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บทคดัย่อ 

 
 วิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นสกั โดยใช้กรณีศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศ นคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการส่งเสริม  
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที ่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบ 
สมคัรใจ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คูม่อืการสง่เสรมิการปลูกตน้สกั โดยใชก้รณีศกึษา แบบทดสอบความรู ้แบบ
วดัทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบวา่ คูม่อืการสง่เสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 88.33/87.83 สว่นดชันีประสทิธิผล
ของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.7091 แสดงนิสติมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 70.91 นิสติมคีะแนนความรู้เฉลี่ย 
ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นสกั โดยใชก้รณีศกึษาหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting precious trees: Teak 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: Teak by using case studies, the environmental knowledge test, attitude 
test and the environmental 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 
88.33/87.83. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.7091. The students had more knowledge 
and effect to increased student progress after using the training manual at 70.91%. After the training the 
experimental group students had an average score of environmental knowledge, attitude and environmental ethics 
more than before training statistical significantly level of .05.  
 
Keyword: Promotion, Teak, environmental knowledge, environmental Attitude, environment ethics, Case study 
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1. บทน ำ  
  ส ักเป็นไม้ที่มีชื่อเสียงรู้จ ักกันแพร่หลายทัว่โลก  
เนื้อไม้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ เนื่องจากมี
คุณสมบตัิของเนื้อไมล้ะเอียด ลวดลาย สวยงาม และมคีวาม
ทนทานต่อสภาพ ภูมอิากาศ พบมากในพื้นที่เป็นดนิรว่นปน
ทรายทีอุ่ดมสมบรูณ์สกัในประเทศไทยจะพบกระจายอยู่ทัว่ไป
ตามธรรมชาติทางภาคเหนือและมคีุณภาพด ีไมส้กัมลี าต้น
เปลาตรง ความสงูเมือ่โตเตม็ทีต่ ัง้แต่ 20 เมตรขึน้ไป ปราศจาก
กิง่กา้นจนใกลถ้ึงเรอืนยอด โคนต้นเป็นพูพอนมรีอยหยกัเวา้ 
เรือนยอดเป็นพุ่ม ล าต้นสีน ้ าตาลปนเทา เปลือกนอกหนา
ประมาณ 1-2 เซนติเมตร แตกเป็นร่องตื้นตามความยาวของ
ล าตน้ เปลอืกในมสีนี ้าตาลและเขยีวอ่อนกระพี้หนาสขีาว เนื้อ
ไมม้สีนี ้าตาลทอง ใบสกัจะแตกออกตามกิง่กา้นและ ล าตน้ใน
ลกัษณะเป็นคูต่รงขา้มกนั เมือ่ไมส้กัอายุยงัน้อยใบสกัมขีนาด
ใหญ่มากอาจมีความกว้างถึง 40 เซนติเมตรและยาว 80 
เซนติเมตร รูปของใบมลีกัษณะ โป่งตรงกลาง เรยีวแหลมทัง้
โคนและปลายใบ ผวิของใบสากเพราะมขีนแขง็ขนาดเล็ก หลงั
ใบมี สีเขียวเข้มเห็นลายเส้นเป็นร่างแหชดัเจน ท้องใบมีสี
เขยีวอ่อนเห็นลายเสน้นูน ใบอ่อนที่แตกใหม่มสีนี ้าตาลแดง
และมีขนอ่อนนุ่ม ไม้สกัมีคุณสมบตัิที่ต้านทานการรบกวน
จากปลวก และเชื้อเหด็ราแลว้ ดงันัน้จะเห็นไดจ้ากสภาพของ
โบสถ์ วหิาร หรอืบา้นที่มอีายุหลายรอ้ยปี ที่สรา้งขึ้นดว้ยไม้
สกั ทัง้นี้เนื่องจากเนื้อไมข้องไมส้กัมนี ้ามนั และสารแทรกบาง
ชนิด เช่น สารเทคโตควโินน ซึ่งเป็นสารมพีิษต่อปลวกและ
เหด็ราบางชนิด (เทยีม คมกฤส, 2552: 37) 
 ไมส้กัขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในตอนเหนือของประเทศ 
ครอบคลุมพื้นทีป่ระมาณ 170,000 ตารางกโิลเมตร มแีหล่งไม้
สกัส าคญัอยู่ในจงัหวดัเชยีงราย เชยีงใหม ่แมฮ่่องสอน ล าพูน 
ล าปาง แพร่ และน่าน เนื่องจากไดม้กีารท าไมส้กัออกจากป่า 
เพื่อหารายไดใ้ห้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลานาน
กวา่ศตวรรษ และจ านวนประชากรในประเทศไดเ้พิ่มขึน้อย่าง
รวดเรว็ในรอบ 20 ปีทีผ่า่นมา ท าใหป่้าสกัธรรมชาตทิรดุโทรม
ลงอย่างรวดเรว็ นอกจากนี้พื้นที่ป่าสกักถ็ูกบุกรุกท าลายเพื่อ
ใช้เป็นที่อยู่อาศยั และท ากินอย่างกว้างขวาง พื้นที่ป่าสกั
ธรรมชาตทิีม่อียู่ จงึลดลงอย่างรวดเรว็ ในปัจจุบนัพื้นที่ป่าสกั
ในประเทศไทยเหลืออยู่ไม่เกิน 25,000 ตารางกิโลเมตร 
ประเทศไทยครัง้หนึ่งไดช้ือ่ว่าเป็นผูผ้ลติและสง่ออกไมส้กัราย
ใหญ่ของโลก บดันี้ไดล้ดปรมิาณการผลิตไมส้กัลงอย่างมาก 
จนไมพ่อ แมแ้ต่ทีจ่ะน ามาใชส้อยภายในประเทศ และไดเ้ริม่มี
การน าเขา้ไมส้กัจากต่างประเทศเนื่องจากในประเทศเริม่ขาด

แคลนไมส้กัเพื่อที่จะน ามาใชส้อย (ส านักงานปลดักระทรวง
ทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2551: 54) 
 จากการท าไมส้กัเพื่อการคา้เองโดยการออกประกาศ
พระบรมราชโองการต่าง  ๆหลายฉบบัจนกระทัง่มกีารตราเป็น
พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ที่ใช้บ ังคับการ
ควบคุมการท าไมห้วงห้าม โดยระยะเริม่แรกก าหนดใหไ้มส้กั
เฉพาะที่ข ึน้อยู่ในป่าเป็นไมห้วงหา้ม ประเภท ก. จนกระทัง่ปี 
พ.ศ. 2494 ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัป่ิาไม ้(ฉบบั
ที ่3) พ.ศ. 2494 ก าหนดใหไ้มส้กัทัว่ไปในราชอาณาจกัรไม่ว่า
จะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไมห้วงห้าม ประเภท ก ซึ่งใชบ้งัคบัมาถึง
ปัจจุบนั เมื่อไม้สกัเป็นไม้หวงห้ามการท าไม้จะต้องได้รบั
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนการแปรรูปไม้การตัง้
โรงงานแปรรูปไมแ้ละคา้ไมแ้ปรรูปจะต้องไดร้บัอนุญาตจาก
พนักงานเจา้หน้าทีต่ามมาตรา 48 ตามพระราชบญัญตัป่ิาไม้
พุทธศกัราช 2484 และต่อมาไดม้กีารตราพระราชบญัญตัิสวน
ป่า พ.ศ. 2535 ขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ที่ปลูกไม้หวงห้ามตาม
กฎหมายว่าดว้ยป่าไมใ้ห้สามารถท าไมไ้ดส้ะดวก โดยมกีาร
ยกเว้นหลักบางประการ เกี่ ยวกับการท า ไม้ ต าม
พระราชบญัญตัป่ิาไมพุ้ทธศกัราช 2484 เชน่ ไดร้บัการยกเวน้
คา่ภาคหลวง เป็นตน้ (กรมป่าไม,้ 2556: 33) 
 ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ เป็นไมย้ืนต้นที่มมีูลค่าสูงมา
เป็นหลกัประกนัทางธุรกจิดงักล่าว สามารถกระท าไดโ้ดยการ
ออกเป็นกฎกระทรวง ตามมาตรา 8(6) แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัประกนัทางธุรกจิ พ.ศ. 2558 ที่บญัญตัิให้หลกัประกนั 
ไดแ้ก่ ทรพัย์สนิอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ดงันัน้เพื่อ
ก าหนดให้ไมย้ืนต้นที่มมีูลค่าทางเศรษฐกจิ เช่น ต้นไมต้าม
บัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่าสามารถน ามาเป็น
หลกัประกนัทางธุรกจิได ้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมี
ความสะดวกและมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
(ส านกัสง่เสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม,้ 2563: เวบ็ไซต์) 
 การสอนแบบกรณีศกึษา เป็นกระบวนการที่ผูส้อนใช้
ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด โดยให้ผูเ้รยีนศกึษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็น
จรงิและตอบประเดน็ค าถามเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ แล้วน าค าตอบ
และเหตุผลที่มาของค าตอบนั ้นมาใช้เป็นข้อมูลในการ
อภปิราย เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค ์โดยมี
ข ัน้ตอน ได้แก่ รูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้
วิธีการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา จัดท าแผนการเรียนรู้โดยมี
ข ัน้ตอนสรา้งแผนการจัดการเรยีนรูโ้ดยศึกษาเอกสารต ารา
โครงสรา้งหลกัสูตรและรายละเอียดเนื้อหารายวชิาจรยิธรรม
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สิง่แวดลอ้มและศกึษาเอกสารต าราเกีย่วกบัการเขยีนแผนการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยการสอนแบบกรณีศึกษา เพื่อน ามาเขยีน
แผนการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 6 ข ัน้ตอน ไดแ้ก ่ผูส้อน/
ผูเ้รยีน น าเสนอกรณีตวัอย่าง, ผูเ้รยีนศกึษากรณีตวัอย่าง, 
ผู้เรียนอภิปรายประเด็นค าถามเพื่อหาค าตอบ, ผู้สอนและ
ผูเ้รยีนอภปิรายค าตอบ, ผูส้อนและผูเ้รยีนอภปิรายเกีย่วกบั
ปัญหาและวธิแีกปั้ญหาของผูเ้รยีนและสรปุการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บั, 
ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและออกแบบ
กระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมการเรยีนการสอน (ทศิ
นา แขมมณี, 2550: 362) 
 การสอนดว้ยกรณีศกึษาเป็นวธิีการสอนทีไ่ดร้บัความ
นิยมในหลากหลายสาขาวชิาเช่น การจดัการกฎหมาย และ
แพทย์ศาสตร ์รวมทัง้การศกึษาเพื่อสอนนิสตินักศกึษาคร ูใน
กระบวนการเรียนการสอนลักษณะนี้ผูส้อนจะน าเสนอกรณี
ตวัอย่างทีท่ าให้ผูเ้รยีนเกดิความคดิ หาค าตอบทีห่ลากหลาย
เพื่อใชใ้นการอภปิราย และหาทางแกไ้ขปัญหาซึง่มทีางออกที่
หลากหลายการประยุกต์ใช้การสอนแบบกรณีศึกษาในการ
เรยีนการสอนแบบอเีลิรน์นิง (ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2557: 117-
233) การสอนเพื่อให้ผูเ้รยีนสามารถน าความรูท้ี่ไดร้ ับไปใช้
แกปั้ญหาไดน้ัน้ถือว่าเป็นความส าคญัยิ่งของการให้ศกึษามี
รปูแบบการเรยีนการสอนหลากหลายรปูแบบทีต่อ้งการพฒันา
ความคิดการแก้ปัญหาของผู้เรียน ซึ่งเน้นการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ การเรียนการสอน
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ในระดับการคิดแก้ปัญหา เช่น 
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ระบบเปิด เป็นต้นซึ่งจะช่วย
ผลกัดนัให้เกดิกระบวนการ ของการแปลความ ตีความ และ
เชือ่มโยงกบัความรู ้
 ดงันัน้ผูว้จิยัจึงเล็งเห็นความส าคญัของการส่งเสริม
การปลูกต้นสัก เพราะเป็นไม้ที่อยู่คู่คนไทยมานาน และ
ปัจจุบนัมีอยู่น้อยมาก เนื่องจากการน ามาใช้ประโยชน์ใน
หลายดา้น จึงท าให้ต้นสกัหายากขึ้น ส่วนใหญ่จะพบในเขต 
ป่าสงวน ซึง่ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะท าการสง่เสรมิการปลูกไม้
ส ัก โดยใช้กรณีศึกษา เพื่ออนุร ักษ์ต้น เครื่องมือที่ใช้ใน 
การวจิยัคร ัง้นี้ ไดแ้ก่ คู่มอื แบบวดัความรู ้แบบวดัทศันคติ 
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ภายหลงัการส่งเสรมินิสติ
กลุ่มตัวอย่างจะเกิดความรู้ ทัศนคติที่ดี และจริยธรรม
สิง่แวดล้อมในการส่งเสรมิการปลูกตน้สกั โดยใชก้รณีศกึษา 
จากความสนใจดังกล่าวผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะพัฒนาคู่มือ 
การสง่เสรมิการปลูกตน้สกั และหวงัวา่จะเกดิประโยชน์ต่อไป 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นสัก  
โดยใช้กรณีศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกับการ
ปลูกตน้สกั กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติต่อการปลูก
ตน้สกั กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีช ัน้ปีที่  1 
สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่ งแวดล้อมและ 
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 99 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที่ 1
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 30 คน  
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ  
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 1) ตวัแปรตน้ คอื คูม่อืการสง่เสรมิการปลูกไมส้กั โดย
ใชก้รณีศกึษา 
 2) ตัวแปรตาม คือ ความรู้เกี่ยวกบัการปลูกต้นสกั
ทศันคตติ่อการปลูกตน้สกั และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช่ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  3.3.1 เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
การสง่เสรมิการปลูกไมส้กัโดยใชก้รณีศกึษา และแผน่พบัการ
ปลูกไมส้กั 
  3.3.2 เครือ่งมอืวดัผลสมัฤทธิ ์ไดแ้ก ่แบบทดสอบ
ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไมส้กั แบบวดัทศันคตติ่อการปลูกไม้
สกั และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสร้างและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานจากต ารา เอกสารงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอื 
แผ่นพบั แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคติ และแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลูกไมส้กั 
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 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอื 
  2.1) คู่มือการเรียนรู้การส่งเสรมิการปลูกไมส้กั 
โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ทัง้หมด 4 หน่วย ประกอบไปด้วย 
หน่วยการส่งเสรมิที่ 1 เรื่อง ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ หน่วยการ
สง่เสรมิที ่2 เรือ่ง ลกัษณะทัว่ไปของตน้สกั หน่วยการสง่เสรมิ
ที่ 3 เรื่อง การขยายพนัธุ์ และการเพาะปลูก หน่วยการการ
สง่เสรมิที ่4 เรือ่ง กรณีศกึษา  
  2.2) แผ่นพบัเรื่องการส่งเสรมิการปลูกไมส้กัโดย
ท าเป็นแบบ 1 แผน่ ต่อ 1 หน่วยการเรยีนรู ้
  2.3) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไม้สกั 
โดยใช้กรณีศึกษา มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบ 4 
ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบทดสอบแบบวดัทศันคติ มลีกัษณะเป็น
แบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 
ตวัเลือก คอื เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ยไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย 
และไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมมลีกัษณะเป็น
ค าถามปลายปิด แบบ 4 ตัวเลือก ก ข ค และ ง คือ  
เพื่อตนเอง เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อสงัคม เพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครือ่งมอืทีผ่า่นอาจารย์ทีป่รกึษา สง่ผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของเครื่องมือ และ
ประเมนิความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่าความเหมาะสมของ
เครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์คะแนนจากผู้เชีย่วชาญทัง้ 3 
ท่าน พบว่า คู่มอื และเครื่องมอื มคี่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 
ขึ้นไปค่าความเหมาะสมของคู่มือ และเครื่องมอื มคี่าเฉลี่ย
มากกว่า 4.0 ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมือที่ใชใ้นการส่งเสริมมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวิจัย 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมอืที่ผ่านการวเิคราะห์จาก ผูเ้ชีย่วชาญ
ไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน  
เพื่อหาความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบั คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่า
ความยากงา่ยของเครือ่งมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรูค้่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
เท่ากบั 0.86 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.32 - 0.56 
และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.43 – 0.70 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้

  5.2) แบบวัดทัศนคติค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ
เท่ากบั 0.94 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหวา่ง 0.55 – 0.77 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มค่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.90 คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหวา่ง 0.46 
– 0.75 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน ามาใชใ้นการจดักจิกรรม
การสง่เสรมิการปลูกไมม้คีา่: ตน้สกัโดยใชก้รณีศกึษา 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจ ัยการส่งเสริมการปลูก 
ไมม้คี่า: ต้นสกัโดยใชก้รณีศกึษามวีธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ดงัต่อไปนี้ แบง่เป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมอื 
   1) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด คือ 
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นสกัโดยใชก้รณีศึกษา 
และแผน่พบัการปลูกตน้สกั 
   2) สรา้งเครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล คอื 
ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ โดยศกึษาจากเอกสารงานวจิยัต่าง  ๆเพื่อ
เป็นแนวทางในการก าหนดรปูแบบของเนื้อหาในการจดัท าคูม่อื
การส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นสกัพรอ้มทัง้จดัเตรยีมคู่มอืใน
การถ่ายทอด และน าเนื้อหาจากคู่มอืที่สมบูรณ์แลว้ น าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรกึษา จากนัน้น ามาปรบัปรุงแกไ้ข และน าเสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน  
   3) น าแบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคติ และ
แบบวดัจรยิธรรมจรยิธรรมเกีย่วกบัการส่งเสรมิการปลูกตน้ตน้
สกั โดยใชก้รณีศกึษา ไปทดลองใชก้บันิสติทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอย่าง 
(Try Out) จ านวน 30 คน เพื่อหาประสทิธภิาพของเครือ่งมอื 
  ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ขัน้ก่อนเข้าสู่กระบวนการ เป็นการเตรียม
ความพร้อมของผูเ้ข้าร่วมการส่งเสรมิหรือสรา้งบรรยากาศให้
เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมโดยการสร้างความคุ้นเคยกับ 
ผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ  
   2) ขัน้เขา้สูก่ระบวนการ ในการจดักจิกรรมครัง้นี้
ประกอบไปดว้ยการบรรยาย โดยใชคู้ม่อืการสง่เสรมิการปลูกไมม้ี
คา่: ตน้สกั โดยใชก้รณีศกึษา โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
    2.1 ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรม
นนัทนาการ 
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    2 .2 ให้ ผู้ เ ข้ าร่ วมการส่ ง เสริ ม ท า
แบบทดสอบก่อนการส่งเสริม ได้แก่ แบบทดสอบความรู้   
แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
    2.3 เขา้สูก่ระบวนการ การใหค้วามรู ้อธบิาย
เกี่ยวกับเนื้ อหาของหน่วยที่  1 หน่วยที่  2 หน่วยที่  3  
และหน่วยที ่4 พรอ้มกบัท าแบบฝึกหดัระหวา่งหน่วยการสง่เสรมิ
ที่ประกอบกับการบรรยายที่ผู้วิจ ัยได้บรรยายให้ความรู้  
หน่วยที ่1 ถงึ หน่วยที ่4 ตามล าดบั 
    2.4 ให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างเรียนรู้พื้ นที่
กรณีศึกษา คือ ว ัดถวิลคงคาวนาราม บ้านผาสะนา หมู่ 4  
ต าบลทรพัย์วลิยั อ าเภอ เอราวณั จงัหวดัเลย และบา้นนาอ่างค า 
หมู ่3 ต าบลทรพัย์วลิยั อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย 
     - วิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้ นที่
กรณีศกึษา  
     - จัดอภิปรายกลุ่มเพื่อหาแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา 
     - น าเสนอสภาพปัญหาและแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาของพื้นทีก่รณีศกึษา 
   3) ขัน้การวัดและประเมินผล ในข ัน้นี้ เป็น
ข ัน้ตอนสดุทา้ยซึง่จะเป็นข ัน้ตอบวตัถุประสงคข์องผูว้จิยั 
    - ทบทวนในเนื้อหาทีผู่ร้บัการสง่เสรมิไดร้บั 
พรอ้มมกีารถาม-ตอบ เพื่อท าความเขา้ใจในเนื้อหาและความรูท้ี่
ไดร้บั   
    - ท าแบบทดสอบหลังการส่งเสริม ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทัศนคติ และแบบวดัจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื  
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2) คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้  
   2.3) คา่ความยากงา่ย 
   2.4) คา่ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบั 
   2.5) คา่ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6) คา่ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 
   2.7) คา่ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศกึษาประสทิธิภาพของคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกไมม้คี่า: ต้นสกัโดยใชก้รณีศกึษา ประสทิธิผลภาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 84.16 และประสทิธภิาพของ
ผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นรอ้ยละ 87.83ดงันัน้ การสง่เสรมิการปลูก
ไม้มีค่า: ต้นสกัโดยใช้กรณีศึกษา ประสิทธิภาพของคู่มือ
สง่เสรมิ 84.16/87.83 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ ัง้ไว ้
(ดงัตารางที ่1)  
 ส่วนค่าดชันีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  
30 คน พบวา่ ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการสง่เสรมิการ
ปลูกไมม้คี่า: ต้นสกัโดยใชก้รณีศกึษา มคี่าเท่ากบั 0.7091
หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีความรู้เพิ่มขึ้น และ
ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีน
เพิ่มขึ้นหลงัจากการใชคู้่มอืส่งเสรมิรอ้ยละ 70.91 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการสง่เสรมิการปลูกตน้สกั โดยใชก้รณีศกึษา (E1/E2) 
 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเต็ม �̅� S.D. ร้อยละ เกณฑ์ 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.66 1.11 84.16 ผา่นเกณฑ์ 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 17.65 1.00 87.83 ผา่นเกณฑ์ 

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 84.16/87.83 
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ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการสง่เสรมิการปลูกตน้สกั โดยใชก้รณีศกึษา 
 

ผลรวมคะแนนควำมรู้
ก่อนกำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนนควำมรู้
หลงักำรส่งเสริม 

คะแนนเต็มของ
แบบทดสอบควำมรู้ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ์ 

349 527 20 0.7091 ผา่นเกณฑ์ 

 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกบัความรู้ ทัศนคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัการส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่า: ต้นสกั โดยใช้กรณีศึกษาก่อนการส่งเสริมและ
หลงัการส่งเสริม 
 จากการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมิผูเ้ขา้ร่วมการ
สง่เสรมิมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่เกีย่วกบัการปลูกไมม้คีา่: ตน้สกั 
โดยใชก้รณีศกึษาอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=11.63) และหลงั
การส่งเสรมิมคีะแนนความรูเ้ฉลี่ยเกีย่วกบัการปลูกไม้มีค่า: 
ต้นสกั โดยใชก้รณีศึกษา อยู่ในระดบัมากที่สุด (�̅�=17.56) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างหน่วยการส่งเสริม 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิมีค่ามากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 คะแนนทศันคตเิฉลีย่ต่อการปลูกไมส้กั อยู่ในไมแ่น่ใจ 
(�̅�=2.62) และหลงัการสง่เสรมิมคีะแนนทศันคตเิฉลีย่เกีย่วกบั
ต่อการปลูกไม้สกั อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง (�̅�= 4.55) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างหน่วยการส่งเสริม 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิมีค่ามากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดบัเพื่อญาติ
มิตรพวกพ้อง (�̅�=2.53) และหลังการส่งเสริมมีคะแนน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม 
(�̅�=3.38) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างหน่วยการ
ส่งเสริม พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริมมีค่ามากกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
(ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 ผลการศกึษาการเปรยีบเทยีบกบัความรู ้ ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัการสง่เสรมิการปลูกไม้สกั 
กอ่นการสง่เสรมิและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรกำรส่งเสริม (n=30) 

df t p 
�̅� S.D ระดบั �̅� S.D ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

11.63 1.54 ปานกลาง 17.56 1.00 มากทีสุ่ด 29 -16.547 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

2.62 0.45 ไมแ่น่ใจ 4.55 0.11 
เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

29 -21.568 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม (N=4) 

2.53 0.28 
เพื่อญาตมิติร
พวกพอ้ง 

3.38 0.38 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
29 -7.535 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นสกั โดยใช้กรณีศึกษา 
 จากการศกึษาประสทิธิภาพของคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นสกั โดยใชก้รณีศึกษา พบว่า ประสทิธิผลภาพของ

กระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 84.16 และประสทิธภิาพของ
ผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 87.83 ดงันัน้ การส่งเสริมการ
ปลูกต้นสัก โดยใช้กรณีศึกษา มีประสิทธิภาพของคู่มือ
ส่งเสรมิ 84.16/87.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เนื่องจาก
ผู้วิจ ัยได้ให้ความส าคัญของการเรียนรู้ โดยใช้คู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกต้นสกั โดยใช้กรณีศึกษา ซึ่งเป็นไปตาม



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(6), 2021 : 1 – 14 
 

8 

แนวคดิของสุพตัรา วงศ์ษา (2542 : 77) ไดก้ล่าวไว้ว่าการ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรูห้มายถงึ แบบแผนการด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้รบัการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการการเรียนรู้หรือการสอนที่
รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่านกระบวนการวจิยัและไดร้บัพิสูจน์
และทดสอบว่ามีประสทิธิภาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะแสดง
ข ัน้ตอนที่ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูแ้ละผูส้อนต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนในรูปแบบดงักล่าว เพื่อให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้าม
จุดมุ่งหมายของรูปแบบนัน้ ๆ  และเป็นไปตามแนวคิดของ 
ธนพร ณัฏฐ์เพียรกลวง (2555 : 23) ไดก้ล่าวไวว้่า กจิกรรมที่
ต้องการให้ผู้เรียนได้มีการฝึกเสริมทักษะในการเรียนรู้ใน
แหล่งเรียนรู ้หมายถึง การท ากิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่ง
เรยีนรูท้ี่ต้องการใหผู้เ้รยีน ฝึกปฏบิตัิเพื่อเสรมิใหเ้กดิความรู้
ความเขา้ใจและมทีกัษะเพิม่ขึน้ สว่นใหญ่กจิกรรม การเรยีนรู้
มกัจะมอียู่ทา้ยบทเรยีน ซึง่ในบางครัง้กจิกรรมการเรยีนรูจ้ะมี
ลกัษณะ เป็นแบบฝึกหดัให้ผูเ้รยีน ไดฝึ้กปฏบิตัิหรอืเป็นใบ
งานให้ ผู้เรียนปฏิบตัิระหว่างเรยีนรู้หรอืหลงัการเรยีนรูใ้น
แหล่งเรยีนรู ้และเป็นไปตามแนวคดิของวรทั พฤกษากลุนนัท์ 
(2550: 1) กล่าวว่า ประสทิธิผล (Effectiveness) หมายถึงการ
ปฏิบัติงาน ให้บรรลุว ัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต ัง้ไว้ 
(Effectiveness is to do right things) หรอื ความสามารถในการ
ด าเนินการให้บรรลุ วตัถุประสงค์ที่วางไว้ จุดส าคญัของ
ประสทิธิผลอยู่ทีค่วามสมัพนัธ์ระหว่างผลผลิตที่ถูกคาดหวงั
ตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้และผลผลติจรงิทีม่ขี ึน้ศนูย์ ประกนั
คุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกบังานวิจัยของชลทิศ  
พนัธุ์ศริ ิและคณะ (2559: 117) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องการพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียน: 
สหพันธรฐัมาเลเซีย เพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียน: สหพนัธรฐัมาเลเซีย ที่มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และหาดชันีประสทิธิผลของ
คู่มือฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรมมี
ประสทิธิภาพเท่ากบั 92.33/93.22 และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของประยูร วงศจ์นัทรา และคณะ (2559 : 844) ไดท้ าการศกึษา
เรือ่ง การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมผลติภณัฑ์สเีขยีว ส าหรบันิสติ
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคูม่อืหลกัสตูรฝึกอบรม 
มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.10/86.47 นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูแ้ละทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสงูกว่ากอ่นการฝึกอบรม 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของสุภารตัน์ อ่อนกอ้น และคณะ 
(2559: 164) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน:สาธารณรฐัสงัคม
นิยมเวียดนาม ผลการศึกษา พบว่า คู่มือฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 92.43/84.33  
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธิผลของคู่มอื มคี่า
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7091 ซึ่งส่งผลให้มี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใชคู้่มือการ
ส่งเสรมิรอ้ยละ 70.91 แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอย่างที่เขา้รว่ม
การส่งเสริมโดยใช้คู่มืออบรมการเรียนรูน้ัน้มีความรูค้วาม
เขา้ใจมากขึ้น ท าให้ค่าดชันีผลมีค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
(2546: 256) ได้นิยามความหมาย คู่มือ หมายถึง สมุดหรือ
หนงัสอืทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบั เรือ่งใดเรือ่งหนึ่งทีต่้องการรูเ้พื่อ
ใชป้ระกอบต ารา เพื่ออ านวยความสะดวกเกีย่วกบัการศกึษา
หรือการปฏิบัติ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะน าวิธีใช้
อุปกรณ์อย่างใด อย่างหนึ่งคูม่อืจดัเป็นหนงัสอือา้งองิประเภท
หนึ่ง ที่รวบรวมขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิเฉพาะเรื่อง เพื่อใชเ้ป็นคูม่อื
ตอบค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อใช้
เป็นคูม่อืในการศกึษาและปฏบิตังิานหนึ่ง  ๆทัง้นี้คูม่อื มกัจะมี
การเรยีบเรยีงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความ สะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้ และเป็นไปตามแนวคิดของจินตนา  
สุขสมแดน (2552: 41) ไดก้ล่าวว่า คู่มอื หมายถึง เอกสารที่
รวบรวมเนื้อหาทัง้ทฤษฎี และแบบฝึกปฏบิตัเิพื่อใชป้ระกอบ
หรอือ านวยความสะดวกเกีย่วกบัการศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
โดยมรีายละเอยีดแนะน าวธิีการปฏบิตัใินกจิกรรมเป็นการให้
ค าอธบิายและเฉลยปัญหาหรอืขอ้สงสยั เพื่อใหไ้ดค้วามรูแ้ละ
ค าตอบอย่างรวดเรว็ดว้ยตนเองนิยมจดัท าเป็นรปูเล่ม ท าให้
สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนั ้น ๆ ได้มากขึ้น  
และมกัจะมภีาพประกอบเพื่อดงึดูดความสนใจ เพื่อให้เขา้ใจ
ได้ง่ายขึ้นและเป็นไปตามแนวคิดของวีระพันธ์ แก้วรตัน์ 
(2558: 136) ให้ค านิยามความหมายของการฝึกอบรมไว้ว่า 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ เพื่อให้
บุคคลมคีวามรู้ความเข้าใจ มคีวามสามารถที่จ าเป็น และมี
ทัศนคติที่ดีส าหรบัการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของ
หน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยอุบล  
แควน้ไทยสงค์ และคณะ (2559: 124) ไดศ้กึษา การพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียน: 
ประเทศเนการาบรไูนดารุสซาลาม ผลการศกึษา พบว่า ดชันี
ประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรมเท่ากบั 0.444 นิสติที่ใชคู้่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมอาเซียน: ประเทศ
บรไูนดารสุซาลามมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 44.44 
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และสอดคล้องกับงานวิจัยของภูรีภ ัทร์ ผุดผา และคณะ  
(2561: 94) ไดท้ าการศกึษาการพฒันาคู่มอือบรมการอนุรกัษ์
ความ หลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อในชุมชนบ้านเกิ้ง 
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า ค่าดชันีประสทิธิผล (E.I) ของคู่มอืการอนุรกัษ์ความ 
หลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อ มีค่าเท่ากับ 0.6333  
นัน่หมายความว่า นักเรยีนมคีะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
63.33 แสดงให้เห็นว่าจากการพัฒนาการอบรมการอนุร ักษ์
ความหลากหลายทางชวีภาพของผเีสื้อในบา้นเกิ้ง ต าบลเกิง้ 
อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม ท าให้นักเรียนเกิดความ
สนใจในคู่มอือบรมเกดิความรูแ้ละทศันคติทีด่ ีและสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของนัฎฐภรณ์ ปรกึไธสง และคณะ (2561: 192) 
ไดศ้กึษาเรือ่งการพฒันาคูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์สมนุไพรใน
ป่าบุ่งป่าทามส าหร ับชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอ เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่ามดีชันี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากบั 0.7138 หมายความว่าชาวบ้านมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 71.38 แสดงใหเ้หน็วา่คูม่อื
ฝึกอบรมมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยผ่าน
กระบวนการตามขัน้ตอน 
 ดงันัน้การเรยีนรูก้ารส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นสกั 
โดยใชก้รณีศกึษา พรอ้มทัง้ใชคู้ม่อื ซึง่เป็นรปูแบบการจดัการ
เรยีนการสอนของกจิกรรมให้ผูเ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจ 
ในเรือ่งของการปลูกตน้สกั ซึง่สามารถพฒันากลุ่มตวัอย่างให้
มีพฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางที่ดขี ึน้ แสดงใหเ้ห็นการ
ว่าการจดัการเรยีนรูก้ารปลูกตน้สกั โดยใชคู้่มอืประกอบการ
ถ่ายทอดการเรยีนรูผ้า่นกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษาเกิดผล
ดตี่อผูเ้ขา้รว่มการสง่เสรมิเป็นอย่าง 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบัการ
ปลูกต้นสกั โดยใช้กรณีศึกษาก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการเปรียบเทียบความรูเ้กี่ยวกบัการปลูกต้นสกั 
โดยรวมก่อนและหลงัการการส่งเสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการ
ส่งเสรมิ มคีวามรู้ก่อนการส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า: ต้นสกั 
โดยใชก้รณีศกึษา ก่อนการส่งเสรมิมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่อยู่
ในระดับปานกลาง 11.63 คะแนน และหลังการส่งเสริม
ผูเ้ขา้รว่มการสง่เสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคีา่เฉลี่ย
เท่ากบั 17.56 คะแนน เมือ่เทยีบคะแนนความรูเ้ฉลีย่กอ่นและ
หลังการส่งเสริม พบว่า หลังจากการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการ
สง่เสรมิ มคีะแนนความรูเ้ฉลีย่มากกวา่ก่อนการสง่เสรมิอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากคู่มอืการส่งเสริม

การปลูกไมม้คี่า: ต้นสกั โดยใชก้รณีศกึษา มคีวามเหมาะสม 
พรอ้มกบัมเีนื้อหาที่ส าคญั และน่าสนใจต่อการเรยีนรูท้ าให้
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืเพิม่มากยิง่ขึน้ 
ซึ่งคู่มือการการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นสัก โดยใช้
กรณีศกึษา มุง่เสรมิสรา้งใหผู้เ้ขา้รว่มการสง่เสรมิไดร้บัความรู้
ใหม่ๆ  และถ่ายทอดความรูแ้กผู่เ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิไดเ้รยีนรู้
เรื่องที่มีอยู่ในเนื้อหา ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของแสงจนัทร์ 
โสภากาล (2550: 14-15) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า  
การรบัรูเ้กีย่วกบัขอ้เท็จจรงิ เหตุการณ์รายละเอียดต่าง ๆ  ที่
เกิดจากการสังเกต การศึกษาประสบการณ์ ทัง้ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคมความรูพ้ื้นฐาน หรอืภูมิ
หลังของแต่ละบุคคลที่บุคคลได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้  
และสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤติกรรม ทีส่งัเกตหรอืวดัได ้
และเป็นไปตามแนวคิดของ อลิศรา กฤษมานิต (2546: 20) 
สรุปได้ว่ า ความรู้  หมายถึงสิ่งที่ ได้จากการ เรียนรู้
ประสบการณ์ การรบัรู ้ความคุน้เคย ความเขา้ใจ ตลอดจน
ข่าวสารซึ่งเป็นขอ้เท็จจรงิ กฎเกณฑ์ที่ถูกต้องชดัเจน ซึ่งแต่
ละคนอาจมคีวามรู้แตกต่างกนไปตามการรบัรู ้ ความเข้าใจ 
และความคุ้นเคยของแต่ละคน และเป็นไปตามแนวคิดของ
ไพศาล หวงัพานิช (2546: 96-104) กล่าวถึงการวดัความรู้ 
ความจ าว่าเป็นการวดั ความสามารถในการระลึกเรื่องราว
ขอ้เทจ็จรงิหรอืประสบการณ์ต่าง  ๆซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของจุฬารตัน์ นนัทรศัม ีและคณะ (2561: 61) การสง่เสรมิการ
อนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร์
รอ้ยเอ็ดในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยาม
บรมราชกมุารผีลการศกึษาพบวา่ การศกึษาและเปรยีบเทียบ
ความรู ้เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ พบวา่ หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มการสง่เสรมิ
มีคะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่า ก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการส่งเสรมิ 
การอนุรกัษ์ป่าในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีมีผลท าให้ความรู้ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมการส่งเสริมเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของวนิดา อิม่รกัษา และคณะ (2561: 66) การพฒันา
คูม่อืฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว ผลการศกึษาพบว่า
ความรูเ้กีย่วกบัการท าปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว จากการวดัผลการ
ทดสอบความรู้ พบว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองแวงฮี  
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มคีะแนนเฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม
แสดงให้เห็นว่า คู่มอืฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าวมี
ความเหมาะสมพรอ้มกบัเนื้อหาที่ส าคญัต่อการเรยีนรู ้ท าให้ 
ชาวบ้านเกิดความเข้าใจในเนื้อหาของคู่มือเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของอาภาวด ีค าภูแกว้ (2558: 51) 
ได้ศึกษาการส่งเสริมการอนุร ักษ์ป่าเต็งรงั ส าหร ับนิสิต
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่าก่อน
การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าเต็งรงั นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู ้
เท่ากบั 13.16 อยู่ในระดบัปานกลาง หลังการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์ป่าเต็งรงันิสติที่มคีะแนนเฉลี่ยความรู ้เท่ากบั 17.60 
อยู่ในระดบัสูง เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูก้่อนและ
หลังการอบรม พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสรมิมีคะแนน
เฉลีย่ความรูห้ลงัการอบรมสงูกวา่กอ่นอบรมอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสเุมธ ผกา
หวน และคณะ (2561: 1-17) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
กจิกรรมการ เรยีนรูป่้าชมุชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั 
มหาสารคาม เรื่อง ต้นไม้เด่นในป่าชุมชน ผลการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยความรูข้องนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมก่อนการ เขา้
รว่มกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่ เท่ากบั
18.86 และหลงัการเขา้รว่มกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 27.60 เมื่อเปรยีบเทียบ คะแนนเฉลี่ยความรู ้
ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่านิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วม กจิกรรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศศปิระภา 
เผ่าสุขด ีและคณะ (2561: 30-40) ไดท้ าการศกึษาการพฒันา
คู่มือฝึกอบรม การท าถ่านจากมูลสตัว์เพื่อลดการท าลาย
ทรพัยากรป่าไมส้ าหรบัชาวบา้นในชุมชนบา้นโคกจนัทร์หอม 
ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั จังหวดัมหาสารคาม  
ผลการศกึษาพบว่า การเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบัการท า 
ถ่านจากมูลสตัว์ ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย  
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 9.78 และหลงัการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.52 ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นสกั มคีวามรูเ้พิ่มขึ้นเนื่องจากคู่มือการ
ส่งเสรมิมคีวามเหมาะสมและน่าสนใจ จึงท าให้เนื้อหาเหมาะ
กบัผู้เข้าร่วมการส่งเสริมท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใน

เนื้อหาของคู่มอืที่ใชใ้นการส่งเสรมิเป็นอย่างด ีซึ่งคู่มอืการ
ส่งเสริมการเรียนรู้การปลูกต้นสักนัน้เน้นให้นิสิตได้ร ับ
ประสบการณ์ และความรูใ้หม่ๆ  เพื่อใหน้ิสติสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้เกี่ยวกบัการปลูกต้นสกัไปใช้ให้เกดิ
ประโยชน์อย่างสงูสดุ 
5.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติต่อการปลูกต้นสกั 
โดยใช้กรณีศึกษาก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตติ่อการปลูกตน้สกั พบว่า 
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการปลูกต้น
สกั กอ่นสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 2.62 อยู่ในระดบัไม่ใจ 
หลงัส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.55 อยู่ในความรู้ระดบั
เห็นดว้ยอย่างยิ่งเมื่อเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมทีศันคติเพิ่ม
มากขึน้หลงัการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
เนื่องจากการส่งเสริมการปลูกต้นสัก โดยใช้กรณีศึกษา  
มีความเหมาะสม พร้อมกับมีเนื้อหาที่ส าคัญ และท าให้
ผูเ้ขา้รว่มการสง่เสรมิมทีศันคตขิองผูเ้ขา้ร่วมการการส่งเสรมิ
เพิ่มขึ้น และตะหนักในสิ่งแวดล้อมทัศนคติ เจตคติ และ
ค่านิยมที่ดตี่อสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของประยูร 
วงศจ์นัทรา (2559: 73) กล่าววา่ทศันคติเป็นการแสดงออกมา
ซึง่การตดัสนิใจจากการประเมนิคา่ หรอืทศันะเกีย่วกบัเรือ่งใด
เรือ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ซึง่ในการแสดงออกมานี้จะตอ้งอาศยัพื้น
ความรู้ประสบการณ์ และพฤติกรรมระหว่างบุคคลเป็น
เครื่องช่วยในการพิจารณาและประเมินค่ าก่อนที่มีการ
ตดัสนิใจแสดงออก ซึง่การแสดงออกความคดิเหน็นี้อาจจะเป็น
ในการเห็นด้วย และเป็นไปตามแนวคิดของศุภนิตย์ พล
ไพรนิทร์ (2540: 79) สรุปว่า ทศันคติ หมายถึง การประเมนิ
ค่า ความรูส้กึความคดิเห็น หรอืความเชื่อของบุคคลต่อสิง่ใด
สิง่หนึ่ง อนัมพีฤติกรรมที่แสดงออกว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรอืรูส้กึเฉยๆต่อสิง่ต่าง ๆ ในสงัคม อนัเป็นผลมาจากการ
เรียนรู้ประสบการณ์ โดยตรงหรือทางอ้อมกบัสิ่งนัน้ปกติ
บคุคลจะมทีศันคตทิีด่ตี่อสิง่ทีเ่หน็ดว้ย และทศันคตใินทางไม่
ดี ต่อสิ่งที่ไม่เห็นด้วย และเป็นไปตามแนวคิดของอุทุมพร 
ไพลิน (2540: 17) ให้ความหมายของทัศนคติว่า เป็น
ความรูส้กึเอนเอียงของจติใจที่มตี่อประสบการณ์ทีม่นุษย์เรา
ไดร้บั อาจจะมากหรอืน้อยกไ็ด ้และทศันคตนิี้จะแสดงออกได้
ทางดา้นพฤติกรรมสองลกัษณะคอื การแสดงออกในลกัษณะ
ของความพึงพอใจ เห็นดว้ยหรอืชอบทศันคติเชน่นี้ท าใหค้น
อยากปฏบิตัิ อยากไดอ้ยากเขา้ใกล้สิง่นัน้ ลกัษณะเช่นนี้เรา
เรยีกว่า ทศันคติทางบวก (Positive Attitude) อีกลกัษณะหนึ่ง 
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คือ ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) คนจะแสดงออก
ท านองไม่พึงพอใจ ไม่ชอบหรอืไม่เห็นดว้ย ท าให้เกดิความ
เบื่อหน่าย ชิงช ัง อยากหนีอยากอยู่ ให้ห่างจากสิ่งนัน้  
ส่วนทัศนคติอีกแบบหนึ่ งคือความรู้สึกเฉยๆ ไม่ชอบ  
ไม่เกลียด เป็นทศันคตแิบบกลางๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของเฉลมิพร โปตาเวทย์ และคณะ (2561: 21) การพฒันาคู่มอื
อบรมการใช้ประโยชน์จากน ้ ามนัพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี ที่ 4-6 
โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่าการเปรยีบเทยีบทศันคติต่อ
การใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพืช ที่ผ่านการใชแ้ลว้เพื่ออนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมจากการ วัดผลทัศนคติ พบว่านักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกลู ต าบลเกิง้ อ าเภอ
เมือง จังหวดั มหาสารคาม มีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม
มากกว่า ก่อนการอบรม พบว่า ก่อนอบรมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 2.10 และหลงัอบรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.67 แสดง
ใหเ้หน็วา่คูม่อือบรมการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการ
ใชแ้ล้วเพื่ออนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ท าให้ทศันคติของนักเรียน
เพิ่มขึ้น และท าใหน้ักเรยีนมทีศันคติทีด่ตี่อ การใชป้ระโยชน์
จากน ้ามนัพืชที่ผ่านการใชแ้ล้วเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของจารุวรรณ วงค์อามาตย์ และคณะ 
(2562 : 82-93 ) การส่ ง เสริมการใช้ประโยชน์ จ าก 
ตน้เถาวลัย์เปรยีง ผลการศกึษาพบวา่เปรยีบเทยีบทศันคติต่อ 
การใชป้ระโยชน์จากต้นเถาวลัย์เปรยีงนักเรยีนโรงเรยีนเกิ้ง
วิทยานุกูลที่เข้าร่วมการส่งเสริม การใช้ประโยชน์จากต้น
เถาวลัย์เปรยีงมคีะแนนเฉลีย่ ทศันคติก่อนการส่งเสรมิอยู่ใน
ระดบัปานกลางและหลงัการสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติอยู่
ในระดบัมากเมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและ 
หลงัการส่งเสรมิ พบว่านักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย ทศันคติหลงั
การส่งเสริมเท่ากนัอยู่ในระดบัมากมี นัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 เนื่องจากคู่มอืและ กระบวนการฝึกอบรมเกีย่วกบั
การส่งเสรมิการใช ้ประโยชน์จากต้นเถาวลัย์เปรยีง มคีวาม
เหมาะสม และมเีทคนิควธิีการฝึกอบรมที่หลากหลายท าให้
ผูเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมมคีวามรูห้ลงัการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น
กว่าก่อนการฝึกอบรม และสอดคล้องกบัวจิยัของญาณพฒัน์ 
เฉลยสุข และคณะ (2561: 55) ได้ศึกษาการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชก้ระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษา 
ผลการศกึษา พบวา่ กอ่นการสง่เสรมินกัเรยีนมทีศันคติอยู่ใน
ระดบัมาก และหลงัการสง่เสรมินักเรยีนมทีศันคตอิยู่ในระดบั
มากเมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม 

พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย หลงัการส่งเสรมิมากกว่ากอ่น
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
 ดังนัน้กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้มีผลท าให้
ทัศนคติของผู้เข้าร่วมการส่งเสริมนัน้เป็นไปในทางที่ดขี ึ้น 
เนื่องจากมีการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา และใชคู้่มอืการปลูกไมม้คีา่: 
ตน้สกั โดยใชก้รณีศกึษา ในการบรรยายใหค้วามรูเ้พื่อเป็นสื่อ
กระตุ้นให้ ผูเ้ขา้การส่งเสรมิมทีศันคติที่ดตี่อการปลูกต้นสกั 
จงึท าใหผู้เ้ขา้รว่มการสง่เสรมิมทีศันคตทิีด่มีากเพิม่ขึน้ 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมสิง่แวดล้อม
ต่อการปลูกต้นสกั โดยใช้กรณีศึกษาก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม 
 ผลการเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูก
ต้นสกั พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการส่งเสรมิการปลูกตน้สกั โดยใชก้รณีศกึษา 
กอ่นสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 2.53 อยู่ในระดบัเพื่อญาติ
มติรพวกพ้อง หลงัส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.38 อยู่ใน
ระดบัเพื่อความถูกต้องดี เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นหลังการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 เนื่องจากการสง่เสรมิการปลูก
ตน้สกั โดยใชก้รณีศกึษา มคีวามเหมาะสม พรอ้มกบัมเีนื้อหา
ที่ส าคัญ และท าให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของผู้เข้าร่วมการการส่งเสริมเพิ่มขึ้น และมี
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม เจตคติ และค่านิยมที่ดตี่อสิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จนัทรา (2559: 171-
172) กล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หมายถึง หลกัการที่ควร
ประพฤติอย่างหนึ่งต่อ สิง่แวดล้อมซึ่งมผีลท าให้สิง่แวดลอ้ม
ด ารงอยู่อย่างเป็น ดลุยภาพทางระบบนิเวศ และเอื้อประโยชน์
ให้แก่สรรพสิ่งที่อาศัยสิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้โดยไม่
สูญเสียระบบสมัพันธภาพระหว่างตนกับสิ่งแวดล้อมซึ่ง
จรยิธรรม สิง่แวดล้อมไม่สามารถแยกออกไดจ้ากจริยธรรม
ชีวิต สงัคมและชุมชน โดยศกัยภาพในตัวของมนัเองเป็น 
ปัจจยัหลกัในการ บูรณาการเชื่อมโยงชวีติชุมชนและสงัคม
สิง่แวดลอ้มใหด้ ารงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยืนและเป็นไปตาม แนวคดิ
ของอรรถเดช สรสชุาต ิ(2558: 23) ให ้ความหมายจรยิธรรมวา่
จรยิธรรม หมายถึง คุณสมบตัิ ทางความประพฤติ ที่สงัคม
มุ่งหวงัให้คนในสงัคมนัน้ ประพฤติ มคีวามถูกต้องในความ
ประพฤติ มเีสรภีาพ ภายในขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าที่
ทีส่มาชกิใน สงัคมพงึประพฤตปิฏบิตัติ่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น และ
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ต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึ้นในสงัคม 
การที่จะปฏบิตัิให้เป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่ใด
ถูกสิง่ใดผดิ และเป็นไปตามแนวคดิของวนิยั วรีะวฒันานนท์ 
(2536: 12) ได้กล่าวว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นสาขาหนึ่ง
ของปรชัญาเป็นรากฐานทีก่่อให้เกดิความคดิทศันคตแิละการ
ปฏบิตัิต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งซึ่งนอกเหนือไปจากการศกึษา หรอืมี
ความรูเ้กีย่วกบัข้อเท็จจรงิหรอืปรากฏการณ์ในเรื่องต่าง ๆ 
แล้วจริยธรรม เป็นหลักการปฏิบตัิเกี่ยวกับศีลธรรมหรือ
คณุธรรมของ มนุษย์ในเรือ่งของความดงีาม ความถูกตอ้งและ
ความเมตตาเอื้ออาทรต่อกนั และกนัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมจงึ
เป็นหลกัการปฏบิตัิเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมส าหรบัมนุษย์ที่ยึด
เอาความดีงาม ความถูกต้องตามหลักคุณธรรมและ 
ความเมตตาที่พึงปฏิบตัิต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีผลต่อชวีติ 
และต่อมนุษย์ดว้ยกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของอ้อมฤด ี
วิเศษวุฒิ และคณะ (2562: 50) การส่งเสริมการเรียนรู้
ทรพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ที่ดนิในชุมชนผลการศึกษา
พบว่าการศึกษาและเปรียบเทียบจรยิธรรม สิ่งแวดล้อมต่อ
ทรพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในชมุชนของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการอบรม พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อสงัคม (�̅� = 2.76) และหลังการฝึกอบรมนิสิตมีคะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความ
ถูกต้องดีงาม ( �̅�= 3.61) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรม สิง่แวดลอ้มกอ่นและหลงัการฝึกอบรม พบวา่ นิสติ
มคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการฝึกอบรมมากกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวทิยา ห่อทอง และคณะ (2561: 47) 
ไดท้ าการศกึษาเรื่องการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรือ่งประเภทป่า
ชุมชนโคกหินลาด ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมแสดงให้เห็นว่า
คูม่อื และกระบวนการฝึกอบรมกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนมี
ความเหมาะสมและมี เทคนิ ควิธี การฝึ กอบรมที่ มี 
ความ หลากหลายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีส่วนร่ วมใน
กจิกรรม ทุกหน่วยฝึกอบรม และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
รชนิีพร ศรคีา และคณะ (2562 : 66-80) การสง่เสรมิการเรยีนรู้
ท ร ัพยากรปศุ ส ัตว์ ในชุ มชน ผลการศึกษาพบว่ า 
การเปรียบเทียบจริยธรรม สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกบัทรพัยากร 
ปศุส ัตว์ในชุมชน พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนการ ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาติ

มิตรพวกพ้อง และหลังการฝึกอบรมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรม สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม เมื่อ
เปรยีบเทียบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงั
การฝึกอบรม พบวา่ นิสติมคีะแนนเฉลีย่ จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
หลงัการฝึกอบรมมากกวา่กอ่น การฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการจดักิจกรรมอบรม
เกี่ยวกับ ทร ัพยากรปศุส ัตว์ในชุมชน มีผลท าให้นิสิตมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเพิม่มากขึน้  
 ดังนัน้กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้มีผลท าให้
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ของผู้เขา้ร่วมการส่งเสริมนัน้เป็นไป
ในทางที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่
เกีย่วกบัการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา และใชคู้่มอืการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นสกัโดยใช้กรณีศึกษา ในการบรรยายให้
ความรูเ้พื่อเป็นสื่อกระตุ้นให้ ผูเ้ขา้การส่งเสรมิมทีศันคติทีด่ี
ต่อการปลูกต้นสกั จึงท าให้ผูเ้ขา้รว่มการส่งเสรมิมจีรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการสง่เสรมิ ผูเ้ขา้รว่ม
การสง่เสรมิจงึมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไปในทางทีด่ขี ึน้  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) การพัฒนาคู่มือการส่งเสรมิการการปลูกไม้มคี่า 
ชี้ให้เห็นความส าคญัของความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัต้นสกัหรอื
ไมเ้ศรษฐกจิ 58ชนิด และการใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติได้
โดยการน าไม้ 58 ชนิดมาปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและใช้
ประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมดงันัน้ จึงสามารถน าไป
ปฏบิตัไิดจ้รงิในชวีติประจ าวนั  
 2) ควรมกีารเสนอให้ภาครฐัและภาคเอกชนสนับสนุน
การจดักจิกรรมการรณรงคเ์พื่อเผยแพรข่อ้มลูดา้นการสง่เสรมิ
การปลูกไมม้คีา่ใหแ้กป่ระชาชนและบคุคลทัว่ไป 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการพัฒนา สื่อ นวตักรรมในรูปแบบของ
วดิทีศัน์ และโปสเตอร์ โดยผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เกดิ
ความสนใจมากยิ่งขึ้นและการจดัการเกี่ยวกบักระบวนการ
ถ่ายทอดความรูท้ี่หลากหลาย เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสริม
สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปปรบัใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพิ่ม
มากขึน้ 
 2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ต้นสกัเป็น
สวนพฤกษศาสตร์ หรอืเป็นศูนย์แหล่งเรยีนรูต้ามระบบนิเวศ
ธรรมชาตจิากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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