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บทคดัยอ่ 
 

 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นกระซกิ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม้
และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: 
ต้นกระซกิ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยั
พบว่า คู่มอืการส่งเสริม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 86.33/83.16 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 
0.6480 แสดงว่า นิสติมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 64.80 นิสติมีคะแนนความรู้ ทศันคติ และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า: ต้นกระซกิ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop a manual to promotion of planting valuable trees: 
Blackwood (Dalbergia parviflora Roxb) by using games based learning with efficiency and effectiveness as 
specified, to study and compare environmental knowledge, attitude and ethics before and after the promotion. 
The sample used in the study were 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 voluntary sampling. The research tools were a manual to promotion of planting valuable trees: 
Blackwood (Dalbergia parviflora Roxb) by using games based learning, the environmental knowledge test, 
attitude test and ethics test. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and paired t-test. The results of the research showed that the manual was efficiency of 86.33/83.16 
The effectiveness of the activity manual index was equal to 0 . 6 4 8 0 The students had more knowledge and 
effect to increased student progress after using the training manual at 64.80%. 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, Blackwood, knowledge, environmental attitude, environment ethics, games based learning 
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1. บทน ำ  
 ในประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่มกีารประกอบ
อาชีพเกษตรกร มีรายได้มาจากการเพาะปลูกการเกษตร
และการพัฒนาประเทศที่ผ่ านมาได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทัง้โครงสร้างประชากร เศรษฐกจิ 
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ในการท าการเกษตรที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรพัยากรของประเทศเชิงลบไม่ว่าจะเป็นการขาดความ
อุดมสมบูรณ์ของดนิ แหล่งน ้า สภาพอากาที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามฤดกูาล อุณหภูมโิลกทีร่อ้นขึน้ทุกวนั และบางปีแหง้
แลง้อย่างเหน็ไดช้ดั บางพืน้ทีเ่กดิน ้าท่วม รวมทัง้พืน้ทีท่ า
กนิท าใหผ้ลผลติทีเ่คยปลกูไดม้ากลบัลดน้อยลง (ส านกังาน
หอพรรณไม,้ 2555: 102) 
 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญ เป็นต้นทุน
หรอืวตัถุดบิทีม่นุษยน์ ามาใชเ้พื่อความเจรญิทางเศรษฐกจิ 
ประเทศใดกต็ามทีอุ่ดมสมบรูณ์ไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาต ิ
ประเทศนัน้จะมีความร ่ารวยและมีความเจริญทางด้าน
เศรษฐกจิ แต่เมื่อใดกต็ามทีม่นุษยน์ าทรพัยากรธรรมชาติ
มาใชไ้ม่ถูกวธิกีท็ าใหท้รพัยากรธรรมชาตบิางชนิดหมดสิน้
ไปจากโลกนี้ได ้ดงันัน้จงึควรทีจ่ะเรยีนรูถ้งึความส าคญัของ
ท รั พย ากรธ ร รมชาติ  เ รี ย น รู้ ถึ ง ป ร ะ เภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติและเข้าใจถึงทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่านัน้เพื่อการวางแผนการจดัการทีม่คีุณภาพ จะเหน็ได้
ว่าสิ่งที่เรียกว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ” นัน้คือสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อมนุษย ์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม และ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง ดังนั ้นทรัพยากรธรรมชาติจึงมี
ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ม นุ ษ ย์ ใ น ด้ า น ต่ า ง  ๆ  ดั ง นี้  
ทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นแหล่งของปัจจยัที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชวีติของมนุษย์ คอื เป็นแหล่งที่อยู่อาศยั เป็นแหล่ง
วตัถุดบิในการก่อสร้างทีอ่ยู่อาศยั มนุษย์น าไม ้หนิ ทราย 
มาก่อสรา้งบา้นเรอืน สิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ  เป็นแหล่งอาหาร 
ไม่ว่าจะเป็น พชื สตัว ์เป็นแหล่งทีม่าเครื่องนุ่มห่ม ในอดตี
มนุษยใ์ชใ้บไมเ้ป็นเครื่องปกปิดร่างกาย ในปัจจุบนัน าเสน้
ใยจากธรรมชาติ เช่น เสน้ไหม ฝ้าย มาถกัทอเป็นเสือ้ผ้า
ปกปิดร่างกาย เป็นแหล่งทีม่าของยารกัษาโรค ววิฒันาการ
จากการเกบ็สว่นต่าง ๆ  ทัง้ของพชื และสตัวม์ารกัษาโรค ที่
รู้จ ักกันในชื่อของ “สมุนไพร” ต่อมาก็ได้ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยขึ้นมาเปลี่ยนสมุนไพรเป็นยาแผนปัจจุบัน ใน
ประเทศไทยมีพืชที่สามารถใช้เป็นสมุนไพรรกัษาโรคใน

ท้องถิ่นมากกว่า 779 ชนิด เป็นปัจจยัในการด ารงชวีติที่
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นขาดไม่ได้ ได้แก่ อากาศ น ้ า 
เนื่องจากทรพัยากรธรรมชาตเิป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ
ทั ้ง ระบบนิ เวศบนบก ระบบนิ เวศทางน ้ า  เช่ น 
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้มีประโยชน์ต่อ
องคป์ระกอบของผูผ้ลติทีต่อ้งสรา้งอาหารเลีย้งสิง่มชีวีติบน
โลกใบนี้ เป็นตน้ (ดเิรก ปัทมสริวิฒัน์, 2559: 40) 
 ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ คอื ไมย้นืตน้ทุกชนิด รวมถงึ
ไม้ที่ปลูก หรือขึ้นเองตามธรรมชาติและอยู่นอกเขตป่า
อนุรกัษ์ทีม่กีารใชป้ระโยชน์เนื้อไม ้หรอื ผลติผลอื่นทีไ่ม่ใช่
เนื้อไม้เพื่อการค้า ดงันัน้ อาจกล่าวโดยรวมได้ว่าไม้มคี่า
ทางเศรษฐกจิเป็นไม้ทีส่ามารถน ามาสร้างมูลค่า หรอืแปร
รปูเป็นผลติภณัฑอ์ื่น  ๆรวมทัง้ใหป้ระโยชน์ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมแก่ผู้ปลูก และรฐับาลได้ก าหนดให้ไม้ยนืต้นที่มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถใช้เป็นทรัพย์สินเพื่อเป็น
หลกัประกนัทางธุรกจิได้โดยสามารถน ามาค ้าประกนัการ
กู้ยืมเงิน หรือขอสินเชื่อได้โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่าง
การศกึษาเพื่อพฒันาเกณฑก์ารประเมนิมลูค่าต้นไมท้ีเ่ป็น
มาตรฐาน และไดร้บัการยอมรบั (กรมป่าไม,้ 2561: 12)  
 ปัจจุบนัรฐับาลไดแ้กไ้ขกฎหมายโดยยกเลกิไมห้วง
ห้ามบนที่ดนิกรรมสทิธิห์รอื สทิธคิรอบครองตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ ท าใหก้ารปลูก การตดัไมเ้ศรษฐกจิเป็นเรื่อง
ทีง่่าย ประชาชนสามารถปลกูและตดัไมเ้ศรษฐกจิไดเ้หมอืน
การปลูกพชืเกษตรทัว่ไป และตลาดไม้เศรษฐกจิของไทย
พบว่าในปี พ.ศ. 2559 มมีูลค่าการน าเขา้ไมแ้ละผลติภณัฑ์
ไมท้ัง้ สิน้ประมาณ 44,000 ลา้นบาท และส่งออกไมแ้ละผล
ตภิณัฑไ์มท้ัง้สิน้ประมาณ 96,000 ลา้นบาท โดยมแีนวโนม ้
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง (กรมป่าไม,้ 2559: 33) 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดเ้หน็ความส าคญัของการปลกูไม้
มคี่า: ต้นกระซกิโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรูเ้นื่องจากได้
มองเห็นถึงความส าคญัของต้นกระซิก ซึ่งเป็นไม้หายาก
และเป็นไม้มคี่าที่สามารถน าไปเป็นหลกัค ้าประกนัได้ มี
วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรียบเทยีบความรู้ ทศันคติ 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: 
ต้นกระซกิ โดยมกีลุ่มตวัอย่างคอืนิสติชัน้ปีที ่1 สาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืก
แบบสมคัรใจ ผูว้จิยัคาดว่าผลทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูค้รัง้นี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อนิสติที่น าไปศึกษาและถ่ายทอดความรู้



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(5), 2021 : 66 – 81 
 

69 

เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าต้นกระซกิ
โดยสามารถขอ้มลูนี้ไปเป็นต้นแบบในการส่งเสรมิการปลกู
ไมม้คี่า: ต้นกระซกิโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรูห้รอืปรบั
ใหเ้หมาะสมต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาการคู่มือการส่งเสริมการปลูก 
ไม้มีค่า: ต้นกระซิกโดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑท์ีก่ าหนด 80/80 
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
การปลกูไมม้คี่า: ตน้กระซกิโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลกูไมม้คี่า: ตน้กระซกิโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 2.4  เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า: ตน้กระซกิโดยใชเ้กมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นิสติระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 99 คน   
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่
1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 
คน ที่ลงทะเบยีนเรียนรายวชิาทรพัยากรป่าไม้และสตัว์
ป่า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.2.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้น
กระซกิโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
  2) ใบความรู้การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า:  
ตน้กระซกิโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 3.2.2 เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
   1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มี
ค่า: ตน้กระซกิ 
  2) แบบวัดทัศนคติ ต่อการปลูกไม้มีค่า:  
ตน้กระซกิ 

  3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูก
ไมม้คี่า: ตน้กระซกิ 
3.3 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 3.3.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่ องมือ ได้แก่  คู่ มือในการส่งเสริม ใบความรู้  
แบบทดสอบความรู้  แบบวัดทัศนคติ และแบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกไมม้คี่า: ต้นกระซกิโดย
ใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 3.3.2 น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื ดงัต่อไปนี้ 
  1) คู่ มือการส่ ง เสริมการปลู กไม้มีค่ า :  
ต้นกระซิกโดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้  โดยมีเนื้อหา
ทัง้หมด 3 หน่วยกจิกรรม ประกอบดว้ย หน่วยกจิกรรม ที ่
1  ลักษณะและความรู้ ทั ว่ ไป เกี่ ย วกับ ไม้ มี ค่ า :  
ต้นกระซิก หน่วยกิจกรรมที่ 2 การใช้ประโยชน์และ
สรรพคุณของไมม้คี่า: ต้นกระซกิ และหน่วยกจิกรรมที ่3 
วธิกีารปลกูและดแูลรกัษาไมม้คี่า: ตน้กระซกิ 
  2) ใบความรู้ เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่ า :  
ต้นกระซิกโดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ โดยมีเนื้อหา 
ทัง้หมด 3 หน่วยกจิกรรม ประกอบด้วย หน่วยกจิกรรม
ประกอบด้วย หน่วยกิจกรรม ที่ 1 ลกัษณะและความรู้
ทัว่ไปเกีย่วกบัไมม้คี่า: ตน้กระซกิ หน่วยกจิกรรมที ่2 การ
ใช้ประโยชน์และสรรพคุณของไม้มีค่า: ต้นกระซิก และ
หน่วยกจิกรรมที ่3 วธิกีารปลกูและดูแลรกัษาไมม้คี่า: ตน้
กระซกิ 
  3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มี
ค่า: ต้นกระซิกโดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้มีลักษณะ
เป็นแบบทดสอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง มเีกณฑก์ารให้
คะแนนคอื ถูกเท่ากบั 1 และผดิเท่ากบั 0 จ านวน 20 ขอ้ 
  4) แบบวดัทศันคติต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้น
กระซิกโดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้มีลกัษณะค าถาม
แบบปิด จ านวน 20 ขอ้ ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัคือเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
  5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูก
ไม้มีค่า: ต้นกระซิกโดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ มี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตัวเลือก คือ เพื่อ
ตนเอง เพื่อญาติมิตรพวกพ้องเพื่อสังคม เพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม จ านวน  20  ขอ้ 
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 3.3.3 น าเครื่องมอืทีส่ร้างขึน้ส่งอาจารยท์ี่ปรกึษา
เพื่อตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 3.3.4 น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมอื
และประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้พิจารณาความ
เหมาะสมของเครื่องมือ พบว่า ค่า IOCของเครื่องมือ
ทัง้หมด มีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่าสามารถน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มลูได ้
 3.3.5 น าเครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  1) แบบทดสอบความรู ้มคี่าอ านาจจ าแนกราย
ข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.56 – 0.66 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบับ เท่ากับ 0.922 ซึ่งเป็นไปตามเกฑณ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
  2) แบบวดัทศันคต ิมคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
(r) อยู่ระหว่าง 0.49 – 0.55 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
เท่ากบั 0.965 ซึง่เป็นไปตามเกฑณ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม มคี่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.38 – 0.53 และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับเท่ากับ 0.853 ซึ่งเป็นไปตามเกฑณ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 3.3.6 ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืที่ใช้ในการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นกระซกิโดยใช้
เกมเป็นฐานการเรยีนรู ้
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูลวจิยัการส่งเสรมิการปลูก
ไม้มคี่า: ต้นกระซกิโดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้วธิกีาร
เกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 การออกแบบและสร้างเครื่องมือการ
ส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นกระซกิโดยใช้เกมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้ดงันี้ 
  1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจาก
เอกสารงานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องของการสง่เสรมิ
การปลกูไมม้คี่า: ตน้กระซกิโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
  2) จัดเตรียมคู่มือในการถ่ายทอดเครื่องมือ 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ แบบวดัจริยธรรม

สิง่แวดล้อม ในการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นกระซิก
โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรูใ้หส้มบรูณ์ 
  3) น าเนื้อหาจากคู่มอืที่สมบูรณ์แล้วมาสร้าง 
แบบทดสอบความรู้  แบบวัดทัศนคติ และแบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม การปลูกไมม้คี่า: ต้นกระซกิโดยใช้
เกมเป็นฐานการเรียนรู้ น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
น ามาปรบัปรุงแกไ้ข ตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา
ก่อนน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ 3 ท่าน ปรบัปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อน าไปใชเ้ป็นเครื่องมอื
ในการถ่ายทอดความรู ้
  4) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ 
และแบบวดัจรยิธรรมจรยิธรรมต่อปลูกไมม้คี่า: ตน้กระซกิ
โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบั
นิ สิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาชั ้นปีที่  2 คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคามจ านวน 30 คน  
  5) ตดิต่ออาจารย ์และสถานที ่เพื่อขออนุญาต
ในการจดักจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ตน้กระซกิ
โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
  6) วางแผนในการจดักจิกรรมการส่งเสรมิการ
ปลูกไมม้คี่า: ต้นกระซกิโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ซึ่ง
ม ีระยะเวลาในการกจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกไม้มีค่า 
เป็นเวลา 2 วนั 
 ระยะที ่2 การถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา โดย
การส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นกระซกิ โดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้ดงันี้   
 ขัน้ก่อนการสง่เสรมิ 
  1) แนะน าวทิยากรใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ 
พรอ้มชีแ้จงรายละเอยีดก่อนการสง่เสรมิในหน่วยกจิกรรม
ต่างๆ 
  2) แจกแบบทดสอบความรู้ ทัศนคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนการสง่เสรมิแต่ละหน่วย 
 
 ขัน้ด าเนินการสง่เสรมิ 
  1) วทิยากรน าเสนอเกม ชีแ้จงวธิกีารเล่น และ
กติกาการเล่น ม ี3 เกม 3 หน่วยการเรยีนรู้โดยวทิยากร
ใช้เกมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้  กิจกรรมที่ 1 
ลกัษณะและความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัตน้กระซกิ ใชเ้กมตน้ไม้
มหศัจรรย์ กิจกรรมที่ 2 การใช้ประโยชน์และสรรพคุณ
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ของต้นกระซิกพยุงไข่ถ้าใช่ให้ตอบ และกิจกรรมที่ 3  
วธิกีารปลกูและการดแูลรกัษาตน้กระซกิ เกมเอก็โอ 
  2) ก าหนดเกมและวธิกีารเล่นใหช้ดัเจนและมี
การสอดแทรกเนื้อหาตามหน่วยกจิกรรมทัง้ 3 กจิกรรม 
เพื่อให้เกิดความรู้ในขณะการเล่นเกมและเกิดความ
สนุกสนานและมสี่วนร่วมในการตอบค าถามจากการเล่น
เกม 
  3) หลงัจากการเล่นเกมมกีารสรุปสิง่ทีไ่ด้จาก
การเล่นเกมโดยวทิยากรมกีารถามตอบร่วมกบัผูเ้ล่น 
  4) วิทยากรประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ด้วยวธิกีารประเมนิจากคะแนนในการเล่นเกมและการมี
สว่นร่วมในกจิกรรมเกม 

 
ภาพประกอบที ่1 การใชเ้ทคนิคโดยใชเ้กมเป็นฐานในการเรยีนรู ้

 
ขัน้สรุป 
 1) สรุปเนื้ อหาในแต่ละหน่วยและกล่าวถึง
ประโยชน์ของเกมทีผู่เ้ขา้ร่วมส่งเสรมิไดร้่วมกจิกรรมการ
เล่นเกมในครัง้นี้ 
 2) ใหน้ิสติแสดงความคดิเหน็และสรุปผลของการ
สง่เสรมิและเล่นเกม 
 3) ท าแบบทดสอบความรู ้ทศันคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการสง่เสรมิแต่ละหน่วย 

 
ภาพประกอบที ่2 การสรุป และการรบัฟังความคดิเหน็ของ

ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ 
 
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  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) ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) 
   2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 จากการศึกษาประสิทธิภาพของการปลูกไม้มีค่า: 
ต้นกระซิก โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ พบว่า 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ E1 คดิเป็นร้อยละ 86.33 
และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ E2 คิดเป็นร้อยละ 83.16 
ดงันัน้การสง่เสรมิทีใ่ชใ้นการปลกูไมม้คี่า: ตน้กระซกิ โดย
ใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้มีประสิทธิภาพของคู่มือ 
86.33/83.16 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้80 /80 สว่นค่าดชันี
ประสทิธผิลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน พบว่า ดชันี
ประสิทธิผลของนิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 มีค่า
เท่ากบั 0.6480 หมายความว่านิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปี
ที ่1 มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ และส่งผลให้นิสติระดบัปรญิญาตรี
ชัน้ปีที่ 1 มีความก้าวหน้าในความรู้ร้อยละ 64.80 (ดงั
ตารางที ่1 และ 2) 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นกระซิก โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู้ พบว่า ก่อนการส่งเสรมิของความรู ้กลุ่มตวัอย่าง
นิสติมีคะแนนเท่ากบั 313 มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 10.43 คิด
เป็นรอ้ยละ 52.16 หลงัการส่งเสรมิ มคีะแนนเท่ากบั 499 
และมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 16.63 คิดเป็นร้อยละ 83.16 เมื่อ
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05  (ดงัตารางที1่ และ  2)
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของการปลกูไมม้คี่า: ตน้กระซกิ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้(E1 / E2) 
 

หน่วยกจิกรรม 
คะแนนเตม็ 
(20) �̅� S.D. 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
คะแนนเฉลีย่ 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.26 0.79 86.33 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2 ) 20 16.63 0.88 83.16 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิ เท่ากบั 86.33/83.16 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิลของการปลกูไมม้คี่า: ตน้กระซกิ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 

ผลรวมคะแนน
ความรูก้่อน
สง่เสรมิ 

ผลรวมคะแนน
ความรูห้ลงั
สง่เสรมิ 

จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ความรู ้

ค่าดชันีประสทิธิผล 
(E.I.) 
ของคู่มอื 

เกณฑ ์

313 499 30 20 0.6480 ผ่านเกณฑ ์
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไมม้คี่า: ตน้กระซกิ โดยใชเ้กมเป็นฐานการสง่เสรมิ 
โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู ้
(N=20) 

10.43 0.92 
ปาน
กลาง 

16.63 0.88 มาก -17.37 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นกระซิก โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู ้พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศัคตต่ิอการปลกูไม้
มีค่า: ต้นกระซิก โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ก่อน
การส่งเสริม โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.98 และหลงัการส่งเสรมิ นิสติมคีะแนนเฉลีย่

ทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.27 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศัคติต่อ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นกระซิก โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลีย่หลงัการส่งเสรมิ มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลกูไมม้คี่า: ตน้กระซกิ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้โดใช ้
t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 
 

รายการ 
ก่อนการสง่เสรมิ ร ะ ดั บ

ทศันคต ิ
หลงัการสง่เสรมิ ร ะ ดั บ

ทศันคต ิ t df p �̅� S.D. �̅� S.D. 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.98 0.25 เหน็ดว้ย 4.27 0.15 
เห็นด้ ว ย
อย่างยิง่ 

-5.35 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นกระซิก โดยใช้
เกมเป็นฐานการเรียนรู้ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยของ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คีา่: ตน้กระซกิ โดยใช้
เกมเป็นฐานการเรียนรู้ โดยรวมก่อนการส่งเสริม อยู่ใน
ระดับเพื่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 และหลังการ

ส่งเสริม นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่หลงัการสง่เสรมิ
มากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 (ดงัตารางที ่5) 

 
ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า: ต้นกระซกิ โดยใชเ้กมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 
 

รายการ 
ก่อนการสง่เสรมิ ร ะ ดั บ

จริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม 

หลงัการสง่เสรมิ ร ะ ดั บ
จริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม 

t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

จ ริ ย ธ ร ร ม 
สิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.63 0.39 เพื่อสงัคม 3.34 0.29 เพื่อสงัคม -10.24 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล  
5.1 เพือ่พฒันาการคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: 
ต้นกระซิกโดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑที์ก่ าหนด 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของผลการเรยีนรูท้ีใ่ช้
ในการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ตน้กระซกิโดยใชเ้กมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้ตามเกณฑ ์80/80 ส าหรบันิสติสาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษาชัน้ปีที่  1 คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 86.33 
และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 83.16 
ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ 
ส าหรบัการสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่า: ตน้กระซกิโดยใชเ้กม
เป็นฐานการเรียนรู้ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสรมิใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเกดิความรู ้ความเขา้ใจ ตาม
จุดประสงค์ที่ตัง้ไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคู่มือการส่งเสริม
การปลกูไมม้คี่า: ตน้กระซกิโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
มีผลสมัฤทธิเ์ป็นไปตามความมุ่งหมาย ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ (2551: 127) ได้
กล่าวว่า คู่มอื เป็นหนังสอืทีใ่ชค้วบคู่ไปกบัการกระท าสิง่
ใดสิ่งหนึ่งเป็นหนังสือที่ใช้แนวทางปฏิบัติให้กับผู้ใช้

สามารถกระท าสิง่นัน้ ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายส่วน
คู่มอืแหล่งอ้างองิต่าง ๆ ปกติมกัจะใช้ควบคู่กบัหนังสอื
เรียน เป็นหนังสอืที่ครูได้ศึกษาด้วยตนเอง และเป็นไป
ตามแนวคิดของ เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ (2555: 77) ได้
กล่าวว่า คู่มอืเป็นเอกสารหรอืหนังสอืที่จดัท าขึน้เพื่อให้
ครูใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถสอนให้
เป็นไปตามแนวทางของหลกัสูตรหรอืใช้เป็นคู่มอืของครู
ในการใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มือที่เขียนขึ้นเป็น
แนวทางใหผู้ใ้ชคู้่มอืไดศ้กึษาท าความเขา้ใจเรื่องที่จะท า 
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้คู่มอืมคีวามสะดวกและ
สามารถปฏบิตังิานไดบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ายใต้มาตรฐาน
ที่ใกล้เคียง และเป็นไปตามแนวคิดของนุดี รุ่งสว่าง 
(2543: 24) ได้กล่าวไว้ว่า คู่มือที่ดีควรมีดังนี้ 1) ด้าน
รูปแบบ มีขนาดรูปเล่มเหมาะสม ตัวอักษรอ่านง่าย 
ชดัเจน มีรูปภาพประกอบเหมาะสมกบัเน้ือหาและการ
น าเสนอกิจกรรมแต่ละขัน้ตอนมีความชัดเจน 2) ด้าน
เน้ือหา ของคู่มือควรมีวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ชดัเจน 
เหมาะสมเขา้ใจง่าย เนื้อหาความรู้มคีวามเหมาะสมตรง
กบัความต้องการและความจ าเป็น 3) ดา้นการน าไปใช้มี
การก าหนดขัน้ตอนการศึกษาคู่มือไว้ชัดเจน ซึ่ง
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของน ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ (2559: 
543) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคที่เป็น
มิตรกับสิ่ งแวดล้ อมส าหรับนิ สิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอื
ฝึกอบรมการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.70/83.68 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของอภิญญา โคตะวนินท์ และคณะ (2562: 55) 
ได้ศึกษา การส่งเสริมการจัดการขยะจากต้นทาง ด้วย
หลกั 3Rs โดยใชคู้่มอื เพื่อลดปรมิาณขยะอนิทรยี ์ส าหรบั
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลศรี
สวสัดิว์ทิยา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศึกษาพบว่า คู่มือการส่งเสริม มีประสิทธิภาพ 
86.84/84.34 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรอุมา สงชะ
วา และคณะ (2559: 216-228) ได้ศกึษาการพฒันาคู่มอื
อบรมการแก้ไขปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เพื่อ
ปลูกมนัส าปะหลงัในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่ า ประสิทธิภาพของคู่ มือการอบรม เท่ ากับ 
82.94/81.23  
  จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื 
มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.6480 ซึง่ส่งผลใหม้ี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้คู่มือ
การส่งเสรมิร้อยละ 64.80 แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่างที่
เขา้ร่วมการส่งเสรมิโดยใชคู้่มอืการส่งเสรมิการเรยีนรู้นัน้
มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ ท าใหค้่าดชันีผลมคี่าที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของถวลัย์ มาศ
จรสั (2553: 62-65) ไดก้ล่าวไวว้่า การจดัการสิง่แวดลอ้ม
การเรยีนรูจ้งึเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาสร้างสรรค ์และ
การน าไอซทีมีาประยุกตใ์ชก้บัการสรา้งสรรค ์สามารถจด
การศึกษาได้หลายรูปแบบ และเป็นไปตามแนวคิดของ
สุพัตรา วงศ์ษา (2549: 77) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้หมายถึงแบบแผนการด าเนินการ
จดัการเรียนรู้ได้รับการจัดเป็นระบบอย่างสมัพันธ์และ
สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการเรียนรู้หรือการสอนที่
รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่านกระบวนการการวิจัย และ
เป็นไปตามแนวคิดของ Sobel (2013: 36-45) กล่าวว่า
การเรียนรู้โดยอิงสถานที่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
สถานทีจ่รงิในทอ้งถิน่อย่างมคีวามรูต่้อผูเ้รยีนเน้นเนื้อหา
เกี่ยวกับท้องถิ่น และบูรณาการเนื้อหาต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้เรยีนเหน็ความส าคญัและความสมัพนัธ์ของสิง่รอบตัว

ทัง้ดา้นสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม การ
จดัประสบการณ์การเรยีนรู้ควรสอดคล้องกบัความสนใจ
ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของชยัธชั จนัทร์
สมุด (2553: 144) ไดศ้กึษาการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) ของหลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมส าหรับบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีค่าเท่ากบั 0.7144 หมายความว่า ผู้เข้า
อบรมมีคะแนนเพิ่มขึน้ร้อยละ 71.44 และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของยศพล พนัธ์เนียม และคณะ (2561: 17) ได้
ท าการศกึษาการพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์เพื่อสมุนไพรใน
ป่าชุมชน บ้านเกิง ต าบลเกิง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
ของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 0.6107 ความหมายว่า 
นักเรยีนที่ใช้คู่มอืการอบรมความก้าวหน้าทางการเรียน
คดิเป็นร้อยละ 61.07 และสอดคล้องกบังานวจิยัของภูรี
ภทัร์ ผุดผา และคณะ (2561: 57) ได้ ท าการศกึษาการ
พัฒนาคู่มืออบรมการอนุรักษ์ความ หลากหลายทาง
ชีวภาพของผีเสื้อในชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบล เกิ้ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนี
ประสทิธผิล (E.I) ของคู่มอืการอนุรกัษ์ความ หลากหลาย
ทางชวีภาพของผเีสือ้ มคี่าเท่ากบั 0.6333 หมายความว่า 
นกัเรยีนมคีะแนนเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 63.33  
 ดงันัน้การเรยีนรูก้ารส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้น
กระซกิโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้พรอ้มทัง้ใชคู้่มอื ซึง่
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของกิจกรรมให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการปลูกต้น
กระซิก ซึ่งสามารถพฒันากลุ่มตัวอย่างให้มีพฤติกรรม
ตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่าง มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนไปในทิศทาง ที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการ
จัดการเรียนรู้ การปลู กต้ นกระซิก  โดยใช้คู่ มื อ 
ประกอบการถ่ายทอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษาเกดิผลดต่ีอนิสติไดเ้ป็นอย่างด ี
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การปลูกไม้มีค่า: ต้นกระซิก โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู ้
 จากการศึกษาก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า 
ก่อนการส่งเสรมินิสติมีคะแนนความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
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ต้นกระซิก อยู่ในระดบั ปานกลาง (�̅�=10.43) และหลงั
การส่งเสริมนิสิตมีคะแนนความรู้อยู่ ในระดับมาก 
(�̅�=16.63) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลัง
การส่งเสริม พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมมีค่า
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่ใช้ในการ
ส่งเสรมิ โดยใชเ้กมเป็นฐานในการเรยีนรูท้ าใหน้ิสติทีเ่ขา้
ร่วมการส่งเสรมิมคีวามรูแ้ละตระหนักถงึการปลูกไมม้คี่า: 
ต้นกระซกิ มากขึน้กว่าก่อนการส่งเสริม ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์ (2545: 7) ให้
ความหมายว่า ความรู้ หมายถึงการระลึกถึง เรื่องราว 
ต่าง ๆ ทีเ่คยมปีระสบการณ์มาแลว้ได ้และรวมถงึการจ า
เนื้อเรื่องต่าง ๆ ทัง้ทีป่รากฏอยู่ในแต่ละเนื้อหาวชิา และที่
เกี่ยวพนักบัเนื้อหาวชิานัน้ด้วย เช่น ระลกึหรอืจ าได้ถึง
วตัถุประสงค์ วธิกีาร แบบแผนและเค้าโครงของเรื่องนัน้ 
ๆ และเป็นไปตามแนวคดิของไพศาล หวงัพานิช (2546: 
96-104) กล่าวถึงการวดัความรู้ ความจ าว่าเป็นการวดั 
ความสามารถในการระลึกเรื่องราวข้อเท็จจริงหรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ และเป็นไปตามแนวคิดของ ชวาล 
แพรตันกุล (2552: 11) ใหค้วามหมายว่าความรูค้อืบรรดา
ขอ้เทจ็จรงิและ รายละเอยีดของเรื่องราว  และการกระท า
ใด ๆ ทีม่นุษยไ์ดส้ะสมและถ่ายทอดต่อ ๆ  กนัมาตัง้แต่ใน
อดตี และเราสามารถรบัทราบสิง่เหล่านี้ได ้ซึง่สอดคล้อง
กบังานวจิยัของอาภาพร ผวิชยัภูม ิและคณะ (2561: 7) 
ได้ศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหิดลาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง วิถีหาเห็ด และ
ขายเห็ด ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ย ความรู้ของ
นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ป่า ชุมชนโคกหนิลาด 
เรื่อง วถิหีาและขายเหด็ก่อน การเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวม
อยู่ในระดบั ปานกลางมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 20.70 และหลงั
การ เขา้ร่วมกจิกรรมโดยร่วมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 26.80 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน ความรู ้ก่อนและ
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลัง การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนการเขา้กจิกรรม และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของญาสุมนิทร ์รกัไธสง, และคณะ (2561: 163)ไดศ้กึษา 
การส่งเสรมิการใช้แหนแดงเป็นปุ๋ ยพชืสดในนาขา้ว เพื่อ
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมส าหรบัชาวบ้านหนองบวัหน่วย 
หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความรู้เกี่ยวกบัการใช้แหนแดงเป็นปุ๋ ยพชืสดในนาขา้ว 
เพื่อเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการส่งเสรมิ ผล
การศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนน
ความรู้เฉลี่ย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง หลังการ
ส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยโดยรวมอยู่ ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนความรู้เฉลี่ยหลังการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณศักดิ ์
พิจิตร บุญเสริม และคณะ (2558 : 218) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพฒันากจิกรรมสิง่แวดล้อมโดยใช้กระบวนกวสีเีขยีว 
(Green Poem)ส าหรบันิสติปรญิญาตรีสาขาสิง่แวดล้อม
ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า หลังการพัฒนากิจกรรม
สิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนการกวสีเีขยีว (Green Poem) 
ของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนความรู้
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมก่อนเขา้ร่วมการพฒันา
กิจกรรมของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
16.00 คะแนน ซึง่มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และหลงั
การ เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 26.46 คะแนน 
ซึ่งมรีะดบัความรู้อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังกิจกรรม ผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้หลังกิจกรรมมากกว่าก่อนกิจกรรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบั
งานวจิยัยุพนิ โพธิช์ยัทอง และคณะ (2562: 66) ไดศ้กึษา 
การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จาก
มูลสตัว์ เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีในสิง่แวดล้อม ผลการศึกษา
พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม มคีวามรูเ้กีย่วกบัการผลติ
ปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลสัตว์เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีใน
สิง่แวดล้อม ก่อนฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 11.21 
คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 56.05 หลงัการฝึกอบรมมคีะแนน
เฉลี่ยเท่ากบั 18.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.50 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัฝึกอบรม พบว่า 
หลงัฝึกอบรมผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมคีวามรูม้ากกว่าการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชทิชา กุลสุวรรณ์ (2558: 
229) ไดศ้กึษาวจิยัการศกึษาเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การจดัการทรพัยากรโดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตรท์ศันคตต่ิอ
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละทกัษะทางการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ ส าหรับ
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นิสติปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ผลการศกึษา
พบว่า นิสิตที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนการ
จัดการ ทรัพยากรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ มีความรู้
เกี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร์
เจตคต ิต่อการอนรกัษ์สิง่แวดล้อม และทกัษะการจดัการ
ทรพัยากรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์หลังเรียนมากกว่า
ก่อน เรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสตทิี ่ระดบั .05 
  ดงันัน้แสดงให้เหน็ว่ากลุ่มตวัอย่างที่เขา้ร่วม
การสง่เสรมิการปลูกต้นกระซกิ มคีวามรูเ้พิม่ขึน้เนื่องจาก
คู่มอืการส่งเสรมิมคีวามเหมาะสม และน่าสนใจและมกีาร
น าเทคนิคการมสี่วนร่วม โดยใชเ้กม ทีม่คีวามสนุกสนาน
และสามารถสอดแทรกเนื้อหาเขา้มาใชใ้นการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นกระซิก จึงท าให้เนื้อหามีความเหมาะกบันิสติ 
และการส่งเสริมท าให้เกดิความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา
ของคู่มอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิไดเ้ป็นอย่างด ี 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นกระซิก โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู ้
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นกระซิก โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศัคตต่ิอการปลูกไมม้คี่า: ต้น
กระซกิ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ก่อนการส่งเสริม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 และ
หลงัการส่งเสรมิ นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคตโิดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศัคตต่ิอการปลูกไมม้คี่า: ต้น
กระซกิ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริม 
มากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่า: ต้นกระซิก โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ มีความ
เหมาะสมและเนื้อหาครบถ้วน ซึ่งแสดงให้เหน็ว่านิสติ มี
ทศันคติที่ดี มีความรู้และความสนใจในการเขา้ร่วมการ
เสริม ท าให้เกิดผลสัมฤทธิท์ี่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ สุภาภรณ์ พลนิกร (2548: 226) กล่าวว่า
ทศันคต ิคอื วธิกีารทีแ่ต่ละคนคดิรู้สกึและการกระท าต่อ
สภาวะแวดล้อม หรอืปรมิาณของความรู้สกึทัง้ทางบวก
และทางลบทีม่ต่ีอสิง่ทีม่ากระตุ้นต่างๆ (Stimuli) หรอืเป็น
ความโน้มเอยีงที่เกดิจากการเรยีนรู้ในการตอบสนองต่อ

วตัถุใดๆ (Object) ทัง้ในดา้นทีด่แีละไม่ดดี้วยความเสมอ
ต้นเสมอปลาย (Consistent) และเป็นไปตามแนวคิด
ของศุภกนิตย์ พลไพรนิทร์ (2540: 79) สรุปว่า ทศันคติ 
หมายถึง การประเมินค่า ความรู้สกึความคิดเห็น หรือ
ความเชื่อของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง อนัมีพฤติกรรมที่
แสดงออกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ปกติบุคคลจะมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอสิง่ที่เหน็ด้วย และทศันคติในทางไม่ด ีต่อ
สิง่ที่ไม่เหน็ด้วย และเป็นไปตามแนวคดิของพชัรา ตนัติ
ประภา (2553: 56-57) กล่าวว่าทศันคติ คือ ผลรวมของ
ความเชื่อและการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลซึ่ง
น าไปสู่แนวโน้มที่จะกระท าการในวิถีทางหนึ่งๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกนิษฐา น้อยค าดี และคณะ 
(2562: 9) ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการใชส้ารก าจดัศตัรูพชื
จากน ้ าหมักใบสะเดา โดยใช้โปสเตอร์อินโฟกราฟิก 
ส าหรับชุมชนบ้านน ้าจัน้ หมู่ที่ 6 ต าบลบัวค้อ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ผูเ้ขา้การ
ส่งเสรมิการใช้สารก าจดัศตัรูพชืจากน ้าหมกัใบสะเดา มี
คะแนนเฉลีย่ของทศันคตหิลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิ ก่อนส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 3.67 อยู่ใน
ระดบัเห็นด้วย และหลงัส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 
4.45 อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ดัง้นัน้ชาวบ้านมี
คะแนนทศันคติเฉลี่ยหลงัการการส่งเสริมมากกว่าก่อน
การส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของผกามาศ โคตรชมภู และคณะ (2561: 44) 
ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืการจดัการป่าชุมชนบ้านวงัชยั 
หมู่ที่ 11 ต าบลโนนชัยศรีอ าเภอโพนททอง จังหวัด
ร้อยเอด็ ผลการศกึษาพบว่า ผลศกึษาและเปรียบเทียบ
ทศันคตกิ่อนและหลงัการฝึกอบรม ชาวบา้นบา้นวงัชยั มี
คะแนนเฉลี่ย ทศันคติต่อการจดัการป่าชุมชน หลงัการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั 205 (p < .05) แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมการ
จดัการ ป่าชุมชน มผีลท าใหช้าวบา้นบา้นวงัชยั มทีศันคติ
ต่อ การจัดการป่าชุมชน เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม และสอดคล้องกบังานวจิยัของชลทศิ พนัธุ์ศริ ิ
และคณะ (2558 : 178-188) ได้ศึกษา การพฒันาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียน: 
สหพันธรัฐมาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สหพนัธรฐั
มาเลเซียของนิสติกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยหลังการ



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(5), 2021 : 66 – 81 
 

77 

ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม การอภิปรายมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มเกิดการเรียนรู้
ภายในกลุ่มจึงมีผลท าให้ทศันคติของนิสติกลุ่มทดลอง
เพิม่ขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเขมศร ขนัทะ และ
คณะ (2562: 43-44) ไดท้ าการศกึษา การส่งเสรมิการใช้
ประโยชน์จากมะกรูดในการดับกลิ่น ของมูลนิธิ
สิง่แวดลอ้มศกึษา (เสลภูม)ิ ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบ้าน
ดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ 
ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จากมะกรูดในการดับ
กลิน่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ( �̅�=2.69) และหลงัการส่งเสรมิ
นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคต ิอยู่ในระดบัเหน็ด้วย (�̅� 
=2.87) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ พบว่า หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนน
เฉลีย่สงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ.05 งานวิจัยของญาณพัฒน์ เฉลยสุข และคณะ 
(2561: 55) ได้ศกึษา การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ป่าไมโ้ดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษา
พบว่า การเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ป่าไม้ โดยใช้กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษาในโรงเรียน
เกิ้งวิทยานุกูล พบว่า ก่อนการส่งเสริม มีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย (�̅� = 246) และหลังการ
ส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅� = 
290) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงั
การ ฝึกอบรม พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติหลงั 
การส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้กจิกรรมการส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า: ต้น
กระซกิ มผีลท าใหท้ศันคตขิองนิสตินัน้เป็นไปในทางที่ดี
ขึน้ เนื่องจากมกีารจดัการกระบวนการเรยีนรู้ที่เกี่ยวกบั
การถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา และใช้คู่มอืการปลูก
ไม้มีค่า: ต้นกระซิก โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อ
เป็นสื่อกระตุ้น และให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นต่อ
ทศันคตทิีด่ ีในการปลูกไมม้คี่า: ต้นกระซกิ จงึท าใหน้ิสติ
มทีศันคตทิีด่เีพิม่มากขึน้ 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นกระซิก โดยใช้
เกมเป็นฐานการเรียนรู ้

 จากการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นกระซิก โดยใช้เกม
เป็นฐานการเรียนรู้ พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยของ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า: ต้นกระซกิ โดย
ใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้โดยรวมก่อนการส่งเสรมิ อยู่ใน
ระดับเพื่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 และหลังการ
ส่งเสริม นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า คู่มือการส่งเสริมการ
ปลูกไมม้คี่า: ต้นกระซกิ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้มี
ความเหมาะสมและครบถ้วน ซึ่งแสดงให้เห็นว่านิสติ มี
จริยธรรมสิง่แวดล้อมที่ดีเพิ่มขึ้น และได้รบัความรู้จาก
กระบวนการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นกระซกิ โดยใช้
เกมเป็นฐานการเรยีนรู ้ท าใหน้ิสติเกดิความรู ้ความเขา้ใจ
ได้ดี ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของวินัย วีระวัฒนานนท์ 
(2546: 175) ได้กล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเป็นสาขา
หนึ่ งของปรัชญา เป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดความคิด 
ทั ศนคติ  แ ล ะก า รปฏิ บั ติ ต่ อ สิ่ ง ใ ด สิ่ ง ห นึ่ ง ซึ่ ง
นอกเหนือไปจากการศึกษา หรือมีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องต่าง ๆ จริยธรรม
สิง่แวดล้อม  จงึเป็นหลกัการปฏบิตัเิกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้ม
ส าหรบัมนุษยท์ีย่ดึเอาความดงีาม ความถูกต้องตามหลกั
คุณธรรมและความเมตตาที่พงึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดล้อม ซึ่ง
จะมีผลต่อชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกัน และเป็นไปตาม
แนวคดิของฐากร สทิธโิชค และคณะ (2557: 59) ไดก้ล่าว
ว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีเนื้อหาสิ่งแวดล้อม 4 เรื่อง 
ไดแ้ก่ ป่าไม ้แหล่งน ้า ขยะ และโลกรอ้น โดยวดัจรยิธรรม 
7 ตวั ได้แก่ ความกตญัญูกตเวทต่ีอสิง่แวดล้อม การไม่
เบยีดเบยีนสิง่แวดล้อม ความละอายและเกรงกลวัต่อสิง่
ไม่ดี การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเมตตากรุณา
สิง่แวดล้อม ความรบัผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมและการไม่
เห็นแก่ตัว แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ซึ่งได้ก าหนด
ระดบัสงูต ่าของระดบัจรยิธรรมไว ้4 ระดบั คอื ระดบัที ่1 
จริยธรรมที่ยึดหลักการกระท าหรือไม่กระท าสิง่ใดเพื่อ
ประโยชน์บางประการของตนเอง (ท าเพื่อตนเอง) ระดบัที ่
2 จรยิธรรมที่ยดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อ
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ประโยชน์ของผู้อื่น ในสงัคม เช่น เพื่อญาติ  เพื่อพี่น้อง  
เพื่อเพื่อนตวัเอง (ท าเพื่อพวกพอ้ง) ระดบัที ่3 จรยิธรรมที่
ยดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์ของ
สงัคม ส่วนใหญ่ เช่น ชุมชน ประเทศชาตหิรอืมนุษยชาต ิ
(ท าเพื่อสงัคม) ระดบัที่ 4 จรยิธรรมที่ยดึหลกัการกระท า
หรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อความถูกตอ้งดงีามอนัเป็นอุดมคติ
สากล และเป็นไปตามแนวคดิของ ภาสนิี เป่ียมพงศส์านต์ 
(2548: 174) 1. จริยธรรมสิ่งแวดล้อมช่วยท าให้ระบบ
นิเวศวทิยาของโลกไม่ถูกท าลาย ช่วยใหช้วีติของสตัวโ์ลก
อยู่รอดช่วยให้สิง่แวดล้อมไม่เกดิมลพษิ และเหนือสิง่อื่น
ใดช่วยใหม้นุษยอ์ยู่ร่วมกนักบัสิง่มชีวีติต่าง ๆ อย่างเป็น
มิตรต่อกัน 2. จริยธรรมสิ่งแวดล้อมช่วยให้มนุษย์รู้จกั
เคารพ  ในสทิธิของสตัว์โลกเหล่าอื่น จะไม่ท าลายและ
เบยีดเบยีนสตัว์อื่น จะใหค้วามรกัความเมตตาแก่บรรดา
สรรพสตัว ์เพื่อใหส้ตัวโ์ลกเหล่าอื่นมชีวีติอยู่รอด มนุษยท์ี่
มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมจะไม่ท าลายแหล่งที่อยู่อาศยัของ
สตัวอ์ื่น 3. จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มช่วยใหม้นุษยส์นองตอบ
ต่อธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มในเชงิไมตร ีและเชงิพึง่พาอาศยั
ซึง่กนัและกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปนัดดา ฤทธิ ์
ส าแดง และคณะ (2562: 48) ได้ศึกษา การอนุรักษ์
ทรัพยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้ าล าธารตามศาสตร์
พระราชา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
จริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อนการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ใน
ระดับเพื่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78 และหลังการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการฝึกอบรม นิสติ
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของณิชกมล ดีวงษา และคณะ (2561: 19) ได้
ท าการศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องชุมชนกบั
การจดัการป่าชุมชน ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรม สิ่งแวดล้อมหลังการเข้าร่วม
กจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อภิญญา ชมมอน และคณะ (2562: 34) ได้ศึกษา การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรแหล่งน ้ าและสัตว์น ้ าใน

ชุมชนผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
ก่อนการสง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅�= 2.68) 
และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม 
(�̅�= 3.30) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั .05 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของวนิดา สร้อยสน และคณะ 
(2562: 7) ได้ศกึษา การส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรป่า
ไม้และสตัว์ป่าในชุมชน ผลการวจิยัพบว่า นิสติที่ได้เขา้
ร่วมการส่งเสรมิ คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อน
การส่งเสริมโดยรวม อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅� = 2.98) 
และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม 
(�̅� = 3.26) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน 
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของประยูร วงศ์จันทรา (2553: 
102) ได้ศกึษาแนวคดิจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สิง่แวดล้อม
ศกึษากบัการปลูกฝังจรยิธรรมสิง่แวดล้อม แนวทางการ
แก้ไขปัญหาการสร้างจติส านึกและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ตามแนวพุทธศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า จริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเป็นการสรา้งความตระหนัก และจติส านึกทาง
สิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาการสร้างจิตส านึกทาง
จริยธรรมสิง่แวดล้อมต้องท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม และพบว่าหลกัค า
สอนทางพระพุทธศาสนามีความสอดคล้องกับกับการ
ปลกูจติส านึกทางจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเพราะหลกัค าสอน
เน้นให้เข้าใจธรรมชาติ ดังนัน้ การปลูกฝัง่จริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางหนึ่ งในการแก้ไขปัญหา
สิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างด ี
 ดงันัน้กจิกรรมการส่งเสริมการเรยีนรู้มผีลท าให้
จริยธรรมสิง่แวดล้อม ของนิสตินัน้เป็นไปในทางที่ดขี ึน้ 
เนื่องจากมกีารจดัการกระบวนการเรยีนรู้ที่เกี่ยวกบัการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา และใชคู้่มอืการปลูกไม้มี
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ค่า:ต้นกระซิก โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ในการ
บรรยายใหค้วามรูเ้พื่อเป็นสื่อกระตุ้นให ้ผูเ้ขา้การส่งเสรมิ
มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มทีด่ต่ีอการปลูกต้นกระซกิจงึท าให้
นิสติมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อน
การสง่เสรมิ  
 
6 ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงาน สถานศึกษาที่เกี่ยวขอ้งควรมกีาร
จดัการส่งเสริมการปลูกต้นกระซิกในพื้นที่เพื่อเป็นการ
อนุรกัษ์ตน้กระซกิ 
 2) รฐัควรส่งเสริมการปลูกต้นกระซิกให้มากขึ้น 
ทัง้ในพื้นที่สาธารณะ ป่าชุมชน พื้นที่เกษตรกรรมวน
เกษตรหวัไร่ปลายนา   

 3) ภาครฐัควรเขา้ไปช่วยเหลอืชุมชน ในเรื่องการ
ใหค้วามรูเ้รื่องไมม้คี่า และการปลูกต้นกระซกิ เพื่อชุมชน
จะไดน้ าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัไปใช้ครัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาการพฒันาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ด้านยาสมุนไพรจากสรรพคุณของต้นกระซกิเพื่อไปเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน 
 2) ควรมีการศึกษาพฤติกรรมในด้านการมีส่วน
ร่วมเรื่องการปลูกไม้มีค่า ต้นกระซิก ในพื้นที่ว่างเปล่า
ของตนเอง และเพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปรูจ้กัผลติภณัฑจ์าก
ไม้กระซกิมากยิง่ขึน้ โดยการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ใน
สื่อต่างๆ เช่น วทิยุ หอการะจายสยีงตามชุมชน เพื่อให้
ทุกคนเขา้ถงึขอ้มลูของตน้กระซกิไดง้่ายยิง่ขึน้ 
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