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บทคดัยอ่ 
 

 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า: ตน้นางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐาน
การเรยีนรู้ ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ์ เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาวิจยั คือ นิสติระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีน
รายวชิาทรพัยากรป่าไม ้และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิ
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 80.16/90.33 ส่วนดชันีประสทิธผิลของ
คู่มือการส่งเสริมเท่ากบั 0.8384 แสดงว่า นิสติมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ร้อยละ 83.84 นิสติมีคะแนนความรู้ 
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูต้นไมม้คี่า: ตน้นางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้หลงัการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ค ำส ำคญั : การสง่เสรมิ ตน้นางพญาเสอืโคร่ง ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  
   เกมเป็นฐานการเรยีนรู ้ 
 
 
 

mailto:Nattapon8309@gmail.com


Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(6), 2021 : 84 – 96 
ISSN 2651-0782 
 

 
Coressponding Author: Nattapon Luangpanastoom ; E-mail address: Nattapon8309@gmail.com 

85 

The Promotion of planting valuable trees: Wild Himalayan Cherry (Prunus cerasoides) 
by using games based learning 

 
Nattapon Luangpanastoom1, Prayoon Wongchantra2, Kannika Sookngam3, Phanat Phothibat4,  

Wilawan Phornphatcharaphong5, Teekhawut Sriburin6, Pitinuts Sailabat7 
1,2,3,5Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University 

Kham Riang Sub-District, Kantharawichai District, Maha Sarakham province 44150 
4Faculty of Fine-Applied Arts and Cultural Science, Mahasarakham University 

Kham Riang Sub-District, Kantharawichai District, Maha Sarakham province 44150 
6Phu Ruea National Park, Nong Bua Sub-District, Phu Ruea District, Loei province 42160 

7Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhonphanom University 
Naratkhway Sub-District, Meung District, Nakhon Phanom Province 48000 

 
Nattapon Luangpanastoom, Prayoon Wongchantra, Kannika Sookngam, Phanat Phothibat, Wilawan Phornphatcharaphong, 
Teekhawut Sriburin, Pitinuts Sailabat. (2021). The Promotion of planting valuable trees:  Wild Himalayan Cherry (Prunus 
cerasoides) by using games based learning. Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(6), 2021 : 84 - 96.  
  

Abstract 
 
 The purposes of this research were to develop a manual to promotion of planting valuable trees : Wild 
Himalayan Cherry (Prunus cerasoides)  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: Wild 
Himalayan Cherry (Prunus cerasoides) 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 80.16/90.33 
The effectiveness of the activity manual index was equal to 0 . 8 3 8 4 . The students had more knowledge and 
effect to increased student progress after using the training manual at 83.84%. 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, Wild Himalayan Cherry (Prunus cerasoides),  environmental knowledge, environmental  

attitude, environment ethics, games based learning. 
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1. บทน ำ  
 ป่าไมเ้ป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามส าคญัอย่าง
ยิง่ต่อสิง่มชีวีติ ไม่ว่าจะเป็นมนุษยห์รอื สตัวอ์ื่น ๆ เพราะป่า
ไม้มีประโยชน์ทัง้การเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคส าหรับ
มนุษย ์และยงัมปีระโยชน์ในการรกัษาสมดุลของสิง่แวดลอ้ม  
ถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงไปมาก ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สัตว์ป่า ดิน น ้ า 
อากาศ ฯลฯ  
 มนุษย์อาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นปัจจยัในการด าเนินชีวติมาโดยตลอดและเมื่อมีความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น เป็นเหตุ ให้
ทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมถูกน ามาใช้ประโยชน์ 
และถูกท าลายอย่างมากมายและรวดเร็วจนบางชนิดมี
ปรมิาณลดน้อยลงและบางชนิดมสีภาพเสื่อมโทรมลงมนุษย์
ไม่อาจด ารงชวีติอยู่ไดห้รอือยู่ไดก้ไ็ม่ดดีงันัน้เมื่อมนุษยร์ูจ้กั
ใช้ก็ต้องรู้จกัปกปักรกัษาทรพัยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างยัง่ยนืไดย้าวนานต่อไป (ประยรู วงศจ์นัทรา, 
2558 : 31) 
 ทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นสิง่ทีส่ าคญั เป็นตน้ทุนหรอื
วัตถุดิบที่มนุษย์น ามาใช้เพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจ 
ประเทศใดกต็ามทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาติ 
ประเทศนัน้จะมีความร ่ ารวยและมีความเจริญทางด้าน
เศรษฐกจิ แต่เมื่อใดกต็ามที่มนุษย์น าทรพัยากรธรรมชาติ
มาใชไ้ม่ถูกวธิกีท็ าใหท้รพัยากรธรรมชาตบิางชนิดหมดสิน้
ไปจากโลกนี้ได ้ดงันัน้จงึควรทีจ่ะเรยีนรูถ้งึความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เรียนรู้ถึงประเภทของทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละเขา้ใจถงึทรพัยากรธรรมชาตเิหล่านัน้เพื่อการ
วางแผนการจดัการที่มีคุณภาพ จะเห็นได้ว่าสิง่ที่เรียกว่า 
“ทรพัยากรธรรมชาติ” นัน้คอืสิง่ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ 
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม และเป็นสิง่ที่เกดิขึ้นเอง 
ดงันัน้ทรพัยากรธรรมชาตจิงึมคีวามส าคญัต่อมนุษยใ์นด้าน
ต่าง ๆ (ดเิรก ปัทมสริวิฒัน์., 2559 : 40) 
 โครงการชุมชนไมม้คี่า เพื่อใหป้ระเทศไทยมชีุมชน
ไม้มคี่า 20,000 ชุมชน ใน 10 ปี รวมทัง้มกีารปรบัปรุงร่าง
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงาน
โครงการชุมชนไม้มีค่าเพื่ อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ  ์ โดย
มอบหมายให้ ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) กรมป่าไม ้และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหน่วยงานหลกัในการบูรณาการ 
การขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า และมอบหมาย
หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง “โครงการ
ชุมชนไมม้คี่า” เป็นการสนับสนุนใหป้ระชาชนมคีวามมัน่คง
ทางเศรษฐกิจโดยการปลูกไม้มีค่า เพื่อเป็นการเก็บออม 
เป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนั และสร้างอาชพีที่มัน่คงยัง่ยนืใน
ระยะยาว พรอ้มกบัเป็นการเพิม่พืน้ทีป่่าใหก้บัประเทศ เป็น
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการเกิดภัยธรรมชาติ 
รวมทัง้การสร้างรายได้ด้วยการปลูกไม้มีค่าในลักษณะ
เกษตรผสมผสาน โดยมเีป้าหมายใน 10 ปี จะเกดิชุมชนไม้
มคี่า 20,000 ชุมชน มผีลต่อประชาชน 2.6 ล้านครวัเรือน 
จ านวนต้นไมเ้พิม่ขึน้ 1,040 ลา้นต้น เพิม่พืน้ทีป่่า 26 ลา้น
ไร่ ซึ่งคาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1,040,000 ล้าน
บาท (สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์
ธาน,ี 2562 : เวบ็ไซต ์) 
 ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ หมายถึง ไม้ยืนต้นทุกชนิด 
รวมถึงที่ปลูก หรอืขึน้เองตามธรรมชาตแิละอยู่นอกเขตป่า
อนุรกัษ์ที่มกีารใช้ประโยชน์เนื้อไม้และ/หรือ ผลติผลอื่นที่
ไม่ใช่เนื้อไมเ้พื่อการคา้ ดงันัน้ อาจกล่าวโดยรวมไดว้่า ไมม้ี
ค่าทางเศรษฐกิจ เป็นไม้ที่สามารถน ามาสร้างมูลค่า หรือ
แปรรูปเป็นผลติภณัฑอ์ื่น ๆรวมทัง้ใหป้ระโยชน์ทัง้ทางตรง
และทางออ้มแก่ผูป้ลูกและรฐับาลไดก้ าหนดใหไ้มย้นืตน้ทีม่ี
มูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถ ใช้เป็นทรัพย์สินเพื่อเป็น
หลกัประกนัทางธุรกิจได้โดยสามารถน ามาค ้าประกนัการ
กู้ยืมเงิน หรือขอสินเชื่อได้โดยปัจจุบันอยู่ ในระหว่าง
การศกึษาเพื่อพฒันาเกณฑ์การประเมนิมูลค่าต้นไม้ทีเ่ป็น
มาตรฐานและไดร้บัการยอมรบั (กรมป่าไม,้2561 : 12) 
 ปัจจุบนั ตน้นางพญาเสอืโคร่ง เป็นไมย้นืต้นผลดัใบ
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ล าต้นมคีวามสูงประมาณ 10-15 
เมตร เรอืนยอดเป็นพุ่มกลมโปร่ง เปลอืกต้นเรยีบเป็นมนั สี
เหลอืบน ้าตาล เยื่อผวิบาง หลุดลอกง่าย ตามกิง่อ่อนมขีน
ละเอยีด พรรณไม้ชนิดนี้ขยายพนัธุ์โดยใช้เมลด็ มเีขตการ
กระจายพันธุ์ตามธรรมชาติทางตอนใต้ของประเทศจีน 
ไต้หวนั ญี่ปุ่ น โดยพบขึ้นในป่าที่ระดับความสูงประมาณ 
500-1,500 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ส่วนในประเทศไทยพบ
ขึน้ตามภูเขาที่สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,000-2,000 
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เมตร การปลูกในพืน้ทีร่าบจะปลูกยาก เพราะหน้าฝนน ้าขงั
ระบายไม่ใด ้รากเน่าตาย หน้าแลง้รถน ้าแต่ไม่ยอมซมึถงึตุ้ม
ไม ้และในพืน้ทีป่่าโคกหนิลาดยงัไม่มตีน้นางพญาเสอืโคร่ง  
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมคีวามสนใจที่จะส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มคี่า: ต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมภายในมูลนิธิ
สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้นิสิต มีความรู้ ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นต่อการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้น
นางพญาเสือโคร่ง โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ โดยใช้
คู่มอื นิสติสามารถน าความรู้จากการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้น
นางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้อ ไปใชใ้น
ครวัเรอืนไดแ้ละสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวัได้เป็น
อย่างด ีจากการปลกูไมม้คี่า 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1. เพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า: 
ต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ให้มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และค่าดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืการสง่เสรมิ 
 2.2. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้เกีย่วกบัการ
ปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใช้เกมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศัคต ิต่อการปลูก
ต้นไม้มคี่า: ต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
  2.4. เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นนางพญาเสอืโคร่ง 
โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื นิสติสาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคามจ านวน 356 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศกึษาวจิยั คือ นิสติระดบั
ปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม ้
และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้น
นางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
  2) แผ่นพบัการปลกูตน้นางพญาเสอืโคร่ง  
 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกบัการปลูกต้นไม้
มคี่า: ตน้นางพญาเสอืโคร่ง  
  2) .แบบวดัทศันคติต่อการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้น
นางพญาเสอืโคร่ง  
  3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูก
ตน้ไมม้คี่า: ตน้นางพญาเสอืโคร่ง  
3.3 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 3.3.1 ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานจากต ารา เอกสารงานวจิยั
ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง ได้แก่ คู่มอื แผ่น
พับ แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกไมม้คี่า: ต้นนางพญาเสอื
โคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 3.3.2 น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  1) คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่ า: ต้น
นางพญาเสือโคร่ง โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ โดยมี
เนื้อหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 3 หน่วย ประกอบไปดว้ย กจิกรรม
ที่ 1 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับ ต้นนางพญาเสือโคร่ง หน่วย
กจิกรรมที่ 2 ประโยชน์และสรรพคุณของต้นนางพญาเสอื
โคร่ง และหน่วยกจิกรรมที่ 3 หลกัการการปลูกต้นไม้มคี่า: 
ตน้นางพญาเสอืโคร่ง 
  2) แผ่นพบั เรื่องการปลูกไม้มคี่า: ต้นนางพญา
เสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
  3) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า: 
ตน้นางพญาเสอืโคร่ง มลีกัษณะเป็น ค าถาม ปลายปิด แบบ 
4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  4) แบบวดัทศันคต ิมลีกัษณะค าถามแบบปิด เป็น
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีลักษณะเป็นแบบ
ก าหนด แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่/เหน็ดว้ย/ไม่
แน่ใจ/ไม่เหน็ดว้ย/ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้  
  5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม มลีกัษณะเป็น
ค าถามปลายปิด แบบ 4 ตัวเลือก ก ข ค และ ง คือ  
เพื่อตนเอง เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อสงัคม เพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3.3.3 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
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 3.3.4 น าเครื่ องมือที่ผ่ านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของเครือ่งมอื 
และประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่าความเหมาะสม
ของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 
ทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มอื และเครื่องมอื มคี่า IOC เฉลีย่มากกวา่ 
0.5 ขึน้ไป สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 3.3.5 น า เครื่ องมือที่ ผ่ านการวิ เคราะห์ จาก 
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  1) แบบทดสอบความรู้ มคี่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้ (r) อยู่ระหว่าง 0.32 - 0.73 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
เท่ากบั 0.8324 ซึง่เป็นไปตามเกฑณ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  2) แบบวดัทศันคติ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
(r) อยู่ระหว่าง 0.41 – 0.82 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ
เท่ากบั 0.9463 ซึง่เป็นไปตามเกฑณ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.31 – 0.72 และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับเท่ากับ 0.7473 ซึ่งเป็นไปตามเกฑณ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 3.3.6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมนิผลใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใชใ้นการจดักจิกรรม
การส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใช้
เกมเป็นฐานการเรยีนรู ้
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นนางพญาเสือ
โคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ผูว้จิยัไดท้ าการแบ่งการ
ออกแบบและการเกบ็รวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้  
  ระยะที่ 1 การออกแบบและสร้างเครื่องมือการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใช้
เกมเป็นฐานการเรยีนรู ้ 
   1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจาก
เอกสารงานวจิยัต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งในเรื่องของการส่งเสรมิ
การปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบของ
เนื้อหาในการจดัท าคู่มอื  
   2) จัดเตรียมเครื่องมือในการถ่ายทอด 
แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ แบบวัดจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ในหวัขอ้ การส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้น
นางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ใหส้มบรูณ์  

   3) น าเนื้อหาจากคู่มอืทีส่มบูรณ์แลว้มาสร้าง
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรม
สิง่แวดล้อม น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา น ามาปรบัปรุง
แกไ้ข ตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาก่อนน าเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ 3 ท่าน ปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  
   4) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ 
และแบบวดัจรยิธรรมจรยิธรรม เกีย่วกบัการส่งเสรมิการปลกู
ต้นไม้มีค่า: ต้นนางพญาเสือโคร่ง โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรยีนรู้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศึกษาชัน้ปีที่ 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคามจ านวน 30 คน  
  ระยะที่ 2 การถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศึกษา
โดยการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นนางพญาเสอืโคร่ง 
โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ 
   1) ขัน้ก่อนการสง่เสรมิ 
    1.1) แนะน าวิทยากรให้แก่นิสิตการ
ส่งเสรมิ พร้อมชี้แจงรายละเอยีดก่อนการส่งเสรมิในหน่วย
กจิกรรมต่าง ๆ 
    1.2) แจกแบบทดสอบความรู้ ทศันคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนการส่งเสรมิแต่ละหน่วย 
   2) ขัน้ด าเนินการสง่เสรมิ 
    2.1) วิทยากรน าเสนอเกม ชี้แจงวิธกีาร
เล่น และกติกาการเล่น มี 3 เกม 3 หน่วยการเรียนรู้โดย
วทิยากรใช้เกมในแต่ละหน่วยการเรยีนรู้ ดงันี้ กจิกรรมที่ 1 
ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบั ต้นนางพญาเสอืโคร่ง ใชเ้กมโดเรม่อน 
กจิกรรมที ่2 ประโยชน์และสรรพคุณของตน้นางพญาเสอืโครง่ 
ใชเ้กม "4 หอ้งหวัใจ" และกจิกรรมที ่3 หลกัการการปลกูตน้ไม้
มคี่า :  ตน้นางพญาเสอืโคร่ง เกม "บอลวเิศษ" 
    2.2) ก าหนดเกมและวธิกีารเล่นใหช้ดัเจน
และมกีารสอดแทรกเนื้อหาตามหน่วยกจิกรรมทัง้ 3 กจิกรรม 
เพื่อใหเ้กดิความรูใ้นขณะการเล่นเกมและเกดิความสนุกสนาน
และมสีว่นร่วมในการตอบค าถามจากการเล่นเกม 
    2.3) หลงัจากการเล่นเกมมกีารสรุปสิง่ที่
ไดจ้ากการเล่นเกมโดยวทิยากรมกีารถามตอบร่วมกบัผูเ้ล่น 
    2.4) วทิยากรประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ 
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ภาพประกอบที ่1 จดักจิกรรมการเล่นเกม 

 
   3) ขัน้สรุป 
    3.1) สรุปเนื้อหาในแต่ละหน่วยและ
กล่าวถึงประโยชน์ของเกมที่นิสติส่งเสริมได้ร่วมกิจกรรม
การเล่นเกมในครัง้นี้ 
    3.2) ท าแบบทดสอบความรู้ ทัศนคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการสง่เสรมิ 
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (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) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 

4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศึกษาประสทิธิภาพของคู่มือการส่งเสริม
การปลกูตน้นางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 80.16 
และประสทิธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 90.33 
ดงันัน้ การปลูกต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใช้เกมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้มปีระสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิ 80.16/90.33 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 สว่นค่าดชันีประสทิธผิลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 
คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้มี
ค่าเท่ากบั 0.8384 หมายความว่า นิสติการส่งเสรมิมคีวามรู้
เพิ่มขึ้น และส่งผลให้นิสิตการส่งเสริมมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือส่งเสริมร้อยละ 
83.84 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ได้ (ดงั
ตารางที ่2) 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกบัความรู้ เกีย่วกบั
การปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง ก่อนการส่งเสริมและ
หลงัการส่งเสริม 
 จากการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสิตมี
คะแนนความรู้เฉลี่ยเกีย่วกบัการปลูกต้นนางพญาเสอืโคร่ง 
อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=8.03) และหลงัการส่งเสรมินิสติมี
คะแนนความรู้เฉลี่ยเกีย่วกบัการปลูกต้นนางพญาเสอืโคร่ง 
อยู่ในระดบัมากที่สุด (�̅�=18.06) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัการ
ส่งเสรมิมคี่ามากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้นางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้(E1 / E2) 
 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.03 0.76 80.16 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 18.06 0.82 90.33 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 80.16/90.33 
 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้นางพญาเสอืโครง่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
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ผลรวมคะแนนควำมรู้
ก่อนกำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนนควำมรู้
หลงักำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

241 542 20 83.84 ผ่านเกณฑ ์
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไมม้คี่า: ตน้นางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30)  
 

รำยกำร 
ก่อนกำรเรียนรู ้ ระดบั

ควำมรู ้
หลงักำรเรียนรู ้

ระดบัควำมรู ้ t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรู ้(N=20) 8.03 1.34 ปานกลาง 18.06 0.82 มากทีส่ดุ -21.528 29 .000* 
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

4.3 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกบัทศันคติต่อการ
ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งก่อนการส่งเสริมและหลงั
การส่งเสริม 
 จากการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมินิสติมคีะแนน
ทศันคตต่ิอการปลกูตน้นางพญาเสอืโคร่งอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย
อย่างยิง่ (�̅�=4.21) และหลงัการสง่เสรมินิสติมคีะแนนทศันคติ
เกี่ยวกบัต่อการปลูกต้นนางพญาเสอืโคร่ง อยู่ในระดบัเหน็
ด้วยอย่างยิ่ง (�̅�=4.38) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลงัการสง่เสรมิ พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัการสง่เสรมิมคี่า
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 (ดงัตารางที ่4) 

4.4 ผลการศึกษาการเป รียบเ ทียบจ ริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งก่อน
การส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
  จากการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมินิสติมี
คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูตน้นางพญาเสอื
โคร่ง อยู่ ในระดับเพื่อสังคม (�̅�=2.78) และหลังการ
ส่งเสรมินิสติมคีะแนนจรยิธรรมสิง่แวดล้อม อยู่ในระดบั
เพื่อสงัคม (�̅�=3.05) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อน
และหลงัการสง่เสรมิ พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัการสง่เสรมิ
มคี่ามากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่5) 

 

ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลูกไมม้ีค่า: ต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ 
โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ทศันคต ิ
(N=5) 

4.21 0.36 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

4.38 0.35 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-3.697 29 .000* 

มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า: ต้นนางพญาเสอืโคร่งโดยใชเ้กมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30)  
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

จริยธรรม 
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

จริยธรรม 
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
จรยิธรรม 
สิง่แวดลอ้ม 

(N=4) 
2.78 0.60 เพื่อสงัคม 3.05 0.23 เพื่อสงัคม -2.127 29 .000* 
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มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการปลูกไม้มีค่า: ต้นนางพญาเสือ
โครง่ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู ้ 
 จากการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
E1 คิดเป็นร้อยละ 80.16 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ E2  
คิดเป็นร้อยละ 90.33 ดังนัน้การส่งเสริมที่ใช้ในการปลูก 
ไมม้คี่า: ต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ 
มปีระสทิธภิาพของคู่มอื 80.16/90.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์
80/80 ตามที่ตัง้ไว้และดชันีประสทิธผิลของคู่มอื มีค่าดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.8384 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์
ทีก่ าหนดและนิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ ส่งผลใหม้คีวามกา้วหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือร้อยละ 83.84  
แสดงให้เหน็คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นนางพญา
เสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้เป็นการสง่เสรมิทีเ่น้น
การให้ความรู้แก่นิสติ สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา ชัน้ปีที่ 1 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยผ่านกระบวนการปรบัปรุงแก้ไข ตรวจสอบ
จากอาจารยท์ีป่รกึษาตามขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง ซึง่เป็นการพฒันา
ความรู้ความสามรถให้แก่นิสติที่เขา้รบัการส่งเสรมิ เป็นไป
ตามแนวคิดของ ฐปนพรรษ ฤกษ์ เปลี่ยน (2551: 37)  
ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การเปรียบเทียบ
ทรัพยากร ที่ใช้ไปกับผลที่ได้รับจากการท างานว่าดีขึ้น
อย่างไรแค่ไหน ในขณะที่ก าลังท างาน ตามเป้าหมายของ
องค์การ เป็นไปตามแนวคิดของ ลักษณะ ยุทธสุทธิพงศ์ 
(2550: 11) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ ต้องค านึงถึงการ
ด าเนินงาน ที่สามารถบรรลุผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ แต่ทัง้นี้ก็ต้องใช้ทรพัยากรต่าง ๆ  ที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่าและประสทิธภิาพนัน้ พจิารณาที่กระบวนการของการ
ด าเนินงานมากกว่าผลผลิตของการด าเนินงาน การศึกษา
ประสทิธภิาพของอุปกรณ์ปฏบิตักิารฟิสกิสแ์ผนใหม่ เป็นไป
ตามแนวคิดของ เผชิญ กิจระการ (2546 : 1-6) ได้กล่าวว่า 
ประสทิธผิล คอื ของแผนการเรยีนรูห้รอืสื่อทีส่รา้งขึน้ โดยให้
พจิารณาจากพฒันาการของนักเรยีนจากก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนว่ามคีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้อย่างเชื่อถอืไดห้รอืไม่ 
หรอืเพิม่ขึน้เท่าใดซึง่อาจพจิารณาไดจ้ากการค านวณค่า t-test 
แบบ Dependent Samples หรือหาค่าดัชนี มีรายละเอียด 

ดงันี้ 1) การหาค่าพฒันาการที่เพิม่ขึน้ของผู้เรยีนโดยอาศยั
การหาค่า t-test เป็นการพจิารณาดูว่านักเรยีนมพีฒันาการ
เพิม่ขึน้อย่างเชื่อถอืไดห้รอืไม่ โดยท าการทดสอบนกัเรยีนทุก
คนก่อน (Pretest) และหลงัเรียน (Posttest) แล้วน ามาหาค่า  
t-test แบบ Dependent Samples หากมีนัยส าคัญทางสถิติ  
กถ็อืไดว้่า นักเรยีนกลุ่มนัน้มพีฒันาการเพิม่ขึน้อย่างเชื่อถอื
ได้ เป็นไปตามแนวคดิของวีระพนัธ์ แก้วรตัน์ (2558: 136)  
ให้ค านิยามความหมายของ การฝึกอบรมไวว้่า กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมอย่างมรีะบบ เพื่อใหบุ้คคลมคีวามรู ้
ความ เข้าใจ มีความสามารถที่จ าเป็น และมีทัศนคติที่ดี 
ส าหรบัการปฏบิตังิานอย่างใดอย่างหนึ่งของ หน่วยงานหรอื
องค์กร รกัษารูปแบบหรอืการธ ารงไวซ้ึ่งเอกลกัษณ์ เป็นไป
ตามแนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยนื (2551: 127-132) ไดก้ล่าว
ว่า คู่มอื คอื หนงัสอืทีผู่เ้รยีนใชค้วบคู่ไปกบัต าราทีเ่รยีนปกต ิ
โดยการถ่ายทอดความรูผ้่านคู่มอืฝึกอบรม อาจท าใหผู้เ้รยีนมี
ความรู้เกี่ยวกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผู้อื่น โดยมุ่งหวงัให้
ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคต ิและเกดิความตระหนกั สามารถ
ด าเนินการในเรื่องนัน้  ๆไดอ้ย่างเหมาะสมเป็นไปตามแนวคดิ
ของ อุทุมพร ไพลนิ (2558: 4) ได้กล่าวว่า การจดัการเรยีน
การสอนแบบเกม (Game) หมายถงึ กระบวนการทีผู่ส้อนใชใ้น
การช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด 
โดยการใหผู้เ้รยีนเล่นเกมตามกตกิา และน าเนื้อหาและขอ้มลู
ของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกม
ของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้เป็นไป
ตามแนวคดิของแผนกบรหิารหลกัสตูร ส านักบรหิารวชิาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (2557: 4) ได้กล่าวว่า 
จุดเน้นของเกมอยู่ที่การเรียนรู้ยุทธวิธต่ีาง ๆ  ที่จะเอาชนะ
อุปสรรค เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมาย ผู้สอนจ าเป็นต้องเขา้ใจ
จุดเน้นของการใชเ้กมในการสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลทิศ  
พนัธุ์ศิริ และบญัญัติ สาลี (2559: 176-188) ได้ศึกษาเรื่อง  
การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อาเซียน : สหพนัธ์รฐัมาเลเซีย มีความมุ่งหมายเพื่อพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอาเซยีน : 
สหพนัธรฐัมาเลเซยีที่มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และ
หาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรมเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ทัศนคติก่อนและหลังการฝึกอบรม  
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ผลการศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
90.33/ 93.22 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรมเท่ากบั 
0.8685 อย่างมนียัยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ พรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงศ์จันทรา 
(2559 : 189-202) ได้ ศึกษาการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 84.53/85.33 แสดงใหเ้หน็วา่
คู่มือฝึกอบรมมี ประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ได้   
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ น ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ (2559: 
543-563) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อมส าหรบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรมการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 
80.70/83.68 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาณุพงศ ์ชุมอภยั  
และน ้าทิพย์ ค าแร่ (2559 : 203-215) ได้ศึกษา การพัฒนา
คู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีน 
ราชอาณาจกัรไทย ผลการศกึษา พบว่า นิสติมคีวามกา้วหน้า
ในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 63.38 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของสเุมธ ผกาหวน และคณะ (2561: 1-17) การพฒันากจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ต้นไมเ้ด่นในป่าชุมชน ผลการศกึษาพบว่า
คู่มือกิจกรรมมีดัชนีประสทิธิผลของคู่มือกิจกรรม เท่ากบั 
0.8400 
 ดังนัน้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นนางพญาเสอืโคร่ง มปีระสทิธภิาพ และ
ประสิทธิผลตามเกณฑ์ 80/80 จึงท าให้เนื้อหาเหมาะกับ
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ ท าใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหา
ของคู่มอืทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิเป็นอย่างด ีซึ่งคู่มอืการส่งเสรมิ
การเรยีนรูก้ารปลกูตน้นางพญาเสอืโคร่งนัน้เน้นใหน้ิสติได้รบั
ประสบการณ์ และความรูใ้หม่  ๆเพื่อใหน้ิสติสามารถน าความรู ้ 
และประสบการณ์ทีไ่ดเ้กีย่วกบัการปลูกต้นนางพญาเสอืโคร่ง
ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างสงูสดุ 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบัการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นนางพญาเสือโคร่ง โดยใช้เกมเป็นฐาน
การเรียนรู ้
 จากการศึกษาก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า  
ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการปลูก 
ต้นนางพญาเสอืโคร่ง อยู่ในระดบั ปานกลาง (�̅�=8.03) และ
หลงัการส่งเสริมนิสติมีคะแนนความรู้อยู่ในระดบัมากที่สุด 

(�̅�=18.06) เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริมมคี่ามากกว่า
ก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดง
ใหเ้หน็ว่า การปลูกไมม้คี่า :ต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กม
เป็นฐานการเรยีนรู้ มคีวามเหมาะสมและครบถ้วน เนื่องจาก
นิสติได้รบัความรู้จากกระบวนการส่งเสรมิการปลูกไม้ มคี่า: 
ต้นนางพญาเสือโคร่ง โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ เช่น  
การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
ตอบค าถามเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในหน่วยส่ งเสริม  
จงึท าให้นิสติมรีะดบัความรู้ความเขา้ใจเพิม่ขึน้ เป็นไปตาม
แนวคดิของ ประยรู วงศจ์นัทรา (2555 : 6) ไดก้ล่าวว่า ความรู ้ 
เป็นกระบวนการถ่ายทอดหรือสื่อสารองค์ความรู้ด้าน
สิง่แวดล้อมให้คนเกิดความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม ทศันคติ 
เจตคติ ค่านิยมที่ดต่ีอสิง่แวดล้อม ความตระหนักต่อปัญหา
สิง่แวดลอ้ม ทกัษะในการแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม การมสีว่นรว่ม
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลในการ
แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมเพื่อให้เกดิคุณภาพสิง่แวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตอย่างยัง่ยืน โดยผู้วิจ ัยได้น าการสอนโดยใช้
รูปแบบเกมมาประยุกต์ร่วมกบัวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา เป็นไป
ตามแนวคดิของ บูรชยั ศริมิหาสาคร (2550 : 24) ไดก้ลว่าว่า 
ความรู้ คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทยีบ 
เชื่อมโยงกบัความรู้อื่นจนเกดิความเขา้ใจ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได ้และเป็นไปตามแนวคดิของ 
แสงจนัทร์ โสภากาล (2554: 14-15) ได้กล่าวว่า ความรู้ คอื 
การรบัรู้เกี่ยวกบัข้อเท็จจริง เหตุการณ์รายละเอียดต่าง  ๆ 
ที่เกิดจากการสังเกต การศึกษา ประสบการณ์ทัง้ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคมความรู้พื้นฐานหรอืภูมิ
หลงั ของแต่ละบุคคลทีบุ่คคลไดจ้ดจ าหรอืเกบ็รวบรวมไวแ้ละ
สามารถแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมที่สงัเกตหรือวดัได้  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนิษฐา นามใหม่ และน ้าทพิย์ 
ค าแร่ (2560: 208) ไดท้ าการศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การจัดการทรัพยากรน ้ า ในจั งหวัดมหาสารคาม  
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ก่อนฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 16.66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55.53 ความรู้หลัง
ฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.13 คะแนน คิดเป็น 
รอ้ยละ 83.76 เมื่อวเิคราะหเ์พื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนน
ก่อนและหลงัการฝึกอบรมพบว่า หลงัการฝึกอบรมนิสติระดบั
ปริญญาตรีชัน้ปีที่ 3 มีความรู้มากกว่าก่อนการฝึกอบรม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั อาภาพร ผิวชยัภูม ิและคณะ (2561: 7) ได้ศกึษา 
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การพัฒนาการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหิดลาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม เรื่ องวิถีหาเห็ด และขายเห็ด  
ผลการศึกษาพบว่า นิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูห้ลงั การเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้
กิจกรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทร มัน่คง  
และคณะ. (2554 : 5 ) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การท าปุ๋ ยหมกั
จากเศษอาหารร่วมกับเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร  
ผลการศกึษาพบว่า ความรูก้่อนการฝึกอบรมชาวบา้นมคีวาม
รู้อยู่ในระดบัมาก และหลงัการฝึกอบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่
ในระดบัมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า กระบวนการฝึกอบรมนี้
สามารถสร้างความรู้และปฏบิตัิที่ดีในการแก้ไขปัญหาเศษ
วัสดุ เหลือทิ้งทางการเกษตรและสามารถน าไปใช้ใน
ชวีติประจ าวนัได้จงึท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามสนใจ
เป็ นพิ เศษท าให้ ผลสัมฤทธิ อ์อกมาในทางที่ ดี ขึ้ น  
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตรห์ลงั
เรยีนมากกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสตทิีร่ะดบั .05 
 ดังนัน้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการ
ส่งเสริมการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง มีความรู้เพิ่มขึ้น
เนื่องจากคู่มอืการสง่เสรมิมคีวามเหมาะสม และน่าสนใจและมี
การน าเทคนิคการมสี่วนร่วม โดยใชเ้กม ทีม่คีวามสนุกสนาน
และสามารถสอดแทรกเนื้อหาเขา้มาใชใ้นการสง่เสรมิการปลูก
ต้นนางพญาเสือโคร่ง จึงท าให้เนื้ อหาเหมาะกับนิสิต  
การส่งเสรมิท าใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืที่
ใช้ในการส่งเสรมิเป็นอย่างด ีซึ่งคู่มอืการส่งเสรมิการเรยีนรู้
การปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ งนั ้นเน้นให้นิสิตได้ รับ
ประสบการณ์ และความรูใ้หม่  ๆเพื่อใหน้ิสติสามารถน าความรู ้
และประสบการณ์ทีไ่ดเ้กีย่วกบัการปลูกต้นนางพญาเสอืโคร่ง 
ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างสงูสดุ 
5.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติต่อการปลูกไม้มี
ค่า: ต้นนางพญาเสือโครง่ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู ้
 จากการศึกษาทัศนคติ ต่ อการปลูกไม้มีค่ า :  
ต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรูก้่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสติมทีศันคติต่อ
การปลูกต้นนางพญาเสอืโคร่ง อยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ 
(�̅�=4.21) และหลงัการส่งเสรมินิสติมทีศันคตต่ิอการปลกูตน้
นางพญาเสอืโคร่ง อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง (�̅�=4.38)  
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิมคี่ามากกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่า คู่มอื
การสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้นางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กม

เป็นฐานการเรยีนรู ้มคีวามเหมาะสมและครบถ้วน มผีลท าให้
นิสิต มีทัศนคติที่เพิ่มขึ้นได้รับความรู้จากกระบวนการ
สง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้นางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้ท าใหน้ักเรยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจ เป็นไป
ตามแนวคดิของสุรพงษ์ โสธนะเสถยีร (2553 : 122) ไดก้ล่าว
ว่า ทัศนคติ เป็นดัชนีชี้ว่า บุคคลนัน้คิดและรู้สึกอย่างไร  
กบัคนรอบขา้ง วตัถุหรอืสิง่แวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่าง 
ๆ เป็นไปตามแนวคิดของศกัดิไ์ทย สุรกิจบวร (2555: 138)  
ไดก้ล่าวว่า ทศันคต ิคอื สภาวะความพรอ้มทางจติเกีย่วขอ้ง
กบัความคดิ ความรูส้กึ และแนวโน้มของพฤตกิรรมบุคคลทีม่ี
ต่อบุคคล สิง่ของ สถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทศิทางใดทศิทาง
หนึ่ง และสภาวะความพรอ้มทางจตินี้จะตอ้งอยู่นานพอสมควร 
และเป็นไปตามแนวคดิของประภาเพญ็ สุวรรณ (2553: 19)  
ได้กล่าวว่า ทัศนคติเป็นความคิดเห็นซึ่งมีอารมณ์เป็น
ส่วนประกอบเป็นส่วนที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อ
สถานการณ์ภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวาที  
ลพพันธ์ทอง และประยูร วงศ์จันทรา (2559: 142)  
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมผลิตภัณฑ ์
สเีขยีว ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการฝึกอบรมนิสิต 
กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็
ด้วย (�̅�= 3.90) และหลังการฝึกอบรมนิสิตกลุ่มทดลอง  
มีทัศนคติ โดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วย ( �̅�= 4.47)  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม พบว่า นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงั
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รังสรรค์  
โชคบ ารุงศลิป์ (2557: 13) ไดศ้กึษาเรื่อง การใชปุ้๋ ยอนิทรยีใ์น
นาข้าวของสมาชิกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน 
อ าเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ผลการศึกษาพบว่า 
เมื่อเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนฝึกอบรมการใชปุ้๋ ยอนิทรยีใ์นนา
ข้าวของชาวบ้านมีทัศนคติเฉลี่ยในระดับน้อย หลังการ
ฝึกอบรมชาวบา้นมทีศันคเิฉลีย่อยู่ในระดบัมาก แต่มคี่าเฉลีย่
ต่างกันคือ หลังการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ เขมศร ขนัทะ และวรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ 
(2562: 43-44) ได้ท าการศกึษา การส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์
จากมะกรูดในการดับกลิ่นของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา  
(เสลภูม)ิ ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบ้านดงหวาย ต าบลเกาะ
แก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า  
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ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการใช้
ประโยชน์จากมะกรูดในการดับกลิ่นอยู่ในระดับเห็นด้วย 
(�̅�=2.69) และหลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิ
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�=2.87) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  
  ดงันัน้กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรู้มผีลท าให้
ทัศนคติของนิสิตการส่งเสริมนั ้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้น 
เนื่องจากมีการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา และใชคู้่มอืการปลูกไมม้คี่า: 
ต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ ในการ
บรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นสื่อกระตุ้นให้ ผู้เขา้การส่งเสรมิมี
ทศันคติที่ดต่ีอการปลูกต้นนางพญาเสอืโคร่ง จงึท าให้นิสติ
การสง่เสรมิมทีศันคตทิีด่มีากเพิม่ขึน้ 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมสิง่แวดล้อม
ต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นนางพญาเสือโคร่ง โดยใช้เกม
เป็นฐานการเรียนรู ้
 จากการศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูก 
ไมม้คี่า: ต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสิตมี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง  
อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅�=2.78) และหลงัการส่งเสริม นิสติ 
มีคะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อม อยู่ ในระดับเพื่อสังคม 
(�̅�=3.05) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริมมคี่ามากกว่า
ก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดง
ใหเ้หน็ว่า คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นนางพญาเสอื
โคร่ง โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและ
ครบถ้วน มผีลท าใหน้ิสติ มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มทีด่เีพิม่ขึน้ 
ได้รับความรู้จากกระบวนการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า:  
ต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ท าให้
นักเรยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจไดด้ ีเป็นไปตามแนวคดิของ
ประยูร วงศ์จนัทรา (2555: 171-172) ได้กล่าวว่า จรยิธรรม
สิง่แวดล้อม หมายถึง หลกัการที่ควรประพฤติอย่างหนึ่งต่อ
สิง่แวดล้อมซึ่งมผีลท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลย
ภาพทางระบบนิเวศ และเพื่อประโยชน์ให้สรรพสิง่ที่อาศยั
สิ่งแวดล้อมด ารงอยู่ได้โดยไม่สูญเสียระบบสัมพันธภาพ
ระหว่างคนกบัสิง่แวดลอ้มซึง่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่สามารถ
แยกออกจากจรยิธรรมชวีติสงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพใน

ตวัเอง เป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยงชวีติ ชุมชน 
สงัคม และสิง่แวดล้อมใหด้ ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยนื เป็นไปตาม
แนวคดิของ สาโรช บวัศร ี(2549: 18) ได้กล่าวว่า จรยิธรรม 
คือ แนวทางในการประพฤติเพื่ออยู่กันได้อย่างร่มเย็นใน
สงัคม และเป็นไปตามแนวคิดของ กระมล ทองธรรมชาติ 
(2559: 80) ได้กล่าวว่า จรยิธรรม หมายถึง ธรรม หรอืหลกั
ความประพฤติที่ควรแก่การยึดถือและปฏิบัติตามซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปนัดดา ฤทธิส์ าแดง และคณะ 
(2562: 48) ไดศ้กึษา การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝาย
ต้นน ้าล าธารตามศาสตร์พระราชา ผลการศกึษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการฝึกอบรม 
โดยรวมอยู่ ในระดับเพื่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78  
และหลงัการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้อง 
ดงีาม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการฝึกอบรม นิสิต 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของณิชกมล ดีวงษา และคณะ (2561: 19) ได้ท าการศกึษา 
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม 
สิง่แวดล้อมหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วม
กจิกรรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ วิทยา ห่อทอง และคณะ (2561: 47)  
ได้ท าการศกึษาเรื่องการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องประเภทป่า
ชุมชนโคกหนิลาด ผลการศึกษาพบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่าคู่มือและกระบวนการฝึกอบรม
กิจกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนมคีวามเหมาะสมและมเีทคนิค
วธิกีารฝึกอบรมทีม่คีวามหลากหลายนิสติการฝึกอบรมมสีว่น
ร่วมในกจิกรรมทุกหน่วยฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของชูพงศ ์สุขรตัน์ (2550 : 88) ไดศ้กึษาเรื่อง จรยิธรรมของ
นักเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษาสงักดัส านกังานประถมศกึษา อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบุร ีผลการศกึษาพบว่า จรยิธรรมของนกัเรยีนระดบั
มธัยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 
สงักดัส านักงานประถมศกึษาอ าเภอพนัสนิคมจงัหวดัชลบุร ี
ใน 5 ดา้น โดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัสงู  



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(6), 2021 : 84 – 96 
 

95 

  ดงันัน้กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรู้มผีลท าให้
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของนิสติการสง่เสรมินัน้เป็นไปในทางที่
ดขี ึน้ เนื่องจากมกีารจดัการกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบัการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา และใชคู้่มอืการปลูกไมม้คี่า : 
ต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ ในการ
เล่นเกมให้ความรู้เพื่อเป็นสื่อกระตุ้นให้ ผู้เขา้การส่งเสรมิมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูตน้นางพญาเสอืโร่ง จงึท าให้
นิสติการส่งเสรมิมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิสูง
กว่าก่อนการส่งเสริม นิสิตการส่งเสริมจึงมีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มไปในทางทีด่ขี ึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. หน่วยงานทีส่นใจสามารถน าคู่มอืการสง่เสรมิการ
ปลูกไมม้คี่า: ต้นนางพญาเสอืโคร่ง โดยใชเ้กมเป็นฐานการ

เรยีนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการประชาสมัพนัธ์ หรอืจดัท า
เป็นสือ่การเรยีนรูไ้ดอ้อนไลน์ได ้ 
 2. สามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นนางพญา
เสอืโคร่ง โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ ไปเผยแพร่ให้กบั
เยาวชนในชุมชน และนกัเรยีนนกัศกึษาได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาและจัดท าระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์ของพนัธุ์ต้นนางพญาเสอืโคร่งเพื่อให้ง่ายต่อการ
อนุรกัษ์และการสบืค้นขอ้มูลเพื่อใช้ในการอนุรกัษ์และการ
สง่เสรมิการปลกูต่อไป  
 2. ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมในด้านการมสี่วนร่วม
เรื่องการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าต้นนางพญาเสอืโคร่ง และ
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
การเกษตรของตนเอง
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