรม
สิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนการกวสีเีขยีว (Green Poem) 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มก่อนเขา้ร่วมการพฒันากจิกรรมของ 
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 16.00 คะแนน 
ซึ่งมีความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการเขา้ร่วม
กจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 26.46 คะแนน ซึง่มรีะดบั
ความรู้อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลังกิจกรรมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้หลังกิจกรรมมากกว่าก่อนกิจกรรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
กนิษฐา นามใหม่ และน ้าทิพย์ ค าแร่ (2560 : 208) ได้
ท าการศึกษาการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการจัดการ
ทรพัยากรน ้าในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
ความรู้ก่อนฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.66 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55.53 ความรู้หลังฝึกอบรมมี
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 25.13 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 83.76 
เมื่อวเิคราะห์เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและ
หลังการฝึกอบรมพบว่า หลังการฝึกอบรมนิสิตระดับ
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่3 มคีวามรูม้ากกว่าก่อนการฝึกอบรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของอุกฤต ทีงาม และคณะ (2557 : 97) ได้
ท าการศึกษา เรื่องการพัฒนากิจกรรมค่ายเยาวชน
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 

ผลการศกึษาพบว่า ก่อนจดักจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เยาวชนที่เขา้ร่วมกจิกรรม มคีะแนนเฉลี่ยในด้านความ
รู้อยู่ในระดบัมาก (𝑥 ̅=21.60) และหลงัจดักจิกรรมค่าย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ
สิง่แวดล้อมศกึษา เยาวชนที่เขา้ร่วมกิจกรรมมคีะแนน 
เฉลี่ยในด้านความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 ̅=27.66) 
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังมีคะนนสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
กจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ปลูกต้นแดง 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ปลูกต้นแดง พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการ
สง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้รบัการสง่เสรมิการ
ปลูกต้นแดง โดยใช้กรณีศึกษา มีทศันคติมากขึน้ โดย
การมสี่วนร่วมในกจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรู้ มกีาร
ระดมความคดิ มกีารปลกูฝังใหผู้เ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิเกดิ
ความตระหนักในสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ เจตคติ และ
ค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ
สรอ้ยตระกลู อรรถมานะ (2551 : 64) ใหค้วามหมายของ
ทศันคติไว้ว่า ทศันคติ คอื ผลผสมผสานระหว่างความ
นึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สกึ
ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใดคนใดคนหนึ่ง สถานการณ์
ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึง่ออกมาในทางประเมนิค่าอนัอาจ
เป็นไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ และความรู้สึก
เหล่านี้ มแีนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมใดพฤตกิรรม
หนึ่งขึน้ เป็นไปตามแนวคดิของปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ 
(2552 : 25) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติ หมายถึง 
การแสดงออกซึ่งวิจารณญาณที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
เป็นการอธบิายเหตุผลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ทศันคติหรอื
ความคดิเหน็มลีกัษณะทีจ่ะอธบิายเหตุผลเฉพาะ เป็นไป
ตามแนวคิดของฉัตรชัย  ปันชาติ  ( 2555 : 7) ให้
ความหมายไวว้่า ทศันคตเิป็นความรูส้กึต่อสิง่หนึ่งสิง่ใด
ด้านที่ดีและไม่ดีอาจเป็นลกัษณะบวกหรือลบพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของภาคภูมิ 
ถนัดค้า (2557 : 50-51) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
ส่งเสรมิการปลูกปอเทอืงเพื่อฟ้ืนฟูคุณภาพของดนิในนา
ข้าว ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้ารับการส่งเสริมมีความรู้ 
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ทัศนคติเพิ่มมากขึ้นก่อนการส่งเสริม การส่งเสริมการ
ปลูกปอเทอืง เพื่อฟ้ืนฟูคุณภาพของดนิในนาขา้ว อย่างมี
นั ยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 แสดงให้ เห็นว่ า
กระบวนการส่งเสรมินี้สามารถสรา้งความรูท้ศันคตทิีด่ต่ีอ
การปลูกปอเทืองเพื่อฟ้ืนฟูคุณภาพดินในนาข้าวและ
สามารถน าไปใช้ในชวีิตประจ าวนัได้ และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของนพดล เทียมเมืองแพน (2557 : 120) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมดนตรีเพื่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมส าหรบัครูดนตรีในสงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการพฒันากิจกรรมดนตรีเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมคีะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 3.55 ซึ่งมทีศันคติต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมอยู่
ในระดบัมาก และหลงักจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.48 
ซึ่งมทีศันคติต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลัง
กจิกรรม ผู้ที่เขา้ร่วมกจิกรรมมทีศันคติหลงัการเข้าร่วม
กจิกรรมมากกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของน ้ า
ทพิย ์ค าแร่ และคณะ (2557 : 242-243) ไดท้ าการ ศกึษา
เรื่อง สภาพการใช้ประโยชน์จากสะระแหน่ของชาวบ้าน 
ผลการวจิยัพบว่า ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากสะระแหน่ที่
ปลกูเองมากกว่าซือ้จากตลาด สว่นใหญ่ใชป้ระโยชน์จากร
สะระแหน่ในด้านการประกอบอาหาร รองลงมา คอื ด้าน
สรรพคุณทางยา และดา้นการแปรรูปผลติภณัฑ ์ซึง่น ามา
ท าเป็นชาสมุนไพร ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรูแ้ละทศันคตต่ิอการใชป้ระโยชน์จากสะระแหน่หลงั
การส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภาณี ฝ้ายสงีาม น ้าทพิย ์ค า
แร่ และพรนิภา ตูมโฮม (2557 : 60) ได้ศกึษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสะระแหน่ของชาวบ้านท่า
ขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติต่อการใชป้ระโยชน์จากสะระแหน่ ผู้เขา้ร่วมการ
ส่งเสริมมีค่าเฉลี่ยของทัศนคติก่อนการส่งเสริม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (�̅�=2.32) และหลังการส่งเสริมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�=2.83)  เมื่อเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยของ
ทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จากสะระแหน่ก่อนและหลงั

การส่งเสริมพบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีค่าเฉลี่ย
ทศันคติหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของยุวนิดา สภุา และคณะ (2556 : 95) ไดศ้กึษาเรื่องการ
รณรงคก์ารจดัการน ้าเสยีจากครวัเรอืนส าหรบัชุมชนบา้น
เก่าน้อย หมู่ที่ 2 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า การจดักจิกรรมการรง
ณรงค์การจดัการน ้าเสยีจากครวัเรอืนส าหรบัชุมชนบา้น
เก่าน้อย ก่อนการรณรงคช์าวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ
อยู่ในระดับไม่แน่ใจ และหลังการรณรงค์ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย แสดงใหเ้หน็ว่า
หลงัการรณรงค์การจดัการน ้าเสยีจากครวัเรือนส าหรับ
ชาวบ้านเก่าน้อยมผีลท าใหท้ศันคตขิองชาวบ้านเพิม่ขึ้น
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการ
สง่เสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นแดง โดยใช้กรณีศึกษา มีจริยธรรมสิง่แวดล้อม
มากขึ้น โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมการ
เรยีนรูม้กีารระดมความคดิ มกีารปลูกฝังใหผู้เ้ขา้ร่วมการ
ส่งเสรมิเกดิจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ในการส่งเสรมิการปลูก
ต้นแดง โดยใช้กรณีศกึษา ใช้อย่างคุ้มค่าและยัง่ยืน ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของวนิัย วรีะวฒันานนท์ (2536 :12) 
ได้กล่าวว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นสาขาหนึ่ งของ
ปรชัญา เป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดความคิด ทศันคติและ
การปฏบิตัต่ิอสิง่ใดสิง่หนึ่งซึง่นอกเหนือไปจากการศกึษา 
หรอืมคีวามรูเ้กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิหรอืปรากฏการณ์ในเรื่อง
ต่างๆ แลว้จรยิธรรมเป็นหลกัการปฏบิตัเิกีย่วกบัศลีธรรม
หรือคุณธรรมของมนุษย์ในเรื่องของความดีงาม ความ
ถูกตอ้งและความเมตตาเอือ้อาทรต่อกนัและกนั จรยิธรรม
สิง่แวดล้อม จงึเป็นหลกัการปฏบิตัิเกี่ยวกับสิง่แวดล้อม
ส าหรบัมนุษยท์ีย่ดึเอาความดงีาม ความถูกต้องตามหลกั
คุณธรรมและความเมตตาทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มซึง่จะ
มผีลต่อชวีติและต่อมนุษยด์ว้ยกนั ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของประยรู วงศจ์นัทรา (2551 : 64) จรยิธรรมสิง่แวดล้อม
จากเนื้อหาสิง่แวดลอ้ม 4 เรื่อง ไดแ้ก่ ป่าไม ้แหล่งน ้า ขยะ 
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และโลกร้อน โดยวดัจรยิธรรม 7 ตวั ไดแ้ก่ ความกตญัญู
กตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม การไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 
ความละอายและเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดี การเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ความเมตตากรุณาสิ่งแวดล้อม ความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการไม่เห็นแก่ตัว แบบ
ปรนยัชนิด 4 ตวัเลอืก โดยองิการแบ่งระดบัจรยิธรรมตาม
ลกัษณะโครงสร้าง พฒันาการจริยธรรมของโคห์ลเบร์ก 
ระดบัที ่3 ขัน้ที ่5 และขัน้ที ่6 และการแบ่งระดบัจรยิธรรม
ของ คณะกรรมการจรยิธรรมไทย ซึ่งได้ก าหนดระดบัสงู
ต ่าของระดบัจรยิธรรมไว ้4 ระดบั คอื ระดบัที ่1 จรยิธรรม
ที่ยึดหลกัการกระท าหรือไม่กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์
บางประการของตนเอง (ท าเพื่อตนเอง) ระดับที่ 2 
จริยธรรมที่ยึดหลักการกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดเพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น ในสงัคม “คบๆ เช่น เพื่อญาติพี่น้อง 
เพื่อเพื่อนตวัเอง (ท าเพื่อพวกพอ้ง) ระดบัที ่3 จรยิธรรมที่
ยดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์ของ
สงัคม ส่วนใหญ่ เช่น ชุมชน ประเทศชาตหิรอืมนุษยชาต ิ
(ท าเพื่อสงัคม) ระดบัที่ 4 จรยิธรรมที่ยดึหลกัการกระท า
หรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อความถูกต้องดงีามอนัเป็นอุดมคติ
สากล (ท าเพื่อความถูกต้องดีงาม) การวดัและประเมิน
จรยิธรรม จงึมวีธิกีารวดัเดยีวกนักบัการวดัด้านเจตพสิยั 
ซึ่งมีธรรมชาติของการวัดและประเมิน และเป็นไปตาม
แนวคิดของอรรถเดช สรสุชาติ (2558 : 23) ให้ความ 
หมายจริยธรรมว่า จริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทาง
ความประพฤตทิีส่งัคมมุ่งหวงัใหค้นในสงัคมนัน้ ประพฤต ิ
มีความถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพภายใน
ขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าที่ที่สมาชิกใน สงัคมพึง
ประพฤตปิฏบิตัต่ิอตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อ
ก่อให้เกดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคม การที่จะปฏบิตัิ
ใหเ้ป็นไปเช่นนัน้ไดผู้้ปฏบิตัิจะต้องรูว้่าสิง่ใดถูกสิง่ใดผิด 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูวาปี พัชราภรณ์ 
(2554 : 52) ไดศ้กึษา การศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
พระนิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรราชวทิยาลยั ศูนย์
การศจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า จริยธรรม
สิ่ งแวดล้ อม  ของพระนิ สิตที่ ก าลั งศึกษาอยู่ ใ น
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรราชวทิยาลยั ศูนยก์ารศกึษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ ใน
ระดับสู งมาก และพระนิ สิตที่ ก า ลังศึกษาอยู่ ใน
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาฯ ศนูยก์ารศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ที่มีอายุระดบัการศึกษา และต าแหน่งงานต่างกัน จะมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพศิาล เครอื
สติ และชยัวฒัน์ สุทธริตัน์ (2559 : 155) ไดท้ าการศกึษา
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายสิ่งแวดล้อมที่มี
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 
ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มรีะดบั
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรค่ายสิง่แวดล้อมในระดบั 2 รอ้ยละ 16.67 และมี
ระดบั 3 ร้อยละ 83.33 และเมื่อหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม
เสรมิหลกัสูตรค่ายสิง่แวดล้อมนักเรยีนมรีะดบัจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมในระดบั 3 ร้อยละ 46.67 และมรีะดบั 4 ร้อย
ละ 53.33 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายสิ่งแวดล้อมมีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของณิชกมล ดีวงษา และคณะ 
(2561 : 19) ไดท้ าการศกึษาเรื่องการพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้ ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่องชุมชนกับการจัดการป่าชุมชน ผล
การศกึษาพบว่า คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติที่
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง
ชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.29 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและ
หลงัการเข้าร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมคีะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมสูง
กว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตัง้ไว้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา ห่อทอง ประยูร วงศ์
จนัทรา และลขิติ จนัทรแ์กว้ (2561 : 47) ไดท้ าการศกึษา
เรื่องการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องประเภทป่าชุมชน
โคกหินลาด ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม แสดงให้เหน็ว่าคู่มอืและกระบวนการฝึกอบรม
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนมคีวามเหมาะสมและมเีทคนคิ
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วิธีการฝึกอบรมที่มีความหลากหลายผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกหน่วยฝึกอบรม และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประยรู วงศจ์นัทรา (2552: 219-
226) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการสอนจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม เพื่อเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มระหว่าง
นิสติกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติ
ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่4 คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า 
นิสติกลุ่มทดลองมคี่าคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม
มากกว่านิสิตกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า กระบวนการ
สอนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมท าให้นิสิตเกิดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มในระดบัสงูจงึสามารถน าไปใชใ้นกระบวนการ
เรยีนการสอนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อไป  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นแดง 
โดยใช้กรณีศึกษา ไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนในชุมชน 
นกัเรยีนนกัศกึษาได ้

 2) สามารถน าคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นแดง 
โดยใชก้รณีศกึษา ไปเผยแพร่ในสือ่ต่างๆ เพื่อเป็นช่องทาง
ในการเรยีนรู ้และศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัการปลกูตน้แดง 
 3) ความรู้ที่ได้จากคู่มอืการปลูกต้นแดง สามารถ
น าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้และสามารถน าไปใช้
ในการฝึกอบรมแก่ผูท้ีส่นใจ เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ
ในการปลกูตน้แดง 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารพฒันา สื่อ นวตักรรม ในการส่งเสรมิ
โดยใชคู้่มอืการสง่เสรมิการปลูกตน้แดง โดยใชก้รณีศกึษา 
ดว้ยรปูแบบต่างๆ ใหเ้กดิความสนใจมากขึน้ 
 2) ควรมกีารศกึษาและจดัท าระบบฐานขอ้มลูพนัธุ์
ไมแ้ดง เพื่อใหง้่ายต่อการอนุรกัษ์และการสบืคน้ขอ้มลูเพือ่
ใชใ้นการอนุรกัษ์และการสง่เสรมิการปลกูต่อไป 
 3) ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัอื่นๆ เช่น ระดบั
การศกึษา อาชพี อายุ เพศ ทีอ่าจมผีลต่อความรู ้ทศันคต ิ
และจริยธรรมสิง่แวดล้อม เพื่อหาแนวทางในการพฒันา
กระบวนการส่งเสริมการปลูกต้นแดง โดยใช้กรณีศกึษา 
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
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