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บทคดัยอ่ 
  
 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นพฤกษ์ โดยใชก้รณีศกึษา ให้มปีระสทิธภิาพ 
และประสทิธผิลตามเกณฑ์ เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้ม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์
ป่าซึ่งได้จากการเลือกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบด้วย คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นพฤกษ์  
โดยใชก้รณีศกึษา แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ  
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 90.83/89.66 ส่วนดชันีประสิทธผิลของคู่มือการส่งเสริมเท่ากบั 0.8250 แสดงว่านิสติมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนรูร้้อยละ 82.50 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้น
พฤกษ์ โดยใชก้รณีศกึษา   หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract  
  
 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting precious trees: 
Indian Walnut (Albiziz lebbeck (L.) Bent 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: Indian Walnut (Albiziz lebbeck (L.) Bent 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 
90.83/89.66. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.8250. The students had more 
knowledge and effect to increased students progress after using the training manual at 82.50 %. 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, Indian Walnut (Albiziz lebbeck (L.) Bent, environmental knowledge, environmental 

attitude, environmental ethics, case studies  
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1. บทน ำ  
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ป่าของไทยจะมี
แนวโน้มเพิม่มากขึน้ แต่จากสถิติการบุกรุกพื้นทีป่่า 
จากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช  ซึ่ งมี ปั จจัยมาจากหลายสาเหตุ   
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม อาท ิการบุกรุก ของนายทุน
เพื่อท าโรงแรม รสีอร์ท การขยายพื้นที่เกษตรกรรม 
การขาดที่ดินท ากิน ความยากจน การเพิ่มขึ้นของ
ประชากร นโยบายของรฐั อีกทัง้การลกัลอบตัดไม้
เพื่อน ามาขายซึ่งยงัมอีย่างต่อเนื่องดงัที่ปรากฏเป็น
ขา่ว(สติาวรี ์ ธรีวริุฬห,์ 2558 : 1) ส าหรบัสถานการณ์
ป่าไม้ของประเทศไทย เรียกได้ว่าก าลงัอยู่ในภาวะ
วิกฤต พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลด
น้อยลงไปเรื่อย ๆ จากอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการใช้
ทรพัยากรประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะทรพัยากรป่าไม้
ในอตัราทีส่งูมาก แต่ว่าเป็นไปอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ 
ส่งผลให้สภาพป่าไม้ของประเทศไทยเสื่อมโทรมลง
เรื่อย ๆ ทัง้ในเชงิปรมิาณและในเชงิคุณภาพ (ชยัรตัน์ 
วงศก์จิรุ่งเรอืง, 2562 : เวบ็ไซต)์  
 ปั จ จุ บัน ไม้ยืนต้น เ ป็น ไม้ที่มีมู ลค่ าทาง
เศรษฐกิจ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ
เหน็ชอบหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดใหท้รพัย์สิน
อื่นเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิ โดยก าหนดใหไ้มย้นืตน้
ทีม่มีูลค่าทางเศรษฐกจิ  58 ชนิด มาเป็นหลกัประกนั
ทางธุรกิจเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ เพื่อ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการมโีอกาสในการประกอบ
ธุรกิจมากขึ้น ทัง้นี้  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับกรมป่าไม้ 
ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไมม้หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จะเป็น
สถาบันการเงินแรกที่เปิดให้น าไม้ยืนต้นมาเป็น
หลกัทรพัย์ค ้าประกนัเงนิกู้ โดยต้องเป็นไม้ยนืต้นทีม่ี
อายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป สูงจากโคนไม่น้อยกว่า 130 
เซนตเิมตร เสน้รอบวงตน้ไม่ต ่ากว่า 3 เซนตเิมตร เป็น
ต้นไม้ที่ปลูกในที่ดินของตนเอง โดยใน 1 ไร่ รบัขึ้น
ทะเบียนไม่เกิน 400 ต้น (สมพิศ ศรีนาค , 2561 : 
เวบ็ไซต)์ 

 พฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นที่จ ัดอยู่ในไม้มีค่า 58 
ชนิด ที่สามารถน าไปเป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนั และ
เป็นไม้โตเร็วทนทาน เหมาะส าหรบัปลูกในที่เสื่อม
โทรมและแห้งแล้งสามารถปรับปรุงสภาพดินให้
สมบูรณ์ขึ้นได้ เนื่องจากเป็นพวกถัว่ซึ่งสามารถจบั
ไนโตรเจนจากอากาศมาเปลี่ยนเป็นปุ๋ ยไนเทรตไดด้ ี
เนื้อไม้พฤกษ์เหนียว แข็งแรง ทนทานปานกลาง 
เลื่อยไสกบไดง้่าย มสีนี ้าตาลอ่อนถงึแก่ เป็นมนั เป็น
ไมท้ีใ่ชค้า้ขายระหว่างประเทศดว้ย ชื่อทางการคา้คอื 
Indian Walnut Siris และ Kokko เน่ืองจากพฤกษ์เป็น
ต้นไมท้ีม่ปีระโยชน์และผูกพนักบัคนไทยมากชนิดหนึ่ง 
จึงได้รับการพิจารณาให้เป็นต้นไม้ประจ าจังหวัด
มหาสารคาม  โดยสม เด็ จพระนาง เ จ้ า สิริกิติ ์
พระบรมราชนิีนาถได้ทรงโปรดพระราชทานกล้าไม้
มงคลใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดัน าไปปลูกเพื่อ
เป็นสิริมงคล เป็นไม้มงคลประจ าจังหวัดทัง้ 76 
จงัหวดั โดยจงัหวดัมหาสารคาม ได้รบัพระราชทาน
ต้นพฤกษ์เป็นไม้มงคลประจ าจงัหวดั ดงันัน้ต่อไปนี้
คนไทยที่ปลูกต้นพฤกษ์นอกจากจะได้ประโยชน์ดา้น
ต่างๆ เช่น ผกั สมุนไพร ร่มเงา เนื้อไม ้ฯลฯ แล้วยงัจะ
เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครวัอีกด้วย (เดชา  
ศริภิทัร, 2556. : เวบ็ไซต)์  
 เพื่อให้การศึกษาต้นพฤกษ์ที่มีคุณภาพมาก
ขึน้จงึใชก้ารเรยีนรูโ้ดยใชก้รณีศกึษาเป็นกระบวนการ
ทีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่
สมมติขึ้นจากความเป็นจรงิและตอบประเด็นค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องนัน้แล้วค าตอบและเหตุผลที่มาของ
ค าตอบนัน้มาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปรายเพื่อให้
ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ตามวตัถุประสงค์เป็นวธิกีารที่
มุ่งใหผู้เ้รยีนฝึกฝนการเผชญิและแกปั้นหาโดยไม่ต้อง
รอให้เกิดปัญหาจงึเป็นวธิกีารที่เปิดโอกาสใหผู้้เรยีน
วเิคราะหแ์ละเรยีนรูค้วามคดิของผูอ้ื่นช่วยใหผู้้เรยีนมี
มุมมองที่กว้างขึ้น  (ทิศนา แขมมณี , 2550 : 362) 
 การศึกษาแบบกรณีศึกษาในการวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นการศกึษาสิง่ที่เป็นนามธรรมอย่างมาก 
เช่น ความคิด ทัศนคติค่านิยม วัฒนธรรม เป็นต้น 
โดยใช้การบรรยายอย่างมีหลักฐานหรือมี ทฤษฎี
สนับสนุนเป็นการศึกษาโดยเน้นที่ความสนใจของ
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ผู้วิจ ัย มากกวาเน้นที่ผู้อ่าน โดยผู้วิจ ัยจะท าความ 
เข้าใจกับ Case นัน้ๆ และอธิบายสิ่งที่เข้าใจอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน และมี หลกัฐานสนับสนุนการศึกษา
แบบ กรณีศกึษาไม่สนใจ กลุ่มตวัอย่าง และไม่สนใจ
กลุ่มประชากร แต่จะเจาะจงศึกษา Case ที่นักวิจยั
สนใจโดยตรง เป็นการศกึษาอย่าง ต่อเนื่องไม่มทีสีิน้สุด
เพราะใน Case หนึ่งๆ อาจมปีระเด็นที่น่าสนใจเพิม่ขึน้ 
เป็นลูกโซ่ในขณะท าการศกึษาเรื่องใด เรื่องหนึ่ง (ยาใจ 
พงษ์บรบิูรณ์, 2553 : 43) 
 ดังนัน้ผู้วิจ ัย จึงเห็นความส าคัญต่อการเพิ่ม
ปรมิาณทรพัยากรต้นพฤกษ์ เนื่องจากต้นพฤกษ์นัน้
ส าคญักบัมนุษยแ์ละสิง่มชีวีติต่างๆ ทีส่ าคญัตน้พฤกษ์
เป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่สามารถน าไปค ้าประกนั
เงินกู้ได้ ซึ่งจะเป็นแนวทางสร้างรายได้ให้อีกทาง  
ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมจะได้รบัความรู้เกี่ยวกับต้นพฤกษ์
ต่างๆ รวมถงึไดม้ ีทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดล้อมที่
ด ี
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้น
พฤกษ์ โดยใช้กรณีศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
 2.2 เพื่ อศึกษาและ เปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกตน้พฤกษ์ ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกตน้พฤกษ์ ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ  2.4 
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่
1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อม และ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
99 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้
ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อม 
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากร
ป่าไม ้และสตัวป่์า ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตัวแปรต้น คือ คู่มือการส่งเสริมการปลูก
ตน้พฤกษ์ โดยใชก้รณีศกึษา 
 2) ตวัแปรตาม คอื   
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกตน้พฤกษ์ 
  2.2) ทศันคตติ่อการปลูกตน้พฤกษ์ 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า:  
ตน้พฤกษ์ โดยใชก้รณีศกึษา  
  2) แผ่นพับการปลูกไม้มีค่า: ต้นพฤกษ์ 
โดยใชก้รณีศกึษา 
 3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปลูก 
ตน้พฤกษ์ 
  2. แบบวดัทศันคตติ่อการปลูกตน้พฤกษ์  
  3. แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสร้างและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ได้แก่ คู่มอื แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ 
แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการปลูกตน้พฤกษ์ 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มอืการเรยีนรู้การส่งเสรมิการปลูก 
ต้นพฤกษ์ โดยมเีนื้อหาการเรยีนรู้ทัง้หมด 4 หน่วย 
ประกอบไปด้วย หน่วยการส่งเสรมิที่ 1 เรื่อง ไมม้คี่า
ทางเศรษฐกจิ หน่วยการส่งเสรมิที่ 2 เรื่อง ลกัษณะทาง
พฤกษศาสตร ์หน่วยการส่งเสรมิที ่3 เรื่อง การขยายพนัธุ์
ตน้พฤกษ์ หน่วยการส่งเสรมิที ่4 เรื่อง กรณีศกึษาตน้
พฤกษ์ 
  2.2) แผ่นพับเรื่องการส่งเสริมการปลูก 
ต้นพฤกษ์ โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วยการ
ส่งเสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัการปลูก
ต้นพฤกษ์ โดยใช้กรณีศกึษา มีลกัษณะเป็นค าถาม
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ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 
20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคติ มลีกัษณะเป็นแบบ
วดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5
ตัวเลือก คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ  
ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  มี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค 
และ ง คือ เพื่อตนเอง เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อ
สงัคม เพื่อความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ส่งอาจารย์ทีป่รกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้องพรอ้มทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือและ
เครื่องมือ มีค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไปค่า
ความเหมาะสมของคู่มือ และเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 4.0 ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการ
ส่ ง เ สริมมีค ว าม เหมาะสมและสอดคล้ อ งกับ
วตัถุประสงค์ของงานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูได ้
 5)  น า เครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ  ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่ายของ
เครื่องมอื ดงันี้ 
 5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.66 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  
0.27 - 0.47 และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.26 - 0.46  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 5.2) แบบวัดทัศนคติค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.92 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.47 – 1.07ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด
ไว ้
 5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากับ 0.73 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่

ระหว่าง 0.27 – 1.27 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดั และ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจดั
กจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกตน้พฤกษ์  
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยัการส่งเสริมการ
ปลูกต้นพฤกษ์ โดยใช้กรณีศึกษา มีวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1) สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด  
คอื คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นพฤกษ์ โดย
ใชก้รณีศกึษา และแผ่นพบัการปลูกตน้พฤกษ์ 
   2) สร้ า ง เครื่ อ งมื อ ในการวัดและ
ประเมินผล คือ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยศึกษาจาก
เอกสารงานวิจัยต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดรูปแบบของเนื้อหาในการจัดท าคู่มือการ
ส่ง เสริมการปลูกไม้มีค่ า :  ต้นพฤกษ์  พร้อมทัง้
จดัเตรยีมคู่มอืในการถ่ายทอดและน าเนื้อหาจากคู่มอื
ทีส่มบูรณ์แล้ว น าเสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษา จากนัน้
น ามาปรบัปรุงแก้ไข และน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 
3 ท่าน  
   3) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวัด
ทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม เกี่ยวกบั
การส่งเสรมิการปลูกตน้พฤกษ์ โดยใชก้รณีศกึษา ไป
ทดลองใช้กับนิสิตที่ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่ าง (Try Out) 
จ านวน 30 คน เพื่อหาประสทิธภิาพของเครื่องมอื 
  ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ขัน้ก่อนเข้าสู่กระบวนการ เป็นการ
เตรยีมความพรอ้มของผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิหรอืสรา้ง
บรรยากาศใหเ้อือ้อ านวยต่อการส่งเสรมิโดยการสรา้ง
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิ  
   2) ขัน้เข้าสู่กระบวนการ ในการจัด
กิจกรรม ครัง้นี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย โดยใช้
คู่มอืการ ส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นพฤกษ์ โดยใช้
กรณีศกึษา    โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   
   2.1 ละลายพฤตกิรรมดว้ยกจิกรรม
นันทนาการ
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   2.2 ให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมท าแบบ 
ทดสอบก่อนการส่งเสรมิ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้                
แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
   2.3 เข้าสู่กระบวนการ การให้ความรู้ 
อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของ หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2                 
หน่วยที่ 3 และหน่วยที่ 4 พร้อมกับท าแบบฝึกหัด
ระหว่างหน่วย การส่งเสรมิทีป่ระกอบกบัการบรรยาย 
ที่ผู้วจิยัได้บรรยายใหค้วามรู้ หน่วยที่ 1 ถึง หน่วยที่ 
4 ตามล าดบั 
   2.4 ให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างเรียนรู้พื้นที่
กรณีศึกษา คือ ร้านหนึ่งอุบลพนัธ์ไม้ บ้านโนนเดื่อ 
ต าบลแวงนาง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
    - วิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่
กรณีศกึษา  
    - จัดอภิปรายกลุ่มเพื่ อหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา 
    - น าเสนอสภาพปัญหาและแนว 
ทางการแกไ้ขปัญหาของพืน้ทีก่รณีศกึษา     
   3) ขัน้การวดัและประเมนิผล ในขัน้นี้
เป็นขัน้ตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นขัน้ตอบวัตถุประสงค์
ของผูว้จิยั 
    - ทบทวนในเนื้ อหาที่ผู้ ร ับการ
ส่งเสริมได้รบั พร้อมมีการถาม-ตอบ เพื่อท าความ
เขา้ใจในเนื้อหาและความรูท้ีไ่ดร้บั  
    - ท าแบบทดสอบหลงัการส่งเสรมิ 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบ
วดั จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 

  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมอื ไดแ้ก่ 
   2.1 ค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  
    2.2 ค่าอ านาจจ าแนก  
    2.3 ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั  
  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ไดแ้ก่ Paired – test ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลตามเกณฑ ์คู่มือการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นพฤกษ์ โดยใช้กรณีศึกษา 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเกณฑ์ คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า:ต้น
พฤกษ์ โดยใช้กรณีศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 90.83 และประสทิธภิาพ
ของผลลัพธ์  (E2) คิด เ ป็นร้อยละ  89.66 ดังนั ้น
ประสทิธภิาพเกณฑ์ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้
มคี่า: ตน้พฤกษ์ โดยใชก้รณีศกึษาเท่ากบั 90.83/89.66 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 (ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ตน้พฤกษ์ โดยใชก้รณีศกึษา
มีค่าเท่ากับ 0.8250 หมายความว่า นิสิตมีความรู้
เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้าทางการ
ส่งเสรมิเพิม่ขึ้นหลงัจากการใช้คู่มือการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นพฤกษ์ โดยใช้กรณีศึกษา คิดเป็น
รอ้ยละ 82.50 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์(ดงัตารางที ่2) 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพคูม่อืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ตน้พฤกษ์ โดยใชก้รณีศกึษา

หน่วยกำรส่งเสริม 
คะแนน
เตม็ x̅ S.D. 

ร้อยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
(E1) 

20 18.16 0.91 90.83 ผ่านเกณฑ ์

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.93 0.73 89.66 ผ่านเกณฑ ์
ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 90.83/89.66  
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ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ตน้พฤกษ์ โดยใชก้รณีศกึษา 

ผลรวมคะแนน
ควำมรู้ก่อน 
กำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรู้หลงั 
กำรส่งเสริม 

จ ำนวนผู้เข้ำ
รบักำร
ส่งเสริม 

คะแนนเตม็
ของกำร
ทดสอบ 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

ของคู่มือ 
เกณฑ ์

255 538 30 20 0.8250 ผ่านเกณฑ ์

 
4.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้  
ทศันคติและจริยธรรมสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการ
ปลูกต้นพฤกษ์ ก่อนการส่งเสริมและหลังการ
ส่งเสริม 
 พบว่า ก่อนการส่งเสรมินิสติมคีะแนนความรู้
เฉลี่ยเกี่ยวกับการปลูกต้นพฤกษ์ อยู่ในระดับปาน
กลาง (�̅�=8.50) และหลงัการส่งเสรมิมคีะแนนความรู้
เฉลี่ยเกี่ยวกับการปลูกต้นพฤกษ์ อยู่ในระดับมาก
ที่ สุด (�̅�=17.93) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ระหว่างหน่วยการส่งเสรมิ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงั
การส่งเสริมมีค่ามากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ก่อนการส่งเสริมนิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ต่อการปลูกตน้พฤกษ์ อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�=4.03) 
 

 และหลงัการส่งเสริมมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการ
ป ลูกต้นพฤกษ์  อยู่ ใ นระดับ เห็นด้วยอย่ างยิ่ง 
(�̅�=4.38) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
หน่วยการส่งเสริม พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการ
ส่ง เสริมมีค่ ามากกว่าก่อนการ ส่งเสริมอย่ า งมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนจริยธรรม
สิง่แวดล้อม เกี่ยวกบัการปลูกต้นพฤกษ์ อยู่ในระดบั
เพื่อสงัคม (�̅�=2.58) และหลงัการส่งเสริมมคีะแนน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้อง 
ดีงาม (�̅�=3.34) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ระหว่างหน่วยการส่งเสรมิ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงั
การส่งเสริมมีค่ามากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
 

ตารางที่ 3  ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกับความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปลูก 
ตน้พฤกษ์ โดยใชก้รณีศกึษา ก่อนการส่งเสรมิและหลงัการส่งเสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

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

t df p 
�̅� S.D ระดบั �̅� S.D ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

8.50 1.30 
ปานกลาง 17.93 0.73 มากทีสุ่ด -34.95 29 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

4.03 0.23 เหน็ดว้ย 4.38 0.26 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ -5.32 29 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 

(N=4) 
2.58 0.28 เพื่อสงัคม 3.34 0.22 

เพื่อความ
ถูกตอ้ง           
ดงีาม 

-9.79 29 
 

.000* 
 

*มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลตามเกณฑ ์คู่มือการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นพฤกษ์ โดยใช้กรณีศึกษา 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ตน้พฤกษ์ โดยใชก้รณีศกึษา 
พบว่า นิสติสามารถท าแบบวดัความรู้ระหว่างหน่วย
กิจกรรมส่งเสริม ซึ่งประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) เท่ากบั90.83 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
เท่ากับ 89.66 มีประสิทธิภาพไปตามเกณฑ์ 80/80 
ทีต่ัง้ไว ้แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้ี
ค่า: ต้นพฤกษ์ โดยใช้กรณีศึกษา เป็นการส่งเสริม
เน้นการให้ความรู้แก่นิสิต โดยผ่านกระบวนการ
ปรบัปรุงแก้ไข ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรกึษาตาม
ขัน้ตอนทีถู่กต้อง ซึ่งเป็นการพฒันาความรูค้วามสาม
รถให้แก่นิสิตที่เข้ารับการส่งเสริม ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของสมใจ ลักษณะ (2542 : 6) ได้กล่าวว่า
ประสทิธภิาพ หมายถึง การปฏิบตัิกิจกรรมการงาน
อย่างราบรื่นครบถ้วนประหยัดเวลา ใช้ก าลังและ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด
บุคคลทีม่ปีระสทิธภิาพจงึเป็นบุคคลทีพ่งึปรารถนาใน
สงัคมทีเ่ขาเป็นสมาชกิและองคก์ารทีเ่ขาปฏบิตัหิน้าที ่
เ ป็นไปตามแนวคิดของ  วิรัช  สงวนวงศ์ ว าน 
(2547:86) ไดก้ล่าวว่าประสทิธภิาพเป็นการบรหิารงาน
จะเป็นเครื่องชี้ว ัดความเจริญก้าวหน้าหรือความ
ล้มเหลวขององค์กรผูบ้รหิารทีเ่ชีย่วชาญจะเลอืกการ
บรกิารที่เหมาะสมกบัองค์กรของตนเองและน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามแนวคดิของ 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544 : 22)ได้กล่าวว่า 
องค์การจะมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้โดย อาศัย
สมาชิกภายในองค์กรและการจัดวางระบบท างาน 
รวมทัง้การจดัโครงสร้างการบริหารตลอดจนผู้น าที่มี
ประสทิธภิาพสถานการณ์จะเกดิขึน้ดว้ย ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของผกามาศ เรอืงแก้ว และคณะ (2561: 
6) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการท าน ้า
หมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลือง ผลการศกึษาพบว่า 
คู่มือการส่งเสริมการท าน ้าหมักชีวภาพจากกากถัว่
เหลืองมีประสิทธิภาพของคู่มือเท่ากับ 80.92/83.12 
สอดคล้องกบังานวจิยัของอภญิญา ชมมอนและคณะ 

(2562 : 33) ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการเรยีนรูท้รพัยากร
แหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชมุชน ผลการศกึษาพบว่า คู่มอื
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.31/83.95 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวาท ีลพพนัธท์อง 
และคณะ (2559 : 137) ได้วิจยัเรื่อง การพฒันาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มอาเซยีน: 
สาธารณรฐัสงิคโปร ์ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพ
ข อ ง  คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม มีป ร ะ สิ ท ธิภ า พ เ ท่ า กับ 
93.44/84.78 สอดคล้องกับงาน  วิจัยของจตุพร 
ประแดง และไพบูลย์ ลิ้มมณ (2562 : 37) ไดศ้กึษาการ
ส่งเสรมิการท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิ 
ผลการศึกษาพบว่า คู่มือการส่งเสริมการท าไบโอชาร์
เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 89.87/87.17 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวนิดา อิม่รกัษา และคณะ (2561 : 64) ไดศ้กึษาการ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าว ผล
การศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
80.30/80.44 
 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นพฤกษ์ โดยใช้กรณีศกึษา
พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกไมม้คี่า: ต้นพฤกษ์ โดยใชก้รณีศกึษา มคี่าเท่ากบั 
0.83.78 หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ และส่งผล
ให้นิสิตมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจาก
การใชคู้่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นพฤกษ์ โดย
ใชก้รณีศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 83.78 เป็นไปตามแนวคดิ
ของบุญชม ศรีสะอาด (2546 : 157-159) กล่าวถึงการ
วิเคราะห์หาประสิทธิผลของสื่ อวิธีการสอนหรือ
นวตักรรมไวว้่าเพื่อทีจ่ะทราบว่าสื่อการสอนวธิกีารสอน
หรอืกรรมที่ผู้ศกึษาค้นคว้าและพฒันาขึ้นมปีระสทิธผิล 
(effectiveness) เพียงใดก็จะน าสื่อที่พัฒนาขึ้นนั ้นไป
ทดลองใช้กับผู้เรียนที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับที่ได้
ออกแบบมาแล้ วน าผล มาวิ เคราะห์ทดลองหา
ประสทิธผิล หมายถึง ความสามารถในการให้ผลอย่าง
ชดัเจนแน่นอน  เป็นไปตามแนวคิดของ ไชยยศ เรือง
สุวรรณ (2546 :170) ได้กล่าวว่าดชันีประสทิธผิลไว้ว่า
ค่าที่ค านวณได้เป็นทศนิยม ซึ่งค่าทศนิยมทีไ่ด้ถ้ามคี่า
ใกล้มากเพียงใดยิ่งแสดงว่าสื่อนัน้มีประสิทธิภาพที่
น ามาใช้ในการค านวณมาจากคะแนนผลสัมฤทธิ ์
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ทางการเรยีนซึ่งการทดสอบก่อนเรยีนและการทดสอบ
หลงัเรยีน และเป็นไปตามแนวคิดของเปรมสุรยี์ เชื่อม
ทอง (2536 : 9) กล่าวว่า ประสทิธผิล หมายถงึ ผลงาน
ของกลุ่มซึ่งเป็นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั ้น 
ประสทิธผิลของโรงเรยีนคอื ความส าเรจ็ของโรงเรียนที่
สามารถท าหน้าที่ให้ บรรลุเป้าหมายที่ตัง้เอาไว้ ทัง้นี้
เกดิจากประสทิธภิาพของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีส่ามารถใช้
ความรู้ความสามารติ  และประสบการณ์ในการ
บรหิารงานเพื่อโน้มน้าวผูใ้ต้บงัคบับญัชาปฏบิตัิงานให้
เกิดผลตามเป้าหมายที่ตัง้เอาไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ชลทศิ พนัธุ์ศริ ิและบญัญตัิ สาลี (2559 : 
176-188) ได้ศึกษาวิจยั เรื่องการพฒันาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สหพันธรัฐมาเลเซีย ผลการศึกษา พบว่า ค่าดัชนี
ประสทิธผิล ของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.8685 นิสติที่
ใช้คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน : สหพนัธรฐัมาเลเซียมีความก้าวหน้าในการ
เรยีนรู้ ร้อยละ 86.85 สอดคล้องกบังานวจิยัของฐาปนี 
ศรีจ านง และคณะ(2559: 128) ได้ศึกษาวิจยั เรื่องการ
พฒันาคู่มือเกษตรกรรม แบบผสมผสานตามโครงการ
ฟาร์มตัวอย่าง หนองหมากเฒ่าตามพระราชด าริใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถจังหวัด
สกลนคร ผลการศกึษาพบว่า ด่าดชันีประสิทธผิลของ
คู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.8737 หมายความว่าเกษตรกร
ทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรูค้ิดเป็น
ร้อยละ 87.37 สอดคล้องกับงานวิจัยของประยูร วงศ์
จันทรา และคณะ (2559 : 849) ได้ศึกษา การพัฒนา
คู่มือฝึกอบรมผลิตภณัฑ์สีเขยีวส าหรบันิสติสาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผล
การศึกษาพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการ
ฝึกอบรมเท่ากับ 0.8029 นิสิตที่ ใช้คู่ มือหลักสูตร
ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สีเขียว ส าหรับนิสิตสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามมี
ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.29  
สอดคล้องกบังานวจิยัของสุรศกัดิ ์แก้วงาม และประยูร 
วงศจ์นัทรา  (2561 : 146) ไดศ้กึษา การพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมผู้น าจติอาสาสิง่แวดล้อม ผลการศกึษาพบว่า
ดชันี ประสทิธผิลของหลกัสูตรฝึกอบรมเท่ากบั 0.6716 
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้

ร้อยละ67.16 และสอดคล้องกบังานวจิยัของสุภารตัน์ 
อ่อนก้อน และประยูร วงศ์จันทรา ( 2559 : 164) ได้
ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมอาเซียน : สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม 
เท่ากบั 0.7329 นิสติทีใ่ชคู้่มอืมคีวามก้าวหน้าคดิเป็น
รอ้ยละ 73.29 
5.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกต้นพฤกษ์ โดยใช้กรณีศึกษา 
  พบว่า ก่อนการส่งเสรมินิสติมคีะแนนความรู้
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการ
ส่งเสรมินิสติมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบั
มากที่สุด เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่านิสติมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากนิสิตได้รบั
ความรูจ้ากกระบวนการใหค้วามรูโ้ดยใชก้ารส่งเสรมิ
การปลูกไมม้คี่า: ต้นพฤกษ์ โดยใชก้รณีศกึษา จงึท า
ให้นักเรยีนมคีวามรู้ความเขา้ใจเพิม่ขึ้น เป็นไปตาม
แนวคิดของ ประภาเพญ็ สุวรรณ (2554 :18) ได้ให้
ความหมายของความรูไ้วว้่า เป็นพฤตกิรรมเบื้องต้น 
ซึ่งผู้เรยีนได้จ า อาจโดยการได้หรอืโดยการมองเหน็ 
ได้ยิน จ าได้ ความรู้ในขัน้นี้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกบั
การจ ากัดความหมาย ข้อเท็จจริง  ทฤษฎี  กด
โครงสรา้ง วธิกีารแกปั้ญหาเหล่าน้ี เป็นตน้ เป็นปตาม
แนวคดิของ ภราดร จนิดาวงศ ์(2 549 : 4) กล่าวว่า 
ความรู ้คอื พลงัทีม่อียู่ในตวัของทุกคน ทีไ่ม่สามารถ
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้ผูใ้ดมคีวามรูม้ากกเ็สมอืน
มพีลงัมาก สามารถตดัสนิใจไดถู้กต้องและท างานให้
ส าเรจ็ไดโ้ดยง่าย ความรูห้ากไม่ใชห้รอืปล่อยใหผ้่าน
ไปโดยไม่มกีารทบทวนหรอืประยุกต์ กจ็ะเกดิการลมื
หรืออาจสูญหาย และการมีความรู้แล้วไม่เผยแพร่
หรอืปกปิดซ่อนเรน้ไว ้อาจเป็นประโยชน์ในช่วงเวลา
สัน้แต่จะเป็นผลเสียในระยะยาวทัง้กับตัวเองหรือ
ประเทศชาติ ซึ่งความรู้เป็นทรพัย์สนิที่จบัต้องไม่ได้ 
มมีูลค่าสูงและมกัเป็นคุณค่าทีถู่กมองขา้ม และไม่ให้
ความส าคญัเท่าที่ควรในประเทศทีก่ าลงัพฒันา โดย
ความรูม้อียู่รอบตวัของทุกคน  อยู่ทีว่่าจะสนใจหรอืใส่
ใจในการเก็บมาใช้ ซึ่งแหล่งความรู้ที่พบเห็น เช่น 
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โทรทศัน์ หนังสือพมิพ์ นิตยสาร วิทยุ ป้ายโฆษณา 
การพูดคุย หนังสอื เป็นต้น และเป็นไปตามแนวคิด
ของแสงจันทร์ โสภากาล (2550 : 14.15) ได้ให้
ความหมายของความรู้ หมายถึง การรบัรู้เกี่ยวกับ
ขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์ รายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กดิจาก
การสังเกต การศึกษา ประสบการณ์ทัง้ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคม ความรู้พื้นฐาน
หรือภูมิหลังของแต่ละบุคคลที่บุคคลได้จดจ า หรือ
เก็บรวบรวมไว้ และสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤตกิรรมทีส่งัเกตหรอืวดัไดซ้ึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อาภาพร ผวิชยัภูม ิและคณะ (2561 : 1-19) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่อง วิถีหาเห็ดและขายเห็ด ผลการศึกษา พบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู ้หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม
สงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุเมธ ผกา
หวน และคณะ (2561 : 1-17) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ต้นไมเ้ด่นใน
ป่าชุมชน ผลการศึกษา พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเขา้
ร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ อรรณพ ศิริทะราช และ
คณะ (2561 :  57-64)  ได้ศึกษาวิจัย  เรื่ อง  การ
ศึกษาวิจัยการส่งเสริมธนาคารขยะรีไซเคิลใน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
รอ้ยเอด็ ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทรตันราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีผลการศกึษา พบว่า ก่อนการ
ส่งเสรมินักเรยีนที่เขา้ร่วมมคีะแนนความรู้โดยเฉลี่ย
อยู่ในระดบัน้อย หลงัการส่งเสริมนักเรียนมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
นักเรยีนที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่ างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยั
ของสุนันทา เหล่าชาติ (2559 : 46) ได้ศึกษา การ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิส าหรบั
นิสิตชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า นิสิตที่เขา้รบัการ
ฝึกอบรมมคีวามรู ้การอนุรกัษ์ทรัพยากรดนิหลงัการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวรรณศักดิพ์ิจิตร บุญเสริม และคณะ (2558 : 
214) ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมสิง่แวดล้อมโดยใช้
กระบวนการสีเขียว (Green Poem) ส าหรับนิสิต
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษา
พบว่า หลังการพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการกวสีเีขยีว (Green Poem) ของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนความรูเ้กี่ยวกบั
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเข้าร่วมการพัฒนา
กจิกรรมของ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
16.00 คะแนน ซึ่งมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และ
หลังการ เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
26.46 คะแนน ซึ่งมรีะดบัความรูอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลัง
กิจกรรม ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมคีวามรู้หลงักิจกรรม
มากกว่าก่อนกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05  
5.3 ผลการเปรียบเทียบทศันคติต่อการปลูกต้น
พฤกษ์ โดยใช้กรณีศึกษา  
 พบว่า ก่อนการส่งเสรมินิสติมคีะแนนทศันคติ
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และหลังการ
ส่งเสริมนิสิตมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมี
คะแนนทัศนคติเฉลี่ยหลังส่งเสริมมากกว่าก่อน
ส่งเสริม อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เนื่องจากนิสิตอาจมีความเข้าใจส่งผลให้เกิดการ
เปลีย่นแปลทางทศันคต ิซึง่เป็นไปตามแนวคดิของรุ่ง
นภา บุญคุ้ม (2536 : 53) กล่าวว่า ทศันคตหิมายถงึ
ความรู้ความเข้าใจความรู้สึกที่บุคคลมี ต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งทีเ่ป็นผลมาจากประสบการณ์หรอืสิง่แวดลอ้มอนัมี
แนวโน้มทีจ่ะใหบุ้คคลแสดงปฏกิริยิาและ การกระท า
ต่อสิง่นัน้ ๆ ในทางสนับสนุนหรอืปฏเิสธทศันคตเิป็น
สิง่ทีไ่ม่สามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนการทีจ่ะทราบ
ทศันคตขิองบุคคลหนึ่งไดก้ต็อ้งใชว้ธิแีปลความหมาย
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ของการแสดงออก เป็นไปตามแนวคิดของ สร้อย
ตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550 : 64) ได้ให้
ความหมายของทัศนคติ คือ ผลผสมผสานของ
ความรูส้กึนึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็ ความรูแ้ละ
ความรูส้กึของบุคคลทีม่ตี่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง คนใดคนหนึ่ง 
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ งๆ ซึ่งออกมาใน
รูปการประเมนิค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรบั หรอื
ปฏิเสธก็ได้และความรู้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้นดังนั ้น 
พฤตกิรรมของมนุษย์ก ็คอื การแสดงออกซึ่งทศันคติ
ของเขาอนัเป็นผลมาจากความคดิ ความเชื่อความรู้ 
ประสบการณ์ภูมิหลังและการเรียนรู้ที่ผ่านมาของ
บุคคลนั ้น ๆ ในแง่ของความเชื่อนั ้นทัศนคติทุก
ทศันคติจะ รวมเอาความเชื่อเขา้ไว้ด้วยกนัทัง้นี้มไิด้
หมายความว่าความเชื่อทุกอย่างจะเป็นทศันคตเิมื่อ
ทัศนคติของ บุคคลถูกรวบรวมไว้ด้วยกันอย่างมี
โครงสร้างหลังชัน้นัน้ก็ คือ ระบบค่านิยมและเมื่อ
บุคคลมคีวามแตกต่าง กนั ทศันคตขิองแต่ละบุคคลที่
มีต่อสิ่งเดียวกันจึงแตกต่างกันไปด้วย เป็นไปตาม
แนวคิดของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2529 : 4) ให้
ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ หมายถึง 
ความ พร้อมในการกระท าของบุคคลต่อสิง่ใดบุคคล
ใดความพร้อมดังกล่าวของบุคคลเห็นได้จาก
พฤติกรรมทีบุ่คคล แสดงต่อสิง่เร้านัน้ว่าชอบหรอืไม่
ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของพชัราพร ชดิทอง และคณะ (2561 : 65-
74) ไดศ้กึษาวจิยั การพฒันาคู่มอืการท าถ่านอดัแท่ง
จากไมยราบยักษ์ เพื่อเป็นพลังงานทดแทน ผล
การศกึษาพบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคตหิลงั
การอบรมมากกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยัของวิภา
รตัน์ ตาลทรพัย ์และคณะ (2561 : 1-8) ไดศ้กึษาวจิยั 
เรื่อง การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ระเบียบป่า
ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคต ิหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสูงกว่าก่อนการเขา้
ร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของน ้าทิพย์ ค าแร่ และคณะ 
(2559 : 549 - 552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา

คู่มือฝึกอบรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส าหรบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมการฝึกอบรมมทีศันคติสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 สอดคล้องกบังานวจิยัน ้าทิพย์ ค าแร่ และยุวนิดา 
สุภา (2557 : 155-164) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่นตะวัน
ส าหรับ ชาวบ้านท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกันทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยั
พบว่า ชาวบ้านมีทัศนคติเกี่ยวกับการปลูกพืช
สมุนไพรแก่นตะวนัเพิม่ขึ้นจากก่อนการอบรม อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของฐติาภรณ์ วงศ์พงษ์ค า และคณะ (2561 : 48) ได้
ศึกษา การส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุด แดง 
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผล
การศึกษาพบว่า หลังการอบรมชาวบ้านมีทศันคติ
มากกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
5.5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อม  
 พบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม และ
หลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม เมื่อ
เปรียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมก่อนและเรียน พบว่า 
นิสิตมีคะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเฉลี่ยหลังหลัง
เสรมิมากกว่าก่อนส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 เนื่ องจากนักเรียนได้รับความรู้จาก
กระบวนการให้ความรู้โดยใช้รูปแบบการเรยีนรู้เชงิ
ประสบการณ์ จึงท าให้นักเรียนมีจริยธรรมต่อ
สิง่แวดล้อมแผนการเรยีนรูเ้พิม่มากขึน้ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ อรรถเดช สรสุรชาติ(2558 : 23) ให้
ความหมายจริยธรรม คือ คุณสมบัติทางความ
ประพฤต ิทีส่งัคมมุ่งหวงัใหค้นในสงัคมนัน้ประพฤตมิี
ความถูกต้องในความประพฤติมีเสรีภาพภายใน 
ขอบเขต ของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ที่
สมาชกิในสงัคมจงึประพฤตปิฏบิตัติ่อตนเองต่อผูอ้ื่น 
ต่อสงัคมทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กิดความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ใน
สังคมการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปเช่นนัน้ได้ผู้ปฏิบัติ
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จะต้องรู้ว่าสิง่ใดถูกสิง่ใดผดิ เป็นไปตามแนวคดิของ 
ประยูร วงศ์จันทรา (2555 : 171-172) จริยธรรม
สิ่งแวดล้อม หมายถึง หลกัการที่ควร อย่างหนึ่งต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลท าให้สิ่งแวดล้อมด ารงอยู่อย่าง
เป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ และเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่
สรรพสิ่งที่อาศัยสิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่
สญูเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างตน สิง่แวดลอ้ม ซึง่
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกได้จาก
จรยิธรรมชวีติ สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวั
ของมนัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยง
ชวีติ ชุมชน และสงัคมสิง่แวดลอ้มให ้ด ารงอยู่ไดอ้ย่าง
ยัง่ยนื และเป็นไปตามแนวคดิของวรีะพงศ ์ถิน่แสนด ี
(2550 : 23) ได้กล่าวสรุปความหมายจริยธรรม ว่า
เป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตั ิและการกระท าที่
ดงีามและถูกตอ้งของบุคคลตลอดจนความรูส้กึนึกคดิ
อันถูกต้องดีงาม ที่ควรประพฤติปฏิบตัิในสิ่งนัน้ ๆ 
เพื่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงแก่ตนเอง และบุคคลอื่น
โดยทัว่ไปในสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชษิณุ
พงศ์  พันธ์บุ ต ร  และคณะ ( 2561 :  44-60)  ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่อง สตัว์ป่าในป่าชุมชน ผลการศกึษาพบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม หลังการจัด
กจิกรรมสูงกว่าก่อนการจดักจิกรรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรอนงค ์
พลโคกก่อง และคณะ (2561 : 69-86) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง 
การพฒันากิจกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชน โคกหนิลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการทิง้
ขยะในป่า ผลการศกึษา พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่า
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อารยีา บุษราคมั 
และคณะ  (2561 : 1-16) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง 
เหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน ผลการศกึษาพบว่า นิสติมี

คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยั
ของปนัดดา ฤทธิส์ าแดง (2562 : 46) ได้ศึกษา การ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายตน้น ้าล าธารตาม
ศาสตร์พระราชา ผลการศกึษา พบว่านิสติมคีะแนน
เฉลี่ย จริยธรรมสิ่งแวดล้อม หลังการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอคล้องกับ
งานวิจยัของวิทยา ห่อทอง และคณะ (2561: 47) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่องประเภทป่าชุมชนโคกหินลาด  ผลการศึกษา
พบว่า หลงัการฝึกอบนิสติมจีรยิธรรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. สามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่า: ต้นพฤกษ์ โดยใช้กรณีศกึษา ไปประยุกต์ใช้กบั
หลักสูตรที่ เกี่ยวกับเนื้ อหาในรายวิชาต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าคู่มือไป
เผยแพร่กบัประชาชน เพื่อให้ประชาชนเขา้ใจและมี
ความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูก
ตน้พฤกษ์ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารจดักจิกรรมการเพาะพนัธุ์ไมม้คี่า
ภาคปฏบิตัเิพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมไดพ้ฒันาทกัษะเพาะพนัธุ์
และมส่ีวนร่วมในกจิกรรม 
 2. ควรมีการจัดพื้นที่กรณีศึกษาเพื่ อให้
ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพพื้นที่จรงิ
สามารถวิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการ
แกไ้ขได ้
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