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บทคดัยอ่ 

 วิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์เห็ดระโงก ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์  
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ ก่อนและหลงัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก กลุ่มตวัอย่างที่ใชศ้กึษาวจิยั  
คอื นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา โรงเรยีนบา้นนาสนีวนพทิยาสรรค์ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน  
ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก แบบทดสอบ
ความรู ้แบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired  
t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการสง่เสรมิมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 87.66/83.50 สว่นดชันีประสทิธผิลเท่ากบั 0.6621 แสดงว่า
นักเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรู ้คดิเป็นร้อยละ 66.21 นักเรยีนมคีะแนนความรู้ และทศันคติต่อการส่งเสรมิอนุรกัษ์
เหด็ระโงก หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก อย่างมนียัส าคญัทาง 
 
ค ำส ำคญั: การสง่เสรมิ ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์เหด็ระโงก ทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์เหด็ระโงก เหด็ระโงก 
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Abstract  

 The purposes of this research were to develop a guide to promoting conservation of mushrooms (Amanita 
vaginata) with efficiency and effectiveness as specified, to study and compare environmental knowledge and 
attitude before and after the promotion. The sample used in the study were 30 students in junior high school 
Nasinuanpittayasan School, Nasinuan Sub-District, Kantharawichai District, Maha Sarakham province selected 
by purposive sampling. The research tools were a manual to promoting conservation of mushrooms (Amanita 
vaginata), the environmental knowledge test and attitude 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 87.66/83.50. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.6621. The 
students had more knowledge and effect to increased students progress after using the promotion manual at 
66.21%. After the promotion the students had an average score of environmental knowledge and attitude more 
than before the promotion statistical significantly level of .05. 
 
Keywords: Promotion, conservation of mushroom knowledge, conservation of mushroom attitude, mushroom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(1), 2565: 32 - 43 

34 

1. บทน ำ  
 กระบวนการเพราะเหด็ขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้มวสัดุ
ทีส่ามารถหาไดง้่ายในท้องถิ่นนัน้และความรู้ความสามารถ
ของเกษตรกรท าใหเ้กดิปัญหาคอืเกษตรกรขาดความรู้ความ
เขา้ใจและที่ปรกึษา เทคนิคในการแก้ปัญหา ด้วยเหตุนี้จงึ
ต้องเพิ่มความรู้ให้เกษตรกรบางรายที่ขาดประสบการณ์
ความรู ้(Thaigreenagro, 2561: เวบ็ไซต)์ 
 ปัจจุบนัการเพาะเห็ดระโงก ก าลงัเป็นที่นิยมและมี
ความต้องการของตลาดสูง สามารถท าได้ง่ายโดยการเพาะ
เหด็ระโงกน าเหด็แก่จากในพืน้ทีแ่ละจากทีอ่ื่นมาขยีล้ะลายกบั
น ้า กรองเอาเศษกากเหด็ออก จากนัน้น าน ้าทีไ่ดไ้ปหยอดลง
ในถุงตน้กลา้ไมย้างนา หรอืกลา้ไมท้ีจ่ะปลกู เมื่อน ากลา้ไมไ้ป
ปลกูเชือ้เหด็กล็งไปในดนิดว้ย เมื่อมฝีนตกลงมาเหด็กง็อกขึน้
ในพื้นที่ระหว่างแปลงของต้นยางนาและต้นไมอ้ื่นๆ และเหด็
งอกขึน้มากกว่าทีข่ ึน้ตามธรรมชาตมิาก เหด็ระโงกหรอื “เหด็
ไขห่่าน” มชีื่อวทิยาศาสตรว์่า Amanita vaginata  ลกัษณะเป็น
ดอกตูมกลบีร ีคลา้ยไข่ห่าน เมื่อโตขึน้หมวกและกา้นดอกจะ
ดนัปลอกหุ้มแตกออกมา ดอกเหด็มลีกัษณะเป็นเมอืก ก้าน
ดอกยาวรูปทรงกระบอก ผิวเรียบสีขาวหรือเหลืองนวล 
เนื้อเยื่อภายในก้านดอกสขีาว สานต่อกนัอย่างหลวมๆ ตรง
กลางกา้นดอกมรีูกลวงเลก็น้อย เหด็ระโงก มทีัง้ดอกสขีาว สี
แดงและสเีหลือง มกัขึ้นรวมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  ในป่าโปร่ง
หรอืป่าละเมาะทัว่ไปในพืน้ทีภ่าคเหนือและภาคอสีาน  มรีาคา
แพง นิยมรบัประทานกนัอย่างแพร่หลายในภาคเหนือและภาค
อสีาน  ช่วงฤดูฝน หลงัฝนตก 2-3 วนั เกดิภาวะอากาศร้อน
ชื้น สภาพอากาศร้อนอบอ้าว และมีแสงแดด ชาวบ้านจะ
ออกไปเก็บเห็ดระโงกในป่าธรรมชาติ เช่น ป่าเต็งรัง  
ป่าเบญจพรรณ และป่าดบิแลง้ เหด็ระโงกมกัขึน้เป็นเหด็ดอก
เดี่ยวหรอืเป็นกลุ่ม 4-5 ดอก กระจายอยู่ทัว่ไป เดมิท ีเหด็ระ
โงกหากินได้เฉพาะหน้าฝนตัง้แต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน 
กรกฎาคมหรือไปจนสิ้นฤดูฝน (เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2561: 
เวบ็ไซต)์  
 ประเทศไทยนบัไดว้่ามสีภาพเหมาะสมและเอือ้อ่านวย
ต่อการเพาะเหด็อย่างมาก เนื่องจากมวีสัดุเหลอืใช้และมผีล
พลอยได้จากการผลติทางการเกษตรจ านวนมากทัง้ทีไ่ดจ้าก
พชืและสตัว ์รวมไปถงึวชัพชืบางชนิดทีม่อียู่ทัว่ไปในประเทศ
ไทย เช่น ผกัตบชวาและหญ้าคา เป็นต้น ส่วนวสัดุเหลอืใช้
และผลพลอยไดจ้ากการเกษตรทีส่ามารถน่ามาใชใ้นการเพาะ
เหด็ได้ นอกจากนัน้สภาพดนิฟ้าอากาศของประเทศไทยยงั

เหมาะกบัการเจริญเติบโตของเห็ดเศรษฐกิจเกือบทุกชนิด 
(ศนูยฝึ์กและพฒันาอาชพีราษฎรไทย, 2555: เวบ็ไซต)์  
 การส่งเสรมิให้เกษตรกรไทยได้รู้จกัการเพาะเลี้ยง
เหด็ทีถู่กวธิ ีนอกจากจะท่าใหม้ผีลผลติเหด็เพิม่ขึน้ทัง้ด้าน
ปรมิาณและคุณภาพแล้วยงัเป็นการเพิ่มอาหารที่มีคุณค่า
แก่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ท่าให้มคีุณค่าสุขภาพ
พลานามยัสมบูรณ์แขง็แรง พร้อมที่จะพฒันาประเทศชาติ
ได้ในทุกทางโดยเฉพาะอย่างยิง่ทางด้านเศรษฐกจิ เพราะ
เมื่อผลผลติเหด็เพิม่ขึน้รายไดข้องเกษตรกรกจ็ะเพิม่ขึน้ดว้ย 
จากการจ่าหน่ายผลผลติทัง้ในประเทศและส่งเป็นสนิค้าออก 
ซึ่งเป็นผลให้ระบบเศรษฐกิจของชาติเจริญก้าวหน้าและ
พฒันาขึน้ตามล าดบั (ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชพีราษฎรไทย,  
2555: เวบ็ไซต)์  
 นอกจากนี้การแปรรูปผลติภณัฑจ์ากเหด็ยงัเป็นการ
เพิม่รายไดเ้สรมิเพิม่มากขึน้ การส่งเสรมิและ การเพาะเหด็
และแปรรูปเหด็ระโงก เป็นอกีแนวทางหนึ่งในการถ่ายทอด
ความรูโ้ดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ใหก้บันักเรยีน
ในชุมชนบ้านนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ดงันัน้ผูว้จิยั จงึไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของ
เหด็ระโงก  จงึมกีารส่งเสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงกเพื่อเป็น
การเพิม่ความรูแ้ละสรา้งรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชนทัง้ใน ดา้น
ความส าคญั คุณค่า การอนุรกัษ์ และการเพาะเห็ดระโงก 
โดยองค์ความรู้เหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับความรู้ ในการการ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1)  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริม ก า ร อ นุ รักษ์ เ ห็ด ร ะ โ ง ก  
บา้นนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ให้
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก 
 2.3) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและ
หลงัการสง่เสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิ ไดแ้ก่ นกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษา โรงเรยีนบ้านนาสนีวนพทิยาสรรค์ อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 76 คน 
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 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการส่งเสรมิ ได้แก่ นักเรยีน
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านนาสีนวนพิทยาสรรค์ 
อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน 
ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง  
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตัวแปรที่ศึกษา คือ คู่มือการส่งเสริมการ
อนุรักษ์เห็ดระโงกในบ้านนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัง
จงัหวดัมหาสารคาม  
 2) ตวัแปรตาม คอื  
  2.1) ความรู้เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์
เหด็ระโงก 
  2.2) ทศันคตเิกีย่วกบัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์
เหด็ระโงก 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้  
  1. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด  
   1) คู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก
ในบา้นนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิงั จงัหวดัมหาสารคาม 
   2) โปสเตอร์การส่งเสริมการอนุรักษ์เห็ด 
ระโงกในบา้นนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
  2. เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการ
ส่ ง เสริมการอ นุรักษ์ เห็ดระ โ งกในบ้านนาสีนวน  
อ าเภอกนัทรวชิงัจงัหวดัมหาสารคาม 
   2) แบบวัดทัศนคติต่อการส่งเสริมการ
อนุรักษ์เห็ดระโงกในบ้านนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัง
จงัหวดัมหาสารคาม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานจากต ารา เอกสารงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื ไดแ้ก่ 
คู่มือ โปสเตอร์แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ 
เกีย่วกบัการสง่เสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก 
  2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มือการเรยีนรู้การส่งเสริมการอนุรกัษ์
เห็ดระโงก โดยมีเนื้ อการเรียนรู้ทัง้หมด 3 หน่วย 
ประกอบไปด้วย หน่วยส่งเสรมิที่ 1 เรื่อง สณัฐานวทิยา
ของเหด็ระโงก หน่วยการสง่เสรมิที ่2 เรื่อง การเพาะเหด็
ระโงก และการประโยชน์ของเห็ดระโงก หน่วยการ
ส่งเสริมที่ 3 แนวทางการอนุรักษ์เห็ดระโงก ในชุมชน 
บา้นนาสนีวน  

  2.2) โปสเตอร์เรื่องการส่งเสริมการอนุรกัษ์
เหด็ระโงกโดยท าแบบ 1 ต่อ 1 หน่วยการสง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิ
การอนุรกัษ์เหด็ระโงกในบา้นนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิงั
จังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะเป็นค าถาม ปลายปิด 
แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง จ านวน 20 ขอ้  
  2.4) แบบวดัทศันคติ มีลกัษณะเป็นแบบวดั
แบบมาตราสว่นประมานค่า (Rating scale) ม ี3 ตวัเลอืก 
เหน็ดว้ยไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้สง่อาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อ
ตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4)  น า เ ค รื่ อ ง มือที่ ผ่ า นอ า จ า ร ย์ที่ ป รึ ก ษ า  
ส่งผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมือ และประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมอื เมื่อตรวจวเิคราะหค์ะแนน
จากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มอืและเครื่องมอื มคีา่ 
IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่าความเหมาะสมของ
คู่มือ และเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.0 ขึ้นไป  
แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย สามารถ
น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
  5)  น า เ ค รื่ อ ง มือที่ ผ่ า นก า ร วิ เ ค ร า ะห์จ าก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.933 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 
ขึ้นไป และ ค่าความยากง่ายของยู่ระหว่าง 0.2 - 0.80  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้ 
  5.2) แบบวดัทศันคติค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั
0.961 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 ขึ้นไป 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัด
กจิกรรมการ สง่เสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์เหด็ระโงก มวีธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปนี้ 
แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
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  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื  
   1) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด  
คอื คู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก และโปสเตอร์
การสง่เสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก 
   2) สรา้งเครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
คอื ศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้น โดยศกึษาจากเอกสารงานวจิยั
ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรปูแบบของเน้ือหา
ในการจัดท าคู่มือ การส่งเสริมการอนุรักษ์เห็ดระโงก 
พร้อมทัง้จดัเตรียมคู่มือในการถ่ายทอด และน าเนื้อหา
จากคู่มือที่สมบูรณ์แล้ว น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
จากนัน้น ามา ปรบัปรุงแกไ้ข และน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 
ทัง้ 3 ท่าน 
   3) น าแบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคติ
เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงกไปทดลองใช้
กบั นิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง (Try Out) จ านวน 30 คน
เพื่อหาประสทิธภิาพของเครื่องมอื  
  ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา  
   1) ขัน้ก่อนเข้าสู่กระบวนการ เป็นการ
เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการส่งเสริมหรือสร้าง
บรรยากาศให้ เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมโดยการสร้าง
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ 
   2) ขัน้เข้าสู่กระบวนการ ในการจดักิจกรรม
ครัง้นี้ประกอบไปดว้ยการบรรยาย โดยใชคู้่มอืการสง่เสรมิการ
อนุรกัษ์เหด็ระโงก โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
    2.1)  ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรม
นนัทนาการ 
    2.2 )  ให้ผู้ เข้าร่วมการส่ง เสริมท า
แบบทดสอบก่อนการส่งเสรมิ ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้
และแบบวดัทศันคต ิ
    2.3) เขา้สู่กระบวนการ การใหค้วามรู้
อธบิายเกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่2 หน่วย
ที ่3 และหน่วยที ่4 พรอ้มกบัท าแบบฝึกหดัระหว่างหน่วย 
การส่งเสรมิทีป่ระกอบกบัการบรรยายทีผู่ว้จิยัไดบ้รรยาย
ใหค้วามรู ้หน่วยที ่1 ถงึ หน่วยที ่4ตามล าดบั 
    2.4) ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนรู้ 
พืน้ทีใ่นการสง่เสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก คอื ชุมชนบา้น
นาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม  
     –  เ รียนรู้พื้ นที่ ใ นการท ากา ร 
เพาะปลูกเหด็ระโงก เช่น สภาพดนิที่สามารถเพาะปลูก
เหด็ระโงกได ้ 

     – เรียนรู้ข ัน้ตอนในการเพาะปลูก 
ตัง้แต่การ การเพาะ การเกบ็ และการใช้ประโยชน์จาก
เหด็ระโงก   
   3) ขัน้การวัดและประเมินผล และมี  
การสรุปบทเรยีน ในขัน้นี้เป็นขัน้ตอนสุดทา้ย ซึ่งจะเป็น
ขัน้ตอบวตัถุประสงคข์องผูว้จิยั 
    - มีการทบทวนเนื้ อหา ถาม-ตอบ 
ความเขา้ใจในเนื้อหาทีไ่ดร้บั  
    - ท าแบบฝึกหดัหลงัการสง่เสรมิ ไดแ้ก่
แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิ
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (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 
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ าพบว่ า ป ร ะ สิท ธิภ าพข อ ง
กระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 87.66 และประสทิธภิาพ
ของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 83.50 ดงันัน้การสง่เสรมิ
การอนุรักษ์เห็ดระโงก จึงมีประสิทธิภาพของคู่มือ 
87.66/83.50 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 (ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์เห็ดระโงก มีค่าเท่ากับ 0.6621 
หมายความว่า นักเรียนที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีความรู้
และความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นหลงัจากการใช้คู่มือส่งเสริม 
คดิเป็นรอ้ยละ 66.21 ค่าดชันีประสทิธผิลของรปูแบบการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์เห็ดระโงก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก (E1/E2) 
 

คณุภำพคูม่ือ คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.53 0.73 87.66 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.70 0.83 83.50 

ประสิทธิภำพของคู่มือ 87.66/83.50 

 
ตารางที ่2 ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงักำร

ส่งเสริม 

จ ำนวนนักเรียน 
ท่ีเข้ำรว่มกำร

ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบควำมรู ้

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 

307 501 30 20 0.6621 

 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกบัความรู้ ทัศนคติ 
เกีย่วกับการส่งเสริมการอนุรกัษ์เห็ดระโงก ก่อนการ
ส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์เหด็ระโงก ก่อนการส่งเสรมิมคีะแนนความรูโ้ดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�= 10.12) และหลงัการสง่เสรมิคะแนน
ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 16.70) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลัง การส่งเสริม พบว่า 

ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่หลงัการสง่เสรมิสงู
กว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 สว่นคะแนนทศันคต ิอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ (�̅�= 2.15) 
และหลงัการส่งเสรมิมคีะแนนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ใน

ระดับเห็นด้วย (�̅�= 2.48) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิมคีะแนนทศันคติหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก ก่อนการส่งเสรมิและหลงัการ
สง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

t df P 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

 ความรู ้(N=20) 10.12 0.83 ปานกลาง 16.70 0.78 มาก -32.02 29 .000* 

ทศันคต ิ(N=3) 2.15 0.63 ไม่แน่ใจ 2.48 0.19 เหน็ดว้ย -9.86 29 .000* 

มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 และ
ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมการอนุรกัษ์เหด็ระโงก 
 จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์เห็ดระโงก พบว่าประสิทธิภาพของ

กระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 87.66 และประสทิธิภาพ
ของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 83.50 ดงันัน้การส่งเสริม
การอนุรักษ์ เห็ดระโงก จึงมีประสิทธิภาพของคู่ มือ 
87.66/83.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรีชา  
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ช้างขวญัยนื และคณะ (2551: 127) ได้ให้ความหมายไวว้่า 
คู่มือเป็นหนังสอืที่ใช้ควบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง
เป็นหนังสอืที่ใช้แนวทาง ปฏบิตัิให้กบัผูใ้ชส้ามารถกระท า
สิ่งนัน้ ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ส่วนคู่มือครูนัน้เป็น
หนังสอืใหแ้นวทางและแนะน าเกีย่วกบัสาระวธิกีารกจิกรรม 
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งข้อมูล ปกติมักจะใช้ควบคู่   
กบัหนังสอืเรยีน เป็นหนังสอืทีค่รูไดศ้กึษาดว้ยตนเอง และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศกัรนิทร ์สุวรรณโรจน์ และคณะ 
(2535: 89) ได้กล่าวไว้ว่าการจดัท าคู่มอื การจดัการเรยีนรู้
ต้องค านึงถงึองค์ประกอบที่ส าคญัเพื่อใหก้ารจดัท าคู่มือใน
การจดัการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผู้น าเสนอ 
องค์ประกอบของคู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือการจัดการ 
เรียนรู้ไว้สอดคล้องกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ  
ชยั จรุงศริวฒัน์ (2555: 77) ได้กล่าวว่า คู่มอืเป็นเอกสาร
หรอืหนงัสอืทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหค้รใูชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนสามารถสอนให้เป็นไปตามแนวทางของหลกัสูตรหรือ
ใช้เป็นคู่มอืของครูในการใช้หนังสอืเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มอืที่
เขยีนขึ้นเป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มอืได้ศึกษาท าความเขา้ใจ
เรื่องทีจ่ะท าและสามารถปฏบิตังิานได ้อย่างมปีระสทิธภิาพ
บรรลุส าเร็จตามเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้คู่มือมีความสะดวก
และสามารถปฏิบัติงาน ได้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้
มาตรฐานทีใ่กลเ้คยีง ซึง่สอดคลอ้งกบัวจิยัของ กนิษฐา นาม
ใหม่และน ้ าทิพย์ ค าแร่  (2560: 214) จากการศึกษา  
การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการจดัการทรพัยากรน ้าในจงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรมการจดัการทรพัยากรน ้า ในจงัหวดัมหาสารคาม มี
ค่าเท่ากับ 91.33/83.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 
80/80 ซึ่ ง แสดงว่ าคู่ มื อการจัดการทรัพยากรน ้ า   
ในจงัหวดั มหาสารคาม เป็นคู่มอืทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถ
น าไปใช้ได้ เนื่องจากผู้วิจ ัยได้เน้นความส าคัญของการ
เรยีนรู้ โดย การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมที่มขี ัน้ตอนในการจดั
กิจกรรมฝึกอบรมการเรียนรู้ทุกขัน้ตอน ตัง้แต่ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรน ้ า ทรัพยากรน ้ าในจังหวัด
มหาสารคาม การจัดการทรัพยากรน ้ า ในจังหวัด
มหาสารคาม และกิจกรรมการ จัดการทรัพยากรน ้ าใน
จงัหวดัมหาสารคาม ซึง่มกีารเรยีบเรยีงเนื้อหาสาระความรู้
ใหม่เพื่อให้นิสติเกดิความรู้ ความเขา้ใจ มคีวามเหมาะสม
กับวัยของนิสิต และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ ์ 
แก้วงาม และประยูร วงศ์จันทรา (2561: 146) ได้ศึกษา  

การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผู้น าจติอาสาสิง่แวดล้อม ผล
การศกึษาพบว่า หลกัสูตรฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
93.78/86.01 และสอดคลอ้งกบัวจิยัขอพรนิภา ตูมโฮม และ
ประยูร วงศจ์นัทรา (2559: 189-202) ไดศ้กึษา การพฒันา 
คู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อาเซยีน: 
สาธารณรฐัอินโดนีเซีย ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธิภาพ
ของคู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.53/85.33 
แสดงให้เหน็ว่าคู่มอืฝึกอบรมม ีประสทิธภิาพและสามารถ
น าไปใชไ้ด ้
 จากผลการศึกษาค่าดชันีประสทิธิผลของคู่มือค่า
ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการอนุรกัษ์เหด็
ระโงก มีค่าเท่ากบั 0.6621 หมายความว่า นักเรียนที่เข้า
ร่วมการส่งเสรมิมคีวามรูแ้ละความกา้วหน้าเพิม่ขึน้หลงัจาก
การใช้คู่ มือส่ งเสริม คิดเป็นร้อยละ 66.21 ค่ าดัชนี
ประสทิธผิลของรูปแบบการส่งเสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ
วจิติร อาวะกุล (2550: 15) กล่าวว่า การฝึกอบรมหมายถึง 
กระบวนการเพิ่มความรู้ความช านาญ และความสามารถ
ของบุคคลหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการพัฒนา
บุ คคล ” หรืออาจกล่ าวได้ ว่ า  การ ฝึ กอบรม ก็คื อ  
“ กระบวนการที่จะส่งเสริมสมรรถภาพบุคคล (พนักงาน 
ขา้ราชการ) ใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
อันจะส่งผลโดยตรงไปยังผลงานของสถาบันสังคม และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติ พัชรวิชญ์ (2544: 445)  
ไดส้รุปไวว้่า การฝึกอบรมหมายถงึ กระบวนการจดักจิกรรม
ทีต่รงกบัความเป็นจรงิของปัญหา จดัขึน้เพื่อพฒันาความรู้ 
ความเขา้ใจ ทกัษะและเปลี่ยนเจตคติของบุคลากร และน า
ประสบการณ์ทัง้หมดที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
แก้ปัญหาของงานที่ท าอยู่ให้บรรลุความส าเร็จตามความ
ต้องการขององค์การประชาชน และสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ นุด ีรุ่งสว่าง (2543: 24) ได้กล่าวไว้ว่า คู่มอืที่ดคีวรมี
ดงันี้1) ดา้นรูปแบบ มขีนาดรูปเล่มเหมาะสม ตวัอกัษรอ่าน
ง่าย ชดัเจน มรีูปภาพประกอบเหมาะสมกบัเนื้อหาและการ
น าเสนอกจิกรรมแต่ละขัน้ตอนมคีวามชดัเจน 2) ดา้นเนื้อหา 
ของคู่มอืควรมวีตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ชดัเจน เหมาะสม
เข้าใจง่าย เนื้อหาความรู้มีความเหมาะสมตรงกับความ
ต้องการและความจ าเป็น 3) ดา้นการน าไปใชม้กีารก าหนด
ขัน้ตอนการศกึษาคู่มอืไวช้ดัเจน และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของเผชญิ กจิระการ (2546: 1-6) ไดเ้สนอแนวทางในการหา
ประสทิธิผลของแผนการเรียนรู้หรือสื่อที่สร้างขึ้น โดยให้
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พจิารณาจากพฒันาการของนักเรยีนจากก่อนเรยีนและหลงั
เรียนว่ามีความรู้ความสามารถ เพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้
หรือไม่ หรือเพิ่มขึ้นเท่าใดซึ่งอาจ พิจารณาได้จากการ
ค านวณค่า t-test แบบ Dependent Samples หรือหาค่า
ดชันีประสทิธผิล (Effectiveness Index: E.I.) มรีายละเอยีด 
ดงันี้ 1) การหาค่าพฒันาการ ทีเ่พิม่ขึน้ของผูเ้รยีนโดยอาศยั
การหาค่ า t-test (แบบ Dependent Samples) เป็นการ
พจิารณาดูว่านักเรยีนมพีฒันาการเพิม่ขึ้นอย่างเชื่อถือได้
หรือไม่ โดยท าการทดสอบนักเรียนทุกคนก่อน (Pretest) 
และหลังเรียน (Posttest) แล้วน ามาหาค่า t-test แบบ 
Dependent Samples หากมนีัยส าคญัทางสถิติ กถ็ือได้ว่า
นักเรียนกลุ่มนัน้มีพฒันาการเพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้ และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของกาญจนา จ านงศกัดิ ์(2551: 7) ให้
ความหมายคู่มือไว้ว่า คู่มือ คือ สิ่งพิมพ์ทางการศึกษา 
อย่างหนึ่ง ใช้เป็นกุญแจส าหรับไขเมื่อเกิดความข้องใจ
ต้องการค าอธบิาย ต้องการใหเ้ฉลยปัญหา หรอืต้องการให้
ได้ความรู้บางอย่างให้ได้ค าตอบรวดเร็ว เป็นสิ่งพิมพ์ที่
จดัท าขึ้นให้ง่ายต่อความเข้าใจ และสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ ราชบัณฑิตยสถาน (2525:157) ให้ความหมายของ
คู่มอื คอื สมุดหรอืหนงัสอืทีแ่ต่งขึน้เพื่อใชป้ระกอบวชิาหรอื
อ านวยความสะดวก เกี่ยวกบัการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
ซึง่สอดคลอ้งกบัวจิยัของวาท ีลพพนัธท์อง และคณะ (2559: 
136-148) ไ ด้ ศึ ก ษ า  ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมอาเซยีน: สาธารณรฐั
สิงคโปร์ ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรม เท่ากบั 0.7350 นิสติที่ใช้คู่มอืฝึกอบรทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียนสาธารณรัฐสิงคโปร์  
มีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.50  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุพงศ์ ชุมอภัยและ 
น ้าทพิย ์ค าแร่ (2559: 203-215) ได้ศกึษา การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน
ราชอาณาจักรไทย ผลการศึกษาพบว่า พบว่าดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 0.6338นิสติทีใ่ช้
คู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอาเซยีน: 
ราชอาณาจกัรไทย มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ย
ละ 63.38 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันาภรณ์ เขม็นา
จติร ์2550: 68) ไดศ้กึษา การพฒันาชุดกจิกรรมการอนุรกัษ์ 
สิง่แวดลอ้มทาง ธรรมชาตสิ าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่5 โรงเรยีนบา้นม่วงชุม อ าเภอศรเีทพจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
พบว่า ชุดกจิกรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมทาง ธรรมชาติ 

ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มือการส่งเสรมิเท่ากบั 0.6480 
นักเรียนที่ใช้คู่มือการพัฒนาชุดกิจกรรมการอนุรักษ์  
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติ มคีวามก้าวหน้าในการเรยีนคิด
เป็นรอ้ยละ 0.6480 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการอนุรกัษ์เหด็ระโงก 
 ผลการเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์เหด็ระโงก โดยรวมก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
นักเรยีนมคีวามรู้ก่อนการส่งเสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก ใน
อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนการส่งเสริมมี
คะแนนความรูเ้ฉลีย่ในระดบัปานกลาง 10.12 หลงัการสง่เสรมิ
นักเรยีนมคีวามรูเ้ฉลีย่ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 16.70 เมื่อเทยีบ
คะแนนความรูเ้ฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่าหลงัการ
ส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ .05 เนื่องจากคู่มอืการ
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก ในอ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม มคีวามเหมาะสมพร้อมกบัมเีนื้อหาส าคญั และ
น่าสนใจต่อการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของคู่มอื
เพิม่มากยิง่ขึน้ ซึง่คู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก ใน
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มุ่งเสริมสร้างให้
นักเรยีนไดร้บัความรูใ้หม่ๆ และถ่ายทอดความรูแ้ก่นักเรยีน 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของประภาเพญ็ สุวรรณ (2520: 10) ได้
สรุปว่า ความรู ้เป็นพฤตกิรรมขัน้ตน้ซึง่ผูเ้รยีนเพยีงแต่จ าได ้
อาจจะโดยการนึกหรอืการมองเหน็ ไดย้นิ จ าได ้ความรูใ้นทีน่ี้
ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัค าจ ากดัความ ความหมาย ขอ้เทจ็จรงิ 
ทฤษฎกีฎ โครงสร้าง วธิกีารแก้ปัญหา เหล่านี้ เป็นต้น และ
เป็นไปตามแนวคิดของชวาล แพรตักุล (2526: 201) ได้ให้
ความหมายของ ความรู้ คือ การแสดงออกของสมรรถภาพ
สมองและดา้นความจ า โดยใชว้ธิใีหร้ะลกึออกมาเป็นหลกั และ
เป็นไปตามแนวคิดของธวชัชยั ชยัจรฉิายากุล (2527: 45)  
ไดส้รุปไวว้่า ความรู ้หมายถงึการเรยีนรูท้ีเ่น้นถงึความจ าเป็น
และการระลกึไดท้ีม่ต่ีอความคดิ วตัถุและปรากฏการณ์ต่าง  ๆ
เป็นความจ าที่เริม่จากสิง่ง่าย ๆ ที่เป็นอสิระแก่กนัไปจนถึง
ความจ าในสิง่ทียุ่่งยากซบัซอ้นและความสมัพนัธต่์อกนั และ
เป็นไปตามแนวคิดของ พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547: 20)  
ได้ให้ความหมายว่าความรู้ หมายถึง ส่วนผสมของกรอบ
ประสบการณ์ คุณค่า สารสนเทศ ที่เป็นสภาพแวดล้อมและ
กรอบการท างานส าหรับการประเมิน และรวมกันของ
ประสบการณ์และสารสนเทศใหม่ สอดคล้องกบัแนวคดิของ 
ส านักงาน ก.พ.ร.และสถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิ(2548: 8) 
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ใหค้วามหมายของความรู ้เป็น สารสนเทศทีผ่่านกระบวนการ
คิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่น จนเกิดเป็นความ
เข้าใจและน ้ าไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่จ ากดัช่วงเวลา และเป็นไปตาม
แนวคดิของ Alavi and Leidner (2001: 109) กล่าวว่าความรู้ 
คอื สิง่ทีพ่สิจูน์ใหเ้หน็ว่าเป็นการเพิม่ขดีความสามารถทีจ่ะน ้า
มาซึง่ประสทิธภิาพทีด่กีว่า และเป็นไปตามแนวคดิของชชัวาล 
วงษ์ประเสรฐิ (2548: 17) กล่าวว่า ความรู้ คอื กรอบของการ
ประสมประสานระหว่างสถานการณ์ค่านิยม ความรูใ้นบรบิท
และความรูแ้จง้อย่างชดัเจน  ซึง่โดยทัว่ไปความรูจ้ะอยู่ใกลช้ดิ
กับกิจกรรมมากกว่าข้อมูลและสารสนเทศท าให้เกิดความ
ตระหนักถึงความส าคญัของความรู้ และเป็นไปตามแนวคดิ
ของ Sharratt, M., and Usoro, A. (2003: 187-196) กล่าวว่า
ความรูค้อืความสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งโดยตรงระหว่างความเขา้ใจ 
ตลอดจนการใหข้อ้มลูขา่วสารทีช่ดั ซึง่สอดคลอ้งกบัวจิยัของ 
ศิริวรรณ ชุมธีรรตัน์ (2557: 41) ได้ศึกษา การส่งเสริมการ
ปลูกมะกรูดพชืสมุนไพรสารพดั ประโยชน์ ส าหรบันักเรยีน
บ้านหนองอุ่ม ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมก่อนการส่งเสริม
นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=9.90) 
หลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=14.07) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนก่อนและ หลงัการ
สง่เสรมิ พบว่าหลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีวามรูม้ากกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กษิรวรรษ แสวงรตัน์ (2550: 3-17) 
ได้ศึกษา สมุนไพรในผลติภณัฑ์สุขภาพ พบผลการวจิยัว่า 
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและผู้ประกอบการในการผลติ
ภณัฑ์ให้ความรู้ทีถู่กต้องแก่ผูผ้ลติอย่างต่อเนื่อง ท าใหผู้ใ้ช้
และผู้ประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ในการใชผ้ล ตภิณัฑ ์ท าใหผู้ใ้ชน้ าไปใชไ้ด้
อย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุเมธ ผกาหวน 
และคณะ (2561: 1-17) ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรม การ
เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่องตน้ไมเ้ด่นในป่าชุมชน ผลการศกึษา คะแนนเฉลีย่ความรู้
ของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 18.86 และหลงัการ
เข้าร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
27.60 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรมพบว่านิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่

ความรูห้ลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้
ร่วมกจิกรรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติ เกีย่วกับการ
ส่งเสริมการอนุรกัษ์เหด็ระโงก 
 จากผลการศกึษาด้านทศันคติของนักเรยีนโรงเรยีน
นาสนีวนพทิยาสรรค ์จ านวน 30 คน โดยใชก้ระบวนการทาง
สิง่แวดล้อมศกึษา ก่อนและหลงัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์เหด็
ระโงก พบว่า ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมีทัศนคติต่อการ
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก เท่ากบั 2.15 อยู่ในระดบัพอใช ้
และหลงัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์เหด็ระโงก เท่ากบั 2.48  อยู่
ในระดบัมากที่สุด ซึ่งเมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมทีศันคติ
สงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงให้
เหน็ว่ากระบวนการจดักจิกรรมโดยใชเ้ทคนิคการส่งเสรมิโดย
เน้นการบรรยายเพื่อท าความเขา้ใจ และอธบิายถงึการสง่เสรมิ
และการอนุรกัษ์เหด็ระโงกและเลอืกใชเ้ครื่องมอืประกอบการ
บรรยายคือ คู่มือ ที่ช่วยในการบรรยายที่ช่วยให้นักเรียน
เขา้ใจง่ายมากขึน้ ท าใหน้กัเรยีนมคีวามรูส้กึนึกคดิทีด่ต่ีอการ
เพาะเหด็ระโงก ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของสุชาต ิโสมประยูร 
(2520: 110-111) ให้ความหมายไว้ว่า ทศันคติเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกบัภาวะแห่งความพร้อมของจิตใจ ซึ่งมีปฏิกิริยาต่อ
สิง่แวดลอ้มต่าง ๆ  ทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นรูปธรรมและนามธรรม 
และเป็นไปตามแนวคดิของ ประภาเพญ็ สุวรรณ (2523: 239) 
ให้ความหมายไว้ว่า ทศันคติเป็นความคิดเหน็ซึ่งมอีารมณ์
เป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนที่พร้อมที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะ
อย่างจากสถานการณ์ภายนอก และเป็นไปตามแนวคดิของ  
ฉัตรชยั ปันชาต ิ(2545: 7) ใหค้วามหมายไวว้่า ทศันคตเิป็น
ความรูแ้ละความรูส้กึต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดในดา้นทีด่แีละไม่ด ีอาจ
เป็นลักษณะบวกหรือลบ พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ  
และเป็นไปตามแนวคดิของ มญัชรตัน์ วริชัวงศ ์(2542: 25) ที่
กล่าวว่า ปัจจยัที่ท าให้เกดิทศันคติประกอบด้วยการเรยีนรู้ 
โดยอาจมสีิง่ เร้าเป็นตวักระตุ้นจนท าใหเ้กดิความประทบัใจ
ทางบวก คอื ความรูส้กึชอบและความประทบัใจไปในทางลบ 
คือ ความรู้สกึไม่ชอบอาจเกิดจากการยอมรบัทศันคติจาก
ผูอ้ื่นและมสีื่อต่าง ๆ  เป็นสิง่ชกัจงูใหป้ฏบิตั ิโดยแสดงออกมา 
ในรูปแบบของพฤตกิรรมทีส่ามารถสงัเกตได ้และเป็นไปตาม
แนวคิดของ Rokeach Milton (1970: 112) ที่ให้ความหมาย
ของทัศนคติว่า เป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีต่อ
ประสบการณ์ทีม่นุษยเ์ราไดร้บัอาจจะมากหรอืน้อยกไ็ด ้เป็น
การผสมผสานหรอืจดัระเบยีบความเชื่อที่มต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง
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ผลรวมของความเชื่อนี้จะเป็นตวัก าหนดแนวโน้มของบุคคลที่
จะมปีฏกิริยิาตอบสนองในลกัษณะทีช่อบหรอืไม่ และเป็นไป
ตามแนวคิดของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2518: 3) ให้
ความหมายทศันคติ ว่า ความรู้ที่แสดงออกอย่างมัน่คง ซึ่ง
อาจเป็นไปในทางทีด่ ีขดัแย้ง หรอืเป็นกลางกไ็ด้ ซึ่งเป็นผล
ของการรับรู้เกี่ยวกับลักษณะที่ดีหรือเลวของบุคคลหรือ
สถานการณ์นัน้ และเป็นไปตามแนวคดิของ ศกัดิไ์ทย หาไซย 
(2545: 138) ได้กล่าวไว้ว่า ทศันคติ คอื สภาวะความพรอ้ม 
ทางจิตยาที่เกี่ยวขอ้งกบัความคิด ความรู้สกึ และแนวโน้ม 
ของพฤตกิรรมบุคคลทีม่ต่ีอบุคคล สิง่ของ สถานการณ์ต่าง ๆ  
ไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง และสภาวะความพรอ้มทางจตินี้
จะต้องอยู่นานพอสมควรซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของสุธี  
สนิสุนทร (2550: 104) ได้ศึกษา การพฒันาความรู้ เจตคติ 
และพฤตกิรรมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรประมง ของชาวบา้นที่
มีอาชีพประมง บริเวณเขื่อนน ้ ามูน จั งหวัดสกลนคร  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและ
พฤติกรรมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรประมง ของชาวบ้านทีม่ี
อาชีพประมง บริเวณเขื่อนน ้ ามูน จังหวัดสกลนคร ก่อน
ด าเนินการและหลงัด าเนินการโดใชยุ้ทธศาสตรก์ารอบรมเชงิ
ปฏบิตัิการ การศกึษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ก่อน
และหลงัการอบรม ผลการวจิยั พบว่าการใช้ยุทธศาสตรก์าร
อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยน
เรยีนรูน้อกสถานทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสม มผีลท า เจต
คติ ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรประมง ของชาวบ้านที่มอีาชพี
ประมง บรเิวณเขื่อนน ้ามูน จงัหวดัสกลนครเพิม่ขึน้ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ธติภิณัฑ ์สุดมาศ (2548: 85) ไดศ้กึษาการรบัรูข้องพนักงาน
ต่อปัจจยัระบบการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร กรณีศกึษา 
บรษิทั ปิโตรเคมแีห่งชาตจิ ากดั (มหาชน) ผลการศกึษาพบว่า
อายุที่ต่างกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีอิทธพิลต่อ
ทศันคตแิละความตระหนกัในการบรหิารจดัการความเสีย่ง ไม่
แตกต่างกนัระดบัการศกึษาทีต่่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละความตระหนกัในการบรหิาร
จัดการความเสี่ยงแตกต่างกัน นัยทางสถิติที่ระดับ .05  
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สชุาดา ทรงบญัฑติ (2558: 46)  
ได้ศึกษา การส่ งเสริมการอนุรักษ์ ผืนป่ าตะวันตก  

มวีตัถุประสงค์ ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมินิสติมี
ทัศนคติอยู่ในระดับไม่แน่ใจ มีคะแนนทัศนคติก่อนการ
ส่งเสรมิ เท่ากบั 2.46 และหลงัการส่งเสรมินิสติมทีศันคติอยู่
ในระดบัเหน็ดว้ย มคีะแนนหลงัการส่งเสรมิ เท่ากบั 2.69 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสริม 
พบว่า ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคตหิลงัการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดับ.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของตะวัน จ าปาโพธิ ์ 
และคณะ (2559: 32-33) ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้สื่อค าขวัญสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
นั กศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภั ฏชัยภู มิ   
ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาในสาขาวิชาทีแตกต่างกัน  
มีทัศนคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.5 โดยสรุปกจิกรรมสิง่แวดลอ้ม
ศกึษาโดยใชส้ื่อค าขวญัสิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธภิาพเหมาะสม 
ท าให้นักศกึษามทีศันคติในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมเพิม่ขึน้ 
ดังนัน้จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน ากิจกรรม
สิง่แวดล้อมศกึษา โดยใชส้ื่อค าขวญัสิง่แวดล้อมไปใชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอนต่อไป 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

 1) สามารถน าคู่ มือการส่ งเสริมการอนุรักษ์ 
เหด็ระโงกไปใช้ในการอบรมให้เกษตรกรได้น าความรู้ที่ได้
ไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 2) สามารถน าคู่ มือการส่ งเสริมการอนุรักษ์ 
เหด็ระโงกไปใชเ้ป็นแนวทางเพื่อเพาะเหด็ระโงกและต่อยอด
ในทางการเกษตรต่อไป 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

1) ควรมกีารศกึษาเกี่ยวกบัสรรพคุณทางยาของ
เหด็ระโงกเพื่อน าสรรพคุณทางยามาใช้ให้มปีระสทิธิภาพ
และยงัเป็นการอนุรกัษ์เหด็ระโงก 

2) ควรศึกษาการเพาะเห็ดระโงกนอกฤดูและท า
การสาธติการเพาะเหด็ระโงกเพื่อสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน 
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