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บทคดัยอ่ 

 
 วจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกตน้กนัเกรา โดยใชก้รณีศกึษา ใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ศกึษาวจิยั คือ นิสติระดบัปรญิญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืก
แบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นกนัเกรา โดยใชก้รณีศกึษา แบบทดสอบ
ความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิยั พบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 91.65/87.65 ส่วนดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืการสง่เสรมิเท่ากบั 0.7885 แสดงว่านิสติมคีวามกา้วในการเรยีนรูร้อ้ยละ 78.85 นิสติมคีะแนนมคีวามรู ้
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูตน้กนัเกรา โดยใชก้รณีศกึษา หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of planting precious trees:  KanKrao 
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 planting precious trees: KanKrao by using case studies, the environmental knowledge test, 
attitude test and ethics test. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and paired t-test. The results of the research showed that the manual was efficiency of 91.65/87.65. The 
effectiveness of the activity manual index was equal to 0 . 7885.  The students had more knowledge and effect to 
increased student progress after using the training manual at 78.85%. 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, KanKrao, environmental knowledge, environmental attitude, environmental ethics  

  case studies 
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1. บทน ำ  
 ต้นกันเกรามีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Fagraeaf ragrans 
Roxb. อยู่ในจนีัส Fagraea วงศ ์Loganiaceae. เป็นไมย้นืต้น
ขนาดใหญ่อาจ มคีวาม  สูงถึง 10-15 เมตร ใบมสีเีขยีวอ่อน
ลกัษณะเป็นรูปหอกดอก มกีลิน่หอมเมื่อแรกผล ิจะมสีคีรมี
จากนัน้จะเปลี่ยนเป็นสเีหลอืงแก่ผลมลีกัษณะกลมเป็นชนิด
เบอร์รี่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร  
ผลอ่อนมสีเีหลอืงและเปลี่ยนเป็นสแีดงเขม้ ภายในผลมเีมด็
เล็ก ๆ จ านวนมากพืชชนิดนี้ขึ้นอยู่ทัว่ไปในดินแดนเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้แถบแหลมมาลายู เช่น  สิงคโปร์และ
มาเลเซีย มีชื่อเรียกว่า ต ามูซู (Tammusu) ส าหรบัประเทศ
ไทยพบในภาคใต้และภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ มชีื่อเรยีก
แตกต่างกนัในแต่ละทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ ภาคกลางเรยีกว่ากนัเกรา 
ภาคใต้เรียกว่าต าเสาส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ เรยีกว่า มนัปลา กนัเกราเตบิโตไดอ้ย่างชา้ ๆ  ในที่
ลุ่มใกล้แหล่งน ้าและมแีสงแดดจดั แต่สามารถทนความแห้ง
แลง้ไดด้ ีแมแ้ต่ในสภาพดนิปนทรายขนาดล าเมื่อโตเตม็ทีอ่าจ
มคีวามสงูถงึ 10-15 เมตร และมอีายุกว่า 100 ปี สรรพคุณใน
การใช้เป็นยารกัษาโรคในต าราแพทย์แผนไทยสมยัโบราณ
กล่าวว่า แก่นมรีสเผื่อน ฝาด ขม เขา้ยาบ ารุงธาตุ แกไ้ขจ้บัสัน่ 
แกห้ดื ไอ รดิสดีวง ทอ้งมาน ถ่ายเป็นมูกเลอืด แกพ้ษิฝีดาษ 
บ ารุงม้าม แก้เลือดลมพิการ ใช้แก่นของล าต้นเป็นยา
อายุวฒันะ เปลอืกบ ารุงโลหติ ผวิหนงัผุพอง  สว่นในมาเลเซยี
ใช้ใบและก้านต้มกินแก้บิด และใช้ เปลือกต้มกินแก้ไข้
มาลาเรยี (ส าเนียง อภสินัตยิาคม, 2556 : 69-70) 
 ปัจจุบนัปรมิาณต้นกนัเกราในธรรมชาตขิองประเทศ
ไทยมจี านวนลดน้อยลงมาก เนื่องจากเกดิการบุกรุกถางป่า 
เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยมกีารตดัล าต้นของต้น
กนัเกราเพื่อทีจ่ะน าเนื้อไมห้รอืล าตน้มาท าสิง่ปลูกสรา้ง ทีอ่ยู่
อาศัยหรือเฟอร์นิเจอร์ ต่าง ๆ อีกทัง้ยังมีการเผาป่าอย่าง
ต่อเนื่องท าให้ต้นกล้าของต้นกนัเกราไม่มกีารเจริญเติบโต 
ทัง้หมดน้ีจะเป็นสาเหตุที่ท าให้ปริมาณของต้นกันเกรามี
จ านวนลดน้อยลงเป็นอย่างมาก 
 ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิเป็นไมท้ีร่ฐับาลไดก้ าหนดใหไ้ม้
ยนืต้นที่มมีูลค่าทางเศรษฐกจิสามารถใช้เป็นทรพัย์สนิเพื่อ
เป็นหลกัประกนัทางธุรกจิไดโ้ดยสามารถน ามาค ้าประกนัการ
กูย้มืเงนิหรอืขอสนิเชื่อไดโ้ดยปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการศกึษา
เพื่อพฒันาเกณฑก์ารประเมนิมลูค่าตน้ไมท้ีเ่ป็นมาตรฐานและ
ได้รับการยอมรับโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม มกีารเสนอแก้ พ.ร.บ.ป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนที่
ปลกูตน้ไมม้คี่าในพืน้ทีข่องตนเอง สามารถตดัไมไ้ปขาย หรอื
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ซึ่งถือว่าเป็นวิธอีอมเงินอกีทาง
หนึ่ง และสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิใหป้ระเทศดว้ย ทีส่ าคญัยงั
ท าใหเ้กดิพืน้ทีป่่าเพิม่ขึน้ สามารถเกบ็เป็นมรดกใหลู้กหลาน
ได ้ส่วนประเดน็ทีว่่าต้นไมแ้ต่ละชนิดจะมมีูลค่าเท่าใดนัน้จะ
ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของสถาบนัการเงนิ 
 กรณีศกึษา คอื “เรื่องราวที่มขีอ้ความบรรยาย” หรอื 
“เรื่องราวที่ใช้ส าหรับศึกษา”ลักษณะของกรณีศึกษาจะมี
เนื้อหาทีเ่ป็นปัญหาทา้ทายใหผู้เ้รยีนไดค้ดิแกปั้ญหาก่อนทีจ่ะ
ไดล้งมอืปฏบิตัซิึง่การน ากรณีศกึษาเขา้มาใชจ้ดัเป็นรปูแบบ
การเรยีนรูท้ีเ่รยีกว่า Problem-based Learning (PBL) เป็นการ
เรยีนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานหรอืเป็นวธิกีารเรยีนรู้ทีเ่ป็นผล
มาจากการแกปั้ญหาโดยใชค้วามรูท้ีผู่เ้รยีนท าการสบืคน้เอง
ซึ่งการสอนโดยใช้กรณีศกึษานัน้จะช่วยให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้
วทิยาศาสตร์ในบรบิทของสิง่ต่าง ๆ  หรอืสภาพแวดล้อมทีผู่้
เรยีนรู้แล้วท าให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงแนวคดิวทิยาศาสตรท์ี่
เป็นนามธรรมกบัสิง่ต่าง ๆ  ที่ผู้เรยีนเคยรู้เคยเหน็และเคยใช้
ในชวีติประจ าวนั ดงันัน้จงึเป็นทีย่อมรบัว่ากรณีศกึษาท าให้
การเรยีนรู้ของผู้เรยีนเกดิขึ้นอย่างมปีระสทิธภิาพ (ประทบี 
มคัสกุล, 2556: 7) 
 การสอนดว้ยกรณีศกึษาเป็นวธิกีารสอนทีไ่ดร้บัความ
นิยมในหลากหลายสาขาวชิา เช่น การจดัการกฎหมายและ
แพทย์ศาสตร์รวมทัง้การศกึษาเพื่อสอนนิสตินักศกึษาครูใน
กระบวนการเรียนการสอนลกัษณะนี้ผู้สอนจะน าเสนอกรณี
ตวัอย่างที่ท าใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิหาค าตอบทีห่ลากหลาย
เพื่อใชใ้นการอภปิรายและหาทางแกไ้ขปัญหาซึง่มทีางออกที่
หลากหลายการประยุกต์ใช้การสอนแบบกรณีศึกษาในการ
เรยีนการสอนแบบอเีลริน์นิง 
 การสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใช้
แก้ปัญหาได้นัน้ถอืว่าเป็นความส าคญัยิง่ของการใหศ้กึษามี
รปูแบบการเรยีนการสอนหลากหลายรปูแบบทีต่อ้งการพฒันา
ความคิดการแก้ปัญหาของผู้เรียน ซึ่งเน้นการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้การเรียนการสอน
สามารถพฒันาผู้เรยีนไดใ้นระดบัการคดิแก้ปัญหา เช่น การ
เรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวัสม์, สิ่งแวดล้อมทางการ
เรยีนรูร้ะบบเปิดเป็นตน้ ซึง่จะช่วยผลกัดนัใหเ้กดิกระบวนการ
ของการแปลความตีความและเชื่อมโยงกบัความรู้ (ฐาปณีย์ 
ธรรมเมธา, 2557 : 117-233) 
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 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเหน็ความส าคญัของการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นกนัเกรา โดยใช้กรณีศึกษา เพื่อท าการอนุรกัษ์ต้น
กนัเกราและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ คู่มอื แบบ
วดัความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
ภายหลงัการส่งเสรมินิสติกลุ่มตวัอย่างจะเกดิความรู ้ทศันคติ
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ในการส่งเสรมิการปลูกต้นกนัเกรา 
โดยใชก้รณีศกึษา จากความสนใจดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะ
พฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้กนัเกรา 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลูกต้นกนัเกรา 
โดยใช้กรณีศึกษา ให้มีประสทิธภิาพและประสทิธผิลตาม
เกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกีย่วกบัการ
ปลกูตน้กนัเกรา ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลูก
ตน้กนัเกรา ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่  นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 99 คน  
 กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่   นิสิตระดับปริญญาตร ี
ชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทรัพยากรป่าไม้ และสตัว์ป่า  
ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตัวแปรต้น คือ คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้น
กนัเกรา โดยใชก้รณีศกึษา 
 2) ตัวแปรตาม คือ ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้น
กันเกรา ทัศนคติต่อการปลูกต้นกันเกรา และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 

   1) คู่มือการส่งเสริมปลูกต้นกันเกรา โดยใช้
กรณีศกึษา 
  2) แผ่นพบัการปลกูตน้กนัเกรา 
 3.3.2 เครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการปลูกต้น
กนัเกรา 
  2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลกูตน้กนัเกรา  
  3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานจากต ารา เอกสารงานวจิยัที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ ได้แก่  
คู่มือ แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และ
แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลูกตน้กนัเกรา 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมการปลูกต้น
กันเกรา โดยมีเนื้ อหาการเรียนรู้ทั ้งหมด 4 หน่วย 
ประกอบดว้ย หน่วยส่งเสรมิที ่1 เรื่อง ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ 
หน่วยส่งเสริมที่ 2 ลักษณะทัว่ไปของต้นกันเกรา หน่วย
สง่เสรมิที ่3 การเพาะพนัธุแ์ละขยายพนัธุ ์หน่วยสง่เสรมิที ่4 
กรณีศกึษา 
  2.2) แผ่นพบัเรื่องการสง่เสรมิการปลกูตน้กนัเกรา 
โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วยสง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้น
กนัเกรา โดยใช้กรณีศกึษา มลีกัษณะเป็นค าถาม ปลายปิด 
แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคต ิมลีกัษณะเป็นแบบวดัแบบ
มาตราส่วนประเมนิค่า (Rating scale) ม ี5 ตวัเลอืก คอื เหน็
ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม มลีกัษณะเป็น
ค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง คอื เพื่อตนเอง 
เพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง เพื่อสงัคม และเพื่อความถูกตอ้งดงีาม 
จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมอืทีผ่่านอาจารยท์ีป่รกึษาสง่ผูเ้ชีย่วชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของเครื่องมือ และ
ประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่าความเหมาะสมของ
เครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 
ท่าน พบว่า คู่มอืและเครื่องมอื มคี่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 
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ขึน้ไป ค่าความเหมาะสมของคู่มอื และเครื่องมอื มคี่าเฉลี่ย
มากกว่า 4.0 ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมอืที่ใช้ในการส่งเสรมิมี
ความเหมาะสมและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
งานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมอืทีผ่่านการวเิคราะหจ์ากผูเ้ชีย่วชาญไป 
Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหา
ค่าความยากง่ายของ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของเครื่องมอืดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู้ ค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบความรู้อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.73 และค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.53 และค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.84 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   5.2) แบบวดัทศันคติ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
อยู่ระหว่าง 0.42 – 0.72 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 
0.91 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   5.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.32 – 0.76 และค่าความเชื่อมัน่ 
เท่ากบั 0.90 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไวอ้ยู่ 
 6) ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือที่ ใช้ในการวัดและ
ประเมนิผลใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใชใ้นการจดักจิกรรม
การสง่เสรมิการปลกูตน้กนัเกรา 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยัการส่งเสรมิการปลูก ต้น
กันเกรา โดยใช้กรณีศึกษา มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดงัต่อไปนี้ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด คือ 
คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นกันเกรา โดยใช้
กรณีศกึษา และแผ่นพบัการปลกูตน้กนัเกรา 
   2) สรา้งเครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล คอื 
ศกึษาขอ้มูลเบื้องต้น โดยศกึษาจากเอกสารงานวจิยัต่าง  ๆ
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบของเน้ือหาในการ
จดัท าคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้กนัเกรา พรอ้มทัง้
จัดเตรียมคู่มือในการถ่ายทอดและน าเนื้อหาจากคู่มือที่
สมบูรณ์แล้ว น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา จากนัน้น ามา
ปรบัปรุงแกไ้ข และน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน 
   3) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ 
และแบบวดัจรยิธรรมจรยิธรรม เกีย่วกบัการส่งเสรมิการปลกู
ต้นกนัเกรา โดยใช้กรณีศกึษา ไปทดลองใช้กบันิสติที่ไม่ใช่

กลุ่มตวัอย่าง (Try Out) จ านวน 30 คน เพื่อหาประสทิธภิาพ
ของเครื่องมอื 
 
  ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ขัน้ก่อนเขา้สู่กระบวนการ เป็นการเตรยีม
ความพรอ้มของผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิหรอืสรา้ง 
บรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมโดยการสร้าง
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ  
   2) ขัน้เข้าสู่กระบวนการ ในการจดักิจกรรม
ครัง้นี้ประกอบไปด้วย การบรรยาย โดยใช้คู่มอืการส่งเสรมิ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นกันเกรา โดยใช้กรณีศึกษา โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้   
      2.1) ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรม
นนัทนาการ 
     2.2) ให้ผู้ เข้ าร่ วมการส่ งเสริม ท า
แบบทดสอบก่อนการสง่เสรมิ ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้แบบ
วดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
    2.3) เข้าสู่กระบวนการ การให้ความรู้ 
อธบิายเกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่2 หน่วยที่ 3 
และหน่วยที่ 4 พร้อมกบัท าแบบฝึกหดัระหว่างหน่วย การ
ส่งเสริมที่ประกอบกับการบรรยายที่ผู้วิจ ัยได้บรรยายให้
ความรู ้หน่วยที ่1 ถงึ หน่วยที ่4 ตามล าดบั 
    2.4) ให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างเรียนรู้พื้นที่
กรณีศึกษา คือ นายสวาท ทองรักษ์ เกษตรกรอ าเภอ 
ตะโหมด จังหวัดพัทลุง วิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่
กรณีศกึษา จดัอภปิรายกลุ่มเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา
และน าเสนอสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
พืน้ทีก่รณีศกึษา 
   3) ขัน้การวัดและประเมินผล ในขัน้นี้ เป็น
ขัน้ตอนสดุทา้ยซึง่จะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงคข์องผูว้จิยั 
        - ทบทวนในเนื้อหาที่ผู้ร ับการส่งเสริม
ไดร้บั พรอ้มมกีารถาม-ตอบ เพื่อท าความเขา้ใจในเนื้อหาและ
ความรูท้ีไ่ดร้บั     
     - ท าแบบทดสอบหลงัการส่งเสรมิ ไดแ้ก่ 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม  
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้  
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1 ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
   2.3 ค่าความยากง่าย 
   2.4 ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
   2.5 ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6 ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2)  
   2.7 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.)  
  3. สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired t-test 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 

 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นกันเกรา โดยใช้กรณีศึกษา ประสิทธิผลภาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 91.65 และประสทิธภิาพของ
ผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 91.65 และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 87.65 ดังนัน้ การส่งเสริมการ
ปลูกต้นกนัเกรา โดยใชก้รณีศกึษา มปีระสทิธภิาพของคู่มอื
สง่เสรมิ 91.65/87.65 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว้
(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดชันีประสทิธผิลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 
คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นกันเกรา โดยใช้กรณีศึกษามีค่าเท่ากับ 0.7885 
หมายความว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีวามกา้วหน้าทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือส่งเสริมร้อยละ 78.85  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้กนัเกรา โดยใชก้รณีศกึษา  (E1/E2) 
 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย เกณฑ ์
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.33 0.99 91.65 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.53 1.33 87.65 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 91.65/87.65 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้กนัเกรา โดยใชก้รณีศกึษา 
 
ผลรวมคะแนนควำมรู้

ก่อนกำรส่งเสริม 
ผลรวมคะแนนควำมรู้

หลงักำรส่งเสริม 
คะแนนเตม็ของ

แบบทดสอบควำมรู ้
ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

 250 526 20 0.7885 ผ่านเกณฑ ์
 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบกบัความรู้ ทัศนคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการปลูกต้นกนัเกรา 
โดยใช้กรณีศึกษา ก่อนการส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมิผูเ้ขา้ร่วมการ
สง่เสรมิมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่เกีย่วกบัการปลกูตน้กนัเกรา อยู่
ในระดบัปานกลาง (�̅�=8.33) และหลงัการส่งเสริมมคีะแนน
ความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกบัการปลูกต้นกนัเกรา อยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด (�̅�=17.53) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระหว่างหน่วย
การส่งเสรมิพบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิมคี่ามากกว่า
ก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 

 ทศันคตต่ิอการปลูกต้นกนัเกราก่อนการส่งเสรมิอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย (�̅�=3.64) และหลงัการสง่เสรมิมคีะแนนทศันคติ
เฉลี่ยต่อการปลูกต้นกันเกรา อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(�̅�=4.68) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างหน่วยการ
สง่เสรมิ พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัการสง่เสรมิมคี่ามากกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ส่วนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ ในระดับเพื่อสังคม 
(�̅�=2.61) และหลังการส่งเสริมมีคะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เฉลี่ยเกี่ยวกับการปลูกต้นกันเกรา อยู่ในระดับเพื่อสังคม
(�̅�=3.16) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างหน่วยการ
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ส่งเสรมิ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิมคี่ามากกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัการส่งเสรมิการปลูกตน้กนัเกราก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-teat (n=30) 
 

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

df t p 
�̅� S.D ระดบั �̅� S.D ระดบั 

ความรู ้(N=20) 8.33 2.60 ปานกลาง  17.53 2.69 มากทีส่ดุ 29 -17.940 .000* 
ทศันคต ิ(N=5) 3.64 0.36 เหน็ดว้ย 4.68 0.18 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 29 -13.820 .000* 
จรยิธรรม

สิง่แวดลอ้ม (N=4) 
2.61 0.31 เพื่อสงัคม 3.16 0.29 เพื่อสงัคม 29 -7.393 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 การศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้น
กนัเกรา โดยใช้กรณีศึกษา 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิ
กา รปลู กต้นกัน เกรา  โ ดย ใช้ก ร ณีศึกษา  พบว่ า 
ประสิทธิผลภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
91.65 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 
87.65 ดงันัน้ การส่งเสริมการปลูกต้นกันเกรา โดยใช้
กรณีศกึษา มปีระสทิธภิาพของคู่มอืสง่เสรมิ 91.65/87.65 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เนื่ องจากผู้วิจ ัยได้ให้
ความส าคญัของการเรยีนรู้ โดยใช้คู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นกันเกรา โดยใช้กรณีศึกษาซึ่งสอดคคล้องกับ
แนวคดิของ วริชั สงวนวงศว์าน (2544 : 86) ไดก้ล่าวว่า 
ประสิทธิภาพการบริหารงานจะเ ป็น เครื่ องชี้ว ัด  
ความเจริญก้าวหน้า หรือความล้มเหลวของ องค์กร 
ผู้บรหิารที่เชี่ยวชาญจะเลอืกการบรกิารที่ เหมาะสมกบั
องค์กรของตนเอง และน าไปใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
และสอดคล้องกับแนวคิดของ เปรมสรีย์ เชื่อมทอง 
(2536: 9) กล่าวว่า ประสทิธิผล หมายถึง ผลงานของ
กลุ่มซึง่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ดงันัน้ ประสทิธผิล
ของโรงเรยีน คอื ความส าเรจ็ของโรงเรยีนทีส่ามารถท า
ไดบ้รรลุเป้าหมายทีต่ัง้เอาไว ้ทัง้นี้เกดิจาก ประสิทธภิาพ
ของผู้บรหิารโรงเรยีนทีส่ามารถใชค้วามรู ้ประสบการณ์ 
ในการบริหารงานเพื่ อ โ น้มน้าวผู้ ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานให้เกิดผลตามเป้าหมาย ที่ตัง้ เอาไว้และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ พงศ์ หรดาล (2539 :30)  

ได้กล่าวว่า การศึกษา การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมการ
เรยีนรูเ้ฉพาะบุคคล เพื่อทีจ่ะปรบัปรุง และเพิม่พนูความรู ้
( knowledge) ทักษ ะ  ( skill) และทัศนคติ  ( attitude)  
อันเหมาะสม จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมและทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ชลทิศ พันธุ์ศิริ และบัญญัติ สาลี (2559 : 178- 188)  
ได้ท าการศกึษางานวจิยัเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สหพนัธรฐั
มาเลเชีย ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรมการพฒันาคู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
แ ละสิ่ ง แ วดล้อมอา เซียน :  สหพันธ รัฐม า เล เชีย  
มีประสทิธิภาพ เท่ากบั 92.33/93.22 ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ อภิญญา ชมมอน ประยูร วงศ์จันทรา  
และลขิติ จนัทร์แก้ว (2562: 28 – 40) ได้ท าการศกึษา
การส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้า 
ในชุมชน ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืมปีระสทิธภิาพเทา่กบั 
90.31/83.95 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ชษิณุพงศ์ 
พันธ์บุตร ประยูร วงศ์จันทรา และลิขิต จันทร์แก้ว  
(2561 : 44 - 60) ได้ท าการศกึษา การพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้ ป่ าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่องสตัวป่์าในป่าชุมชน ผลการศกึษา พบว่า 
คู่มอืกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 80.44/89.78 จากผล
การศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืมคี่าดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) มีค่าเท่ากบั 0.7885 ซึ่งส่งผลให้มีความก้าวหน้า
ทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงั 
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 จากการใช้คู่มอืการส่งเสรมิร้อยละ 78.85 แสดง
ให้เหน็ว่ากลุ่มตวัอย่างที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิโดยใชคู้่มือ
การส่งเสริมการเรียนรู้นัน้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น  
ท าใหค้่าดชันีผลมคี่าทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน ซึง่สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ อนันท์ งามสะอาด (2551: 1) ได้กล่าวว่า 
ประสทิธผิล (Effectiveness) หมายถงึผลส าเรจ็ของงานที่
เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ที่ก าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ (Objective) หรือเป้าหมาย (Goal) และ
เป้าหมายเฉพาะ (Target) ไดแ้ก่ 1. เป้าหมายเชงิปรมิาณ 
จะก าหนดชนิดประเภทและจ านวนของผลผลติ สุดท้าย
ต้ อ งการที่ ไ ด้ รับ เมื่ อ ก า รด า เนิ น ง าน เสร็จสิ้นลง  
2. เป้าหมายเชงิคุณภาพจะแสดงถงึคุณค่าของผลผลติที่
ไดร้บัจากการด าเนินงานนัน้ ๆ 3. มุ่งเน้นทีจุ่ดสิน้สุดของ
กจิกรรมหรอืการด าเนินงานว่าได้ผลตามที่ตัง้ไว้หรอืไม่
และที่ส าคัญต้องมีตัวชี้ว ัด ( Indicator) ที่ชัดเจน และ
สอดคล้องกบัแนวคดิของ วรทั พฤกษากุลนันท์ (2550: 
1) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง 
การปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้
(Effectiveness is to do right things)หรอืความสามารถ
ในการด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีว่างไวจุ้ดส าคญั
ของประสทิธผิลอยู่ที่ความสมัพนัธ์ระหว่างผลผลิตที่ถูก
คาดหวงัตามวตัถุประสงคท์ีว่างไวแ้ละผลผลติจรงิทีม่ขี ึน้ 
และสอดคล้องกบัแนวคดิของ วชัรนิ ขวญัพะงุ้น (2553: 
1) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง 
แนวทางหรอืวธิกีารกระบวนการหรือตวัวดันัน้สามารถ
ตอบสนองจุดประสงค์ที่ตัง้ไว้ได้ดีเพียงใดการประเมิน
ประสทิธผิลต้องประเมนิว่าสามารถบรรลุความต้องการ
ได้ดเีพยีงใดด้วยการใชแ้นวทางทีเ่ลอืกการน าไปปฏบิตัิ
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรุศกัดิ ์แกว้งาม (2561 : 146) 
ได้ท าการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้น าจิต
อาสาสิง่แวดล้อม ผลการศกึษา พบว่า ดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) ของหลักสูตรฝึกอบรม เท่ากับ 0.6716 นักเรียน
กลุ่มตวัอย่างมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 67.16 
และนักเรยีนกลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้ทศันคต ิ
และทกัษะผู้น าจิตอาสาสิง่แวดล้อมหลงัสูงฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนฝึกอบรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ผกามาศ 
เรอืงแก้ว จุไรรตัน์ คุรุโคตร และชลทศิ พนัธุ์ศริ ิ(2561 : 
1– 11) ได้ท าการศึกษา การส่งเสริมการท าน ้ าหมัก
ชีวภาพจากกากถัว่เหลือง ผลการศึกษา พบว่า ดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.)ของคู่มือเท่ากับ 0.7370 ชาวบ้านมี

ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 73.70 และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ปนัดดา ฤทธิส์ าแดง ประยูร วงศ์จนัทรา 
และกรรณิกา สุขงาม (2562 : 41 – 56) ได้ท าการศึกษา  
การอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธาร
ตามศาสตรพ์ระราชา ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืฝึกอบรม
มีประสิทธิภาพ เท่ ากับ  88 .33 /84 .79  ส่วนดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม (E.I.) เท่ากบั 0.7142  
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบั
การปลูกต้นกันเกรา โดยใช้กรณีศึกษา ก่อนและ
หลงัการส่งเสริม 
 ผลการเปรียบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกต้น
กนัเกรา โดยใชก้รณีศกึษา โดยรวมก่อนและหลงัการการ
ส่งเสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมคีวามรู้ก่อนการ
ปลูกต้นกันเกราโดยใช้กรณีศึกษา ก่อนการส่งเสริมมี
คะแนนความรูเ้ฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง 8.33 หลงัการ
ส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริม มีคะแนนความรู้เฉลี่ย  
อยู่ในระดับมากที่สุด 18.33 เมื่อเทียบคะแนนความรู้
เฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่าหลังจากการ
ส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริม มีคะแนนความรู้เฉลี่ย
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับแนวคิดของประภาเพ็ญ 
สุวรรณ (2550 : 18) ได้กล่าวว่า ความรู้เป็นพฤติกรรม
ข้างต้นซึ่งผู้เรียนรู้เพียงแต่ จ าแนกได้อาจโดยการฝึก 
หรือโดยการมองเห็นได้ยินจ าได้ความรู้ข ัน้นี้  ได้แก่ 
ความรู้เกี่ยวกบัค าจ ากดัความ ความหมาย ข้อเท็จจรงิ
ทฤษฎ ีกฎโครงสรา้งและวธิกีารแกปั้ญหาเหล่านี้ เป็นตน้ 
และสอดคล้องกบัแนวคดิของ ชูชยั สมิทธิไกร (2540 : 
253) ไดก้ล่าวไวว้่า วธิกีารฝึกอบรมเป็น สื่อกลางทีใ่ชใ้น
การถ่ายทอดความรูร้ะหว่างผูเ้ขา้รบัการ ฝึกอบรมและผู้
อบรม เพื่อท าให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมม ีความรู้ ทกัษะ
ความสามารถ และทัศนคติตามวัตถุประสงค์ของ 
การฝึกอบรม และให้ความส าคญัของ การฝึกอบรมและ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Good (1973 : 613) ได้ให้
ความหมายการส่งเสรมิ หมายถงึ กระบวนการใหค้วามรู้
และฝึกทักษะ แก่บุคคล ภายใต้ เงื่อนไขบางประการ  
โดยการจัดการส่งเสริม ไม่ได้จัดกระท าให้ใหญ่โต
เหมือนกับการจัดการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของวนิดา อิ่มรกัษา น ้าทิพย์ ค าแร่ และชลทศิ 
พนัธุ์ศริ ิ(2561 : 61 – 68) ได้ท าการศกึษา การพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าว ผลการศกึษา 
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พบว่า มคีะแนนค่าเฉลีย่ความรูก้่อนการฝึกอบรมการท า
ปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว เท่ากบั 5.44 อยู่ในระดบัน้อย และ
หลงัการฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าวมีคะแนน
ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 12.07 เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบัการท าปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว ก่อนและหลงั
การฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงั
การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัย
ความส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ฐิตาภรณ์ วงศ์พงษ์  ค าชฎาพร เสนาคุณ และสุภารัตน์  
อ่อนกอ้น  (2561 : 45 – 53)  ไดท้ าการศกึษา การสง่เสรมิการ
อนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดง ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า การส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พื้นที่ชุ่มน ้ ากุดแดง ซึ่งได้ใช้กระบวนการถ่ายทอด
สิง่แวดลอ้มศกึษาโดยผ่านกระบวนการอบรมถ่ายทอดให้
เกิดความรู้ และทศันคติที่ดีในการส่งเสริมการอนุรักษ์
พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดง ก่อนการอบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 11.76) หลังการอบรมชาวบ้านม ี
ความรู้อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 14.10) เมื่อเปรียบเทียบ
ความรู้ก่อนและหลัง พบว่าชาวบ้านมีความรู้หลัง 
การอบรม มากกว่าก่อนการอบรมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ .05และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญารตัน์  
กุดเป่ง วรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ และลขิติ จนัทร์แกว้ 
(2561: 23 -33) ได้ท าการศกึษา การส่งเสรมิการเรยีนรู้
นิเวศวฒันธรรมการทอผา้ไหม บา้นหวา้ยหลมึ ต าบลมะ
บ้า อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา
พบว่า ความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ก่อนการ
ส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัปาน
กลาง (�̅� =8.43) หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
ความรูอ้ยู่ในระดบัมาก (�̅�=17.43) เมื่อเทยีบคะแนนก่อน
และหลงัการส่งเสริม พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการ
วจิยั ผูเ้ขา้ส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิสูงกว่า
ก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5. 3  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ 
การปลูกต้นกนัเกรา โดยใช้กรณีศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบทศันคติต่อการส่งเสริมการ
ปลูกต้นกนัเกรา โดยใชก้รณีศกึษา พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการ
สง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการสง่เสรมิการปลกูต้น
กนัเกรา โดยใช้กรณีศกึษา ก่อนส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ย 
เท่ากบั 3.64 อยู่ในระดบัเหน็ด้วย หลงัส่งเสรมิมคีะแนน
เฉลี่ยเท่ากบั 4.68 อยู่ในความรู้ระดบัเห็นด้วยอย่างยิง่ 

เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมทีศันคติเพิม่มากขึน้หลงั
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศักดิ ์สุนทรเสณี (2531 : 2) 
กล่าวถงึ ทศันคตทิีเ่ชื่อมโยงไปถงึพฤตกิรรมของบุคคลวา่
ทศันคต ิหมายถงึ ความสลบัซบัซอ้นของความรู้สกึหรอื
การมอีคตขิองบุคคลในการสร้างความพรอ้มทีจ่ะกระท า
สิ่ง ใดสิ่งหนึ่งตามประสบการณ์ของบุคคลนัน้ ๆ ที่ได้
รับมาความโน้มเอียงที่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในทางทีด่ ีหรอืต่อตา้นสิง่แวดลอ้มทีจ่ะมาถงึทางหนึ่งทาง
ใดในด้านพฤติกรรม หมายถึง การเตรยีมตวัหรอืความ
พร้อมที่จะตอบสนองสอดคล้องกบัแนวคิดของ ประยูร 
วงศจ์นัทรา (2553 : 358) ไดก้ล่าวว่าหลกัการสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา คือ กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนเกิด
ความรู ้เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิเจตคตแิละค่านิยม
ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและการประเมินผลการแก้ไขปัญหา
สิง่แวดล้อมเพื่อให้เกดิคุณภาพสิง่แวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตโดยมีหลักการที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งเป็นสห
วทิยาการสิง่แวดลอ้ม ซึง่สิง่แวดลอ้มศกึษาม ีคุณลกัษณะ 
คอืเป็นการศกึษาเพื่อชวีติเป็นการศกึษา ตลอดชวีติเป็น
การเรยีนรูเ้พื่ออยู่ร่วมกนัของมนุษยชาต ิเป็นการเรยีนรู้
สถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคตเป็นการ สร้างจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมเป็นการเรียนรู้เชิงระบบ เป็นบูรณาการ
เนื้อหาการเรยีนการสอน เป็นการเรยีนรูท้ี ่ผูเ้รยีนจะตอ้ง
มสี่วนร่วมในการเรยีนทีมุ่่งสรา้งความ ตระหนัก ทศันคติ
และค่านิยมเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม และเป็นกระบวนการ
เรียนรู้แบบแก้ไขปัญหาและสอดคล้องกับแนวคิดของ 
พพิฒัน์ ชารุนนัทกร (2557 : 222) ไดอ้ธบิายความหมาย
ของทศันคติไว้ในบทความทาง วชิาการ เรื่อง “ทศันคติ
กับการประยุกต์ใช้ทางการตลาด” อย่างน่าสนใจว่า 
หมายถึง ความโน้มเอียงที่จะตอบสนองในสิ่งที่ชอบ
หรอืไม่ชอบต่อสิง่เร้าทีก่ าหนดให ้ค าว่า “สิง่เร้า” ที่ใชใ้น
ความหมายของทศันคตินัน้ กินความหมายกว้างมาก
เพราะอาจจะเป็นบุคคล การกระท า เหตุการณ์ ความเหน็ 
ประเพณี สถาบนั หรอื ประเดน็ต่าง ๆ ทศันคตมิลีกัษณะ
ส าคญั 3 ประการดงันี้ ประการแรก คอื เป็นสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ด้
ซึ่งจะเป็นการเรยีนรู้จากประสบการณ์ทางตรงที่ประสบ
กับตนเองหรือประสบการณ์ทางอ้อมที่ได้รับข่าวสาร
ข้อมูลมาซึ่งล้วนแล้วแต่ท าให้เกดิการเรยีนรู้ ประการที่
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สอง คือ ความสม ่าเสมอ ทศันคติมีความสม ่าเสมอแต่
มไิด้หมายความว่ามคีวาม คงทนถาวรเพราะว่าทศันคติ
เป็นสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ด ้ดงันัน้เราจงึสามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลง
ทศันคติได้และถึงแม้ว่าบุคคลนัน้จะมไิด้เปลี่ยนทศันคติ
แต่ก็มิได้หมายความว่าเขาจะต้องท าตามหรือแสดง
พฤตกิรรม ทศันคตเิสมอไป ประการสุดทา้ย คอื อทิธพิล
ของสถานการณ์จะเป็นสิง่ทีท่ าใหเ้กดิทศันคตบิางอย่างที ่
อาจจะเหมอืนหรอืแตกต่างไปจากทศันคตเิดมิหรอือาจจะ
ท าใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างไปจาก ทศันคตทิี่
มีอยู่ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาณี ฝ้ายสีงาม  
(2557: 60) ได้ท าการศกึษา การส่งเสรมิการใช้ประโยชน์
จากสะระแหน่ของชาวบา้นท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผลการ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการใชป้ระโยชน์จาก
สะระแหน่ ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีค่าเฉลี่ยของทศันคติ
ก่อนการส่งเสรมิอยู่ใน ระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
2.32 และหลงัการสง่เสรมิอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 
2.83 เมื่อ พจิารณาทศันคตขิองผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิต่อ
การใช้ ประโยชน์จากสะระแหน่เป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้เข้าร่วม การส่งเสริมเห็นด้วยต่อด้านการประกอบ
อาหารมากทีสุ่ด รองลงมา คอื ดา้นสรรพคุณทางยา และ
ดา้นการ แปรรปูเป็นผลติภณัฑ ์เมื่อเปรยีบเทยีบ ค่าเฉลีย่
ของทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จากสะระแหน่ก่อนและ
หลงัการส่งเสริม พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 
ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคี่าเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสรมิ 
สูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ เขมศร ขนัทะ 
และวรรณศักดิพ์ิจิตร บุญเสริม (2562 : 20 – 32)  
ไดท้ าการศกึษา การส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากมะกรดู
ในการดับกลิ่นของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา (เสลภูมิ) 
ส าหรบันักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า  
ก่อนการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการใช้
ประโยชน์จากมะกรูดในการดบักลิน่อยู่ในระดบัเหน็ด้วย 
(�̅� =2.69) และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย
ทศันคต ิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅� =2.87) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า 
หลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าก่อน 
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จตุพร ประแดง และไพบลูย ์

ลิม้มณี (2562 : 33 -44) ไดท้ าการศกึษา การสง่เสรมิการ
ท าไบโอชาร ์(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิ ผลการศกึษา 
พบว่า ทศันคตต่ิอการท าไบโอชาร ์(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ย
บ ารุ งดินของชาวบ้านก ลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง 
การจัดกิจกรรม พบว่า ก่อนการส่งเสริมชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติ ต่อการส่งเสริมการท าไบโอชาร์ 
(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ย บ ารุงดินอยู่ในระดับเห็นด้วย 
เท่ากบั 4.40 และหลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่
ทัศนคติ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 4.91  
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลีย่
สงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.
05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ จุฬารตัน์ นันทรศัมี 
วรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ และลขิติ จนัทรแ์กว้ (2561 : 
54 -65) ได้ท าการศกึษา การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าใน
โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทรร์อ้ยเอด็
ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรม
ราชกุมาร ีผลการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีน
ทีเ่ขา้ร่วม การส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบั
ไม่แน่ใจ และหลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนที่
เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลังการ
ส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 
5. 4  ผลการศึกษาและเป รียบเที ยบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นกนัเกราโดยใช้กรณีศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการ
ปลูกต้นกนัเกรา โดยใช้กรณีศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการส่งเสรมิ
การปลูกต้นกันเกรา โดยใช้กรณีศึกษา ก่อนส่งเสริมมี
คะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ 2.61 อยู่ ในระดับเพื่ อสังคม  
หลังส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 อยู่ ในระดับ 
เพื่อสงัคม เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลัง
การส่งเสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเพิ่มมากขึ้นหลงัการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับแนวคิดของ ประยูร  
วงศ์จันทรา (2555 : 171-172) จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง หลกัการที่ควรประพฤตอิย่างหนึ่งต่อสิง่แวดลอ้ม
ซึ่งมีผลท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทาง
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ระบบนิเวศและเอื้อประโยชน์ให้แก่สรรพสิ่งที่อาศัย
สิง่แวดลอ้มด ารงชพีอยู่ไดโ้ดยไม่สญูเสยีระบบสมัพนัธภาพ
ระหว่างตนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่
สามารถแยกออกได้จากจรยิธรรมชวีติสงัคมและชุมชนโดย
ศกัยภาพในตวัของมนัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการ
เชื่อมโยงชีวิต ชุมชนและสงัคมสิง่แวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้
อย่างยัง่ยนื สอดคล้องกบัแนวคดิของ อรรถเดช สรสุชาติ 
(2558: 23)ให้ความหมายจรยิธรรมว่า จรยิธรรม หมายถึง 
คุณสมบตัทิางความประพฤตทิีส่งัคมมุ่งหวงัใหค้นในสงัคม
นัน้ประพฤติมีความถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพ
ภายในขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ที่
สมาชกิในสงัคมพงึประพฤตปิฏบิตัต่ิอตนเองต่อผูอ้ื่น และต่อ
สงัคมทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคมการที่
จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปเช่นนัน้ไดป้ฏบิตัจิะตอ้งรูว้่าสิง่ใดถูกสิง่ใด
ผดิ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วรีะพงศ ์ถิน่แสนด ี(2550 :  
23) ได้กล่าวสรุปความหมายจรยิธรรมว่าเป็นแนวทางในการ
ประพฤตปิฏบิตัแิละการกระท าทีด่งีามและถูกตอ้งของบุคคล
ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดอันถูกต้องดีงามที่ควรประพฤติ
ปฏบิตัใินสิง่นัน้ ๆ  เพื่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงแก่ตนเองและ
บุคคลอื่นโดยทัว่ไปในสงัคม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ประยรู วงศจ์นัทรา (2550: 89-90) ไดท้ าการศกึษา การพฒันา
กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยการสอดแทรก
จริยธรรมส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ผลการวิจยัพบว่า 
นิสิตกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมการพัฒนากระบวนการสอน
สิง่แวดลอ้มศกึษาโดยการสอดแทรกจรยิธรรม มคีะแนนก่อน
การเข้าร่วมศึกษาในระดบัปานกลาง หลังการศึกษาอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบพบว่า นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนน
เฉลีย่หลงัการเรยีนรู ้มากกว่าก่อนการเรยีนรูอ้ย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วนิดา สร้อยสน 
ประยูร วงศ์จันทรา และลิขิต  จันทร์แก้ว (2562 : 1 - 16)  
ได้ท าการศกึษา การส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรป่าไมแ้ละ
สตัว์ป่าในชุมชน ผลการศกึษา พบว่า นิสติที่ได้เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิ เรื่อง การส่งเสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์
ป่าในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการ

ส่ งเสริมโดยรวมอยู่ ในระดับเพื่ อสังคม ( �̅�= 2.98)  
และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
โดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม (�̅�= 3.26)  
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบั
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ าในชุมชน ก่อนและหลัง 
การส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
หลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รชนิีพร ศรค า 
ประยูร วงศ์จนัทรา และลขิติ จนัทร์แก้ว (2562 :  66 – 80)  
ได้ท าการศกึษา การส่งเสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรปศุสตัวใ์น
ชุมชน ผลการศึกษา พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาติ
มติรพวกพอ้ง (�̅� = 2.44) และหลงัการฝึกอบรมนิสติมคีะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อสังคม  
(�̅� = 2.77) เมื่ อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิ
การปลูกต้นกนัเกรา โดยใชก้รณีศกึษาไปประยุกตใ์ชใ้นการ
อบรมใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วกบัการอนุรกัษ์ได ้
 2) สนับสนุนและน าความรู้ที่ได้จากการส่งเสรมิ
การปลูกต้นกนัเกรา โดยใชก้รณีศกึษา ไปประยุกต์ใชใ้น
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1)  ควรมีการพัฒนา สื่อ  ในรูปแบบของสื่อ
ออนไลน์ เช่น E-Book โปสเตอร์ เพื่อให้เกดิความสนใจ
และสามารถน าคว ามรู้ที่ ได้ ไปปรับใช้ได้อย่ างมี
ประสทิธภิาพ 
 2) ควรศกึษาแนวทางการมสีว่นร่วมของผูเ้ขา้ร่วม
การสง่เสรมิในการปลกูตน้กนัเกรา 
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