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บทคดัยอ่ 
 

 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม ใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูท้ศันคต ิก่อนและหลงัการสง่เสรมิ เพื่อศกึษาทกัษะการปฏบิตัใินการปลกูเหด็
เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่  2 สาขาวชิา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบ
สมคัรใจ เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบด้วย คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดล้อม  แบบทดสอบ
ความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัทกัษะการปฏบิตัใินการปลูกเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน paired t-test ผลการศึกษาพบว่า คู่มือการส่งเสริมมี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 94.83/89.15 มดีชันีประสทิธผิลของคู่มอืเท่ากบั 0.6242 แสดงว่า นิสติมคีวามกา้วหน้าในการสง่เสรมิ
รอ้ยละ 62.42 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิหลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
และหลงัการสง่เสรมินิสติมทีกัษะการปฏบิตัใินการปลกูเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัปฏบิตัเิป็นประจ า 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop manual of promoting cultivation Astraeus Hygrometricus to 
environmental conservation to be with efficiency and effectiveness, to study and compare knowledge, attitude 
before and after promotion, to study practical skills after promoting cultivation Astraeus Hygrometricus to 
environmental conservation. The sample used in the study were 30 the 2th year undergraduate students in 
Environmental Education program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, by 
voluntary sampling. The research tools were a manual of cultivation Astraeus Hygrometricus to environmental 
conservation, knowledge test, attitude test and practical skills test about cultivation Astraeus Hygrometricus to 
environmental conservation. The statistics used for data analysis were frequency, mean, percentage, standard 
deviation paired t-test. The results of the research showed that the manual was effective of 94.83/89.15. The 
effectiveness of the activity manual index was equal to 0.6242. The students had more knowledge and effected to 
increased students progress after using the promotion at 62.42%. After the promotion, the students had an average 
score of knowledge and attitude more than before the promotion significantly statistically level of .05. And after the 
promotion, students had practical skills in cultivation Astraeus Hygrometricus to environmental conservation at the 
operational level. 
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1. บทน ำ 
 เห็ดเผาะหรือเหด็ถอบอาศยัอยู่ร่วมกบัรากพชืแบบ
พึ่งพาอาศัยกันซึ่งด้วยความสัมพันธ์นี้ว่า เอคโตไมคอร์ 
ไรซา เหด็เผาะอาศยัในรากพชืและได้รบัอาหารทีไ่ดจ้ากการ
สงัเคราะหแ์สงของพชืซึง่ใชใ้นการเจรญิเตบิโตในทางกลบักนั
เหตุเพราะจะสร้างเสน้ใยอยู่ภายในและรอบรากซึ่งช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดูดน ้าและธาตุอาหารพืชส่งผลให้พืช
อาศยัมกีารเตบิโตและสามารถทนทานต่อสภาพแหง้แลง้ไดด้ี
อกีทัง้ยงัสามารถทนทานต่อโรคที่ระบบรากด้วย ในประเทศ
ไทยส ารวจพบเหด็เผาะทัง้หมด 3 ชนิด ได้แก่ เหด็เผาะหนัง 
เหด็เผาะฝ้าย และเหด็เผาะสรินิธร ซึ่งทัง้ 3 ชนิดนี้เป็นเห็ด
ชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบในประเทศไทยเป็นครัง้แรกส่วน
ใหญ่พบในสงัคมป่าเตง็รงัและป่าสนเขาซึง่มกัเจรญิร่วมกบัไม้
ยนืต้นหลายชนิดในวงศ์ยาง วงสน และวงก่อ เหด็เผาะออก
ในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ใน
ปัจจุบันยงัมีรายงานพบว่า เห็ดเผาะมีสารออกฤทธิย์บัยัง้
มะเรง็ และยบัยัง้เชื้อวณัโรคนอกจากนี้ยงัเป็นเหด็เอคโตไม
คอรไ์รซาทีม่ศีกัยภาพทีส่ดุชนิดหนึ่งทีส่ามารถน ามาใชใ้นการ
ผลติกลา้ไมใ้หม้เีอคโตไมคอรไ์รซาทีร่ากได ้เนื่องจากเป็นเหด็
ที่ผลิตสปอร์จ านวนมากและสามารถน ามาเพาะเลี้ยงบน
อาหารเลี้ยงเชือ้เพื่อเพิม่ปรมิาณเสน้ใยและสามารถผลติเป็น
หัวเชื้อได้ (อดุลย์ศักดิ ์ไชยราช, 2562: 32) จากที่กล่าวมา
ทัง้หมดจะเห็นได้ว่าเห็ดเผาะเป็นเห็ดป่าที่มีประโยชน์กบั
ระบบนิเวศป่าไมแ้ละมนุษย ์อกีทัง้การเผาป่าไม่ใช่วธิทีีจ่ะทา้
ให้เกิดเห็ดเผาะ แต่การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูผืนป่าที่เป็นต้น
ก าเนิดของเหด็เผาะเป็นวธิกีารทีจ่ะท าใหเ้ราสามารถน าเหด็
เผาะมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างยัง่ยนื 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะสง่เสรมิการปลกูเหด็
เผาะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการฝึกอบรมและจัด
กจิกรรมใหค้วามรูผ้่านคู่มอื เรื่องการปลกูเหด็เผาะ เพื่อรกัษา
สิง่แวดลอ้ม ส่งเสรมิประสบการณ์ใหแ้ก่นิสติเพื่อใหม้คีวามรู้
ความเขา้ใจ ทศันคต ิและทกัษะในเรื่องการปลูกเหด็เผาะ และ
เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมไป
ถ่ายทอดใหค้วามรูไ้ด ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาคู่มือการปลูกเห็ดเผาะ เพื่อรักษา
สิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณ์ 80/80 
 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการ
ปลกูเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

 3. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลกูเหด็
เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 4. เพื่อศึกษาทกัษะปฏิบตัิในการปลูกเห็ดเผาะ 
เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้มหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นิสติชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิง่แวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 86 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมการอบรม 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ คู่มือการส่งเสริมการปลูกเห็ดเผาะ 
เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม  
 ตัวแปรตาม คือ ความรู้ ทศันคติ และทกัษะปฏบิตัิ 
เกีย่วกบัการปลกูเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมือที่ใช่ในการถ่ายทอด ได้แก่  คู่มือการ
สง่เสรมิการปลกูเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
 2) เครื่องมือการวดัและประเมินผล ได้แก่ แบบทดสอบ
ความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัทกัษะการปฏบิตัใินการปลกู
เหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มูลเบือ้นต้น โดยการศกึษาจากต ารา เอกสาร
งานวิจยัที่เกี่ยวข้องและการสร้างคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดรูปแบบเนื้อหาของคู่มือการส่งเสริมการปลูกเห็ดเผาะ  
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะ
น ามาจดัท าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดความรู ้เรื่อง การสง่เสรมิ
การปลูกเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยมเีนื้อหาสาระ ไดแ้ก่ 
หน่วยที่ 1 ปัญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมต่อการหา
เหด็ป่า หน่วยที ่2 แนวทางการใชเ้หด็ป่าแกปั้ญหาฝุ่ นควนัไฟป่า 
หน่วยที่ 3 การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูเห็ดป่า และหน่วยที่ 4 การท า
น ้าเชือ้เหด็เผาะและวธิกีารปลูกเหด็เผาะ 
 2) จดัท าโครงร่างของคู่มอืและน าคู่มอืที่จดัท าขึน้เสนอ
ต่ออาจารย์ทีป่รกึษาตรวจสอบเพื่อขอขอ้เสนอและปรบัปรุงแกไ้ข
คุณภาพเครื่องมอื 
 3) น าคู่มอืการสง่เสรมิทีส่รา้งขึน้ ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษา
งานวจิยัตรวจสอบความถูกตอ้ง 
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 4) น าคู่มอืการส่งเสรมิทีป่รบัปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน 
 5) น าคู่มือมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ 
หลงัจากการไดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ 
3.5 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวดัและประเมินผล  
 1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกเหด็เผาะ  
เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม มขี ัน้ตอนดงันี้ 
  1.1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกเหด็เผาะ เพื่อรกัษา
สิง่แวดลอ้ม 
  1.2) น าข้อมูลมาสร้างแบบทดสอบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้มจ านวน 
20 ขอ้ ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง ตอบ
ถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน  
  1.3) น าแบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูก
เห็ดเผาะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่สร้างให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัยตรวจสอบภาษาและความเหมาะสมของ
แบบทดสอบความรู้  แล้วน ามาปรังปรุงแก้ไ ขตาม
ค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
  1.4) น าแบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูก
เหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้มทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้เสนอ
ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เ ป็นผู้ประเมินความ
สอดคลอ้ง และพจิารณาความเหมาะสมของเนื้อหา แลว้
น ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้  
  1.5) น าแบบทดสอบความรู้แบบทดสอบ
ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดล้อม
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน  
 2) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกเห็ดเผาะ เพื่อ
รกัษาสิง่แวดลอ้ม มขี ัน้ตอนดงันี้ 
  2.1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบวัดทัศนคติ ต่อการปลูก เห็ด เผาะ  เพื่ อรักษา
สิง่แวดลอ้ม 
  2.2) น าขอ้มูลมาสรา้งแบบวดัทศันคตต่ิอการ
ปลูกเห็ดเผาะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งมีลักษณะการ
ตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ  
เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย 

  2.3) น าแบบวดัทศันคติต่อการปลูกเหด็เผาะ  
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่สร้างให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
ตรวจสอบภาษาและความเหมาะสม แล้วน ามาปรงัปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
  2.4) น าแบบวดัทศันคติต่อการปลูกเหด็เผาะ  
เพื่ อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอ
ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เ ป็นผู้ประเมินความ
สอดคลอ้ง และพจิารณาความเหมาะสมของเนื้อหา แลว้
น ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้  
  2.5) น าแบบวดัทศันคติต่อการปลูกเหด็เผาะ  
เพื่อรกัษาสิง่แวดล้อมไปทดลองใช ้(Try Out) กบันิสติที่
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  
 3) แบบวัดทักษะปฏิบัติในการปลูกเห็ดเผาะ  
เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม มขี ัน้ตอน ดงันี้ 
  3.1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบวัดทักษะปฏิบัติในการปลูกเห็ดเผาะ เพื่อรักษา
สิง่แวดลอ้ม 
  3.2) น าขอ้มูลมาสรา้งแบบวดัทกัษะปฏบิตัใิน
การปลูกเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้มซึง่ประกอบดว้ย
ค าถามทีม่ลีกัษณะการตอบแบบมาตราสว่นประเมนิค่า 5 
ระดบั คอื เป็นประจ า บ่อยครัง้ เป็นบางครัง้ นานๆ ครัง้ 
และไม่เคย 
  3.3) น าแบบวดัทกัษะปฏบิตัิในการปลูกเห็ด
เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดล้อมที่สร้างให้อาจารย์ที่ปรกึษา
วจิยัตรวจสอบภาษาและความเหมาะสม แล้วน ามาปรงั
ปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
  3.4) น าแบบวดัทกัษะปฏบิตัิในการปลูกเห็ด
เผาะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 เป็นผู้ประเมินความสอดคล้อง 
และพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา แล้วน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้  
  3.5) น าแบบวดัทกัษะปฏบิตัิในการปลูกเห็ด
เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดล้อมไปทดลองใช้ (Try Out) กบั
นิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  
  3.6) น าแบบวดัทกัษะปฏบิตัิในการปลูกเห็ด
เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดล้อมที่ปรบัปรุงแกไ้ขแล้ว ไปเสนอ
ต่ออาจารยท์ีป่รกึษาอกีครัง้ และปรบัปรุงปรบัปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา 
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3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยั เรื่อง การปลูกเหด็เผาะ 
เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  1) ระยะที่ 1 การสร้างเครื่องมอืและหาคุณภาพ
เครื่องมอื  
  2) ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา 
3.7 การวิเคราะหข์้อมูล  
 1) แบบประเมนิความเหมาะสมของคู่มอื 
 2) แบบประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างเครื่องมอืและ
เนื้อหาในการศกึษา 
 3) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัผลสมัฤทธิข์องการส่งเสรมิ
การปลกูเหด็เผาะ 
3.8 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ 
ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ค่าความเชื่อมัน่ 
ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย ค่าประสทิธภิาพ

ของกระบวนการ (E1) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) และ
ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
 3) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired t-test ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลวิจยั 
4.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ดชันีประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการส่งเสริมการปลูกเห็ดเผาะ เพื่อรักษา
สิง่แวดล้อม พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
คดิเป็นรอ้ยละ 94.83 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
คิดเป็นร้อยละ 89.15 ดงันัน้ คู่มือการส่งเสริมการปลูก
เห็ดเผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดล้อม จึงมีประสทิธภิาพของ
คู่มอืการสง่เสรมิเท่ากบั 94.83/89.15 (ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูเหด็เผาะ 
เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม มคี่าเท่ากบั 0.6242 หมายความวา่ 
นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้หลงัการส่งเสรมิ และส่งผลใหน้ิสติมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 62.42 (ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ผลการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม (E1/E2) 
 

คู่มือกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของค่ำเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.96 0.76 94.83 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2)  20 17.83 0.98 89.15 

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 94.83/89.15 
 
ตารางที ่2 ผลการศกึษาดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบควำมรูก่้อน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบควำมรูห้ลงั 

จ ำนวนนิสิต 
คะแนนเตม็

แบบทดสอบควำมรู ้
ค่ำดชันี

ประสิทธิผล (E.I.) 
427 535 30 20 0.6242 

4.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ความรู้
เกีย่วกับการปลูกเห็ดเผาะ เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อม 
ก่อนและหลงัการส่งเสริม 

 พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกเห็ดเผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดล้อม ก่อนการส่งเสริม

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 14.23 และ
หลงัการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 17.83 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อน
และหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
หลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสรมิการปลูกเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้มของ
นิสติ โดยใช ้t-test (Dependent Samples) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั 

ควำมรู ้
หลงักำรส่งเสริม ระดบั 

ควำมรู ้
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู ้(N=20) 14.23 1.63 มาก 17.83 0.98 มากทีส่ดุ -8.52 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่
ทศันคติต่อการปลูกเหด็เผาะ เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อม 
ก่อนและหลงัการส่งเสริม 

 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการ
ปลูกเห็ดเผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดล้อม ก่อนการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.18 และ

หลงัการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 2.96 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคติก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ย
ทศันคติหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 
 

 

ตารางที่ 4 ผลการศกึษาและการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการปลูกเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดล้อมของนิสติ  
t-test (Dependent Samples) ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ  
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั 

ทศันคติ 
หลงักำรส่งเสริม ระดบั 

ทศันคติ 
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ทศันคต ิ(N=3) 2.18 0.18 ไม่แน่ใจ 2.96 0.06 เหน็ดว้ย -22.85 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

4.5 ผลการศึกษาทกัษะปฏิบติัในการปลูกเหด็เผาะ 
เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อม หลงัการส่งเสริม 
 พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยการปฏบิตัใินการปลูก
เหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยรวมอยู่ในระดบัเป็น
ประจ า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.65 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้

พบว่า ขอ้ค าถามทีม่คีะแนนเฉลีย่การปฏบิตัสิงูสดุ คอื ขอ้ 
8 มีการเก็บอุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้เรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 และคะแนนเฉลี่ยปฏิบตัิต ่าสุด คือ ข้อ 1 
ท่านใชส้ว่นผสมในการท าน ้าเชือ้ในอตัราสว่นทีก่ าหนด มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.47 (ดงัตารางที ่5) 

 

ตารางที ่5 ผลการศกึษาคะแนนเฉลีย่ทกัษะปฏบิตัใินการปลกูเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม หลงัการสง่เสรมิ 
 

ข้อ กำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรท ำน ้ำเช้ือเหด็เผำะ �̅� S.D. ระดบั 
1 ท่านใชส้ว่นผสมในการท าน ้าเชือ้ในอตัราสว่นทีก่ าหนด 4.47 0.68 เป็นประจ า 
2 ท่านมกีารเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ก่อนการท าน ้าเชือ้เหด็ เพื่อใชใ้นการปลกู 4.57 0.62 เป็นประจ า 
3 ท่านมกีารเตรยีมสว่นผสมไดอ้ย่างถูกตอ้ง 4.67 0.47 เป็นประจ า 
4 ท่านสามรถปฏบิตัติามขัน้ตอนในการท าอย่างถูกวธิ ี 4.67 0.54 เป็นประจ า 
5 ท่านสามรถปฏบิตัติามขัน้ตอนในการปลกูเหด็เผาะอย่างถูกวธิ ี 4.67 0.47 เป็นประจ า 
6 การใชเ้ครื่องมอืในขณะปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 4.77 0.43 เป็นประจ า 
7 ท่านใชส้ว่นผสมทีป่ลอดภยัในการท าน ้าเชือ้เหด็เผาะ เพื่อใชใ้นการปลกู 4.67 0.47 เป็นประจ า 
8 มกีารเกบ็อุปกรณ์ทีใ่ชแ้ลว้ใหเ้รยีบรอ้ย 4.80 0.61 เป็นประจ า 

โดยรวม 4.65 0.33 เป็นประจ ำ 
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5) อภิปรำยผล 
 การส่งเสรมิการปลูกเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
ผูว้จิยัอภปิรายผลตามรายละเอยีดดงันี้ 
5.1 ผลการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการปลูกเหด็เผาะ เพือ่
รกัษาสิง่แวดล้อม 
 เมื่อน าไปใชก้บันิสติชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา คณะสิง่แวดล้อมละทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  
คิดเป็นร้อยละ 94.83 และมีประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2)  
คิดเป็นร้อยละ 84.00 ส าหรบักิจกรรมการส่งเสริมการปลูก
เหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธภิาพของกจิกรรม
การเรยีนรู ้94.83/84.00 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้
ไว ้และผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคูม่อืการปลกูเหด็
เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของ
การส่งเสริมการปลูกเห็ดเผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดล้อม มีค่า
เท่ากบั 0.5317 หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้กีย่วกบัการปลกู
เหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดล้อมเพิม่ขึน้ และส่งผลให้นิสติมี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการเขา้ร่วมการ
สง่เสรมิการปลกูเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม รอ้ยละ 53.17 
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ปรีชา ช้างขวญัยืน และคณะ 
(2551: 27) ได้ให้ความหมายว่า คู่มอืเป็นหนังสอืที่ใช้ควบคู่
ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืที่ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบตัิให้กบัผู้ใช้สามารถกระท าสิง่นัน้ ๆ ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายส่วนคู่มอืครูนัน้เป็นหนังสอืใหแ้นวทางและแนะน า
เกีย่วกบัสาระวธิกีารกจิกรรมสื่อวสัดุอุปกรณ์และแหล่งขอ้มลู
แหล่งอา้งองิต่าง ๆ ปกตมิกัจะใชค้วบคู่กบัหนังสอืเรยีนเป็น
หนังสอืที่ครูได้ศกึษาด้วยตวัเอง สอดคล้องกบัแนวคดิของ 
วิพุ ธ อ่ องสกุ ล และคณะ (2552: 17) จากส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาชุมชนได้ให้ความหมายว่า คู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วย
ราชการมกีารจดักระบวนการปฏบิตัิงานการให้บรกิารอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่ อง โดยสามารถน าเป็นคู่มือการ
ปฏบิตัิงานที่ได้มาตรฐานและมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555: 77) ได้กล่าวว่า 
คู่มือ เป็นเอกสารหรือหนังสือที่จ ัดท าขึ้นเพื่อให้ครูใช้จัด
กจิกรรมการเรยีนการสอนสามารถสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทาง
ของหลกัสูตรหรอืใชเ้ป็นคู่มอืของครูในการใชห้นังสอืเล่มใด
เล่มหนึ่ง คู่มอืทีเ่ขยีนขึน้เป็นแนวทางใหผู้ใ้ชคู้่มอืไดศ้กึษาท า
ความเข้าใจเรื่องที่จะท า และสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพบรรลุส าเรจ็ตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้คู่มอืมี

ความสะดวกและสามารถปฏิบตัิงานได้บรรลุวตัถุประสงค์
ภายใต้มาตรฐานที่ใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ประยูร วงศ์จนัทรา และคณะ (2559: 55) ได้ศกึษาเรื่อง การ
ส่งเสรมิการจดัการธนาคารขยะ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศกึษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผล
การศึกษาพบว่าคู่มอืการส่งเสริมการจดัการธนาคารขยะมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 82.20/82.66 สว่นประสทิธผิลของคู่มอืมี
ค่าดชันีประสทิธิผล (E.I) เท่ากบั 0.7500 และสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ชลทิศ พนัธุ์ศิริ และบญัญตัิ สาลี (2559: 177) 
ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอือบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สหพนัธรฐัมาเลเซยี การวจิยันี้มคีวาม
มุ่งหมายเพื่อพัฒนาคู่มืออบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซยีน : สหพนัธรฐัมาเลเซยี ที่มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์80/80 และหาดชันีประสทิธผิลของคู่มอือบรม ผล
การศึกษาพบว่า คู่มืออบรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
92.33/93.22 ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มืออบรม เท่ากับ 
0.8685 นิสิตที่ ใช้คู่ มืออบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สหพนัธรฐัมาเลเซยี มคีวามกา้วหน้าใน
การเรยีนรู้ในการเรยีนรู้ ร้อยละ 86.85 ส่วนความรู้ ทศันคติ
ของนิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยความรู้และทศันคตหิลงั
การอบรมสงูกว่าก่อนการอบรม และนิสติกลุ่มทดลองมคีวามรู้
และทัศนคติโดยรวมและรายด้านทัง้ 5 ด้าน สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม และนิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะในการเป็น
วิทยากรอบรมที่นิสิตประเมินตนเองและวิทยากรเป็นผู้
ประเมิน หลงัการอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก และนิสติ
กลุ่มทดลองมคีวามรู ้ทศันคต ิและทกัษะในการเป็นวทิยากร
อบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สหพันธรัฐมาเลเซีย สูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญัทีร่ะดบั .05 อรอุมา สงชะ
วา และคณะ (2559: 216-228) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอื
อบรมการแกไ้ขปัญหาดนิขาดความอุดมสมบูรณ์เพื่อปลกูมนั
ส าปะหลงัในจงัหวดัมหาสารคาม ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
80/80และหาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรมเพื่อศกึษา
และเปรยีบเทยีบความรู้ เจตคติ ทกัษะการปฏบิตัิและความ
พงึพอใจ ผลการศกึษาพบว่าประสทิธภิาพของคู่มอืการอบรม 
เท่ากบั 82.94/81.23 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอือบรม มี
ค่าเท่ากบั 0.435 นิสติทีใ่ชคู้่มอือบรมการแกไ้ขปัญหาดนิขาด
ความอุดมสมบูรณ์ เพื่ อปลูกมันส าปะหลังในจังหวัด
มหาสารคามมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 43.50 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ น ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ (2559: 4) 
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ได้ศกึษาเรื่อง การบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ส าหรบั
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า 
ประสทิธิภาพของคู่มือการอบรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม มีประสทิธภิาพ เท่ากบั 80.70/83.68 ส่วนดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอือบรม เท่ากบั 0.790 นิสติทีใ่ชคู้่มอือบรม
มีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็น 79.00 ผลการ
เปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตเิรื่องการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม ส าหรบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม หลงัการ
อบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sriharuksa S, 
Singseewo A and Jitto P (2011: 40-50) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องขยะมูลฝอยใน
ชุมชนส าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ าเภอ
เมืองสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรมสภาพแวดล้อมการศกึษาเท่ากบั 90.61 / 89.90 ซึ่ง
สูงกว่าข้อก าหนดของเกณฑ์การตัง้ค่า 80/80 และดชันีการ
ฝึกอบรมเท่ากบั 0.6030 หลงัจากการฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ
แล้วอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านสามารถแสดงให้
เหน็ว่ามกีารเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะของผูเ้ขา้ร่วมและทกัษะ
ในการด าเนินงานเป็นรายบุคคลและโดยรวม ระดบัทีเ่พิม่ขึน้มี
นยัส าคญัอย่างมากในทางสถติ ิ0.0 
5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัการปลูก
เหด็เผาะ เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อม ก่อน ระหว่าง และหลงั
การส่งเสริมของนิสิต 
 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการปลูกเหด็
เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดล้อม ก่อนการส่งเสรมิ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (�̅�=14.23) และหลงัการสง่เสรมิ มคีะแนนเฉลีย่ของ
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกเห็ดเผาะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (�̅�=17.83) เมื่อเปรียบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการปลูกเหด็เผาะ เพื่อรกัษา
สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ 
บูรชยั ศริมิหาสาคร (2550: 24) ไดใ้หค้วามหมายของความรู้
ไว้ว่ า ความรู้  คือ สารสนเทศที่ผ่ านกระบวนการคิด
เปรียบเทียบเชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดความเข้าใจ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2547: 5-6) ได้กล่าวว่า 
“ความรู้” นัน้ มีหลายนัยและหลายมติิ คือ ความรู้ คือ สิง่ที่
น าไปใชจ้ะไม่หมดหรอืสกึหรอ แต่จะยิง่งอกเงยหรอืงอกงาม

ขึน้ ความรู ้คอื สารสนเทศทีน่ าไปสูก่ารปฏบิตั ิความรูเ้กดิขึน้ 
ณ จุดที่ต้องการใช้ความรู้นัน้ ความรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
บรบิทและกระตุน้ใหเ้กดิขึน้หน่วยความตอ้งการ ซึง่ในยุคแรก 
ๆ ของการพฒันาดา้นการจดัการความรูม้องว่าความรูม้าจาก
การจดัระบบและตคีวามสารสนเทศตามบรบิท ซึง่สารสนเทศก็
ได้มาจากการประมวลขอ้มูล ดงันัน้ความรู้จะไม่มปีระโยชน์
เลยถ้าไม่น าไปสู่การกระท าหรอืการตดัสนิใจ และสอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2544: 18) ได้ให้
ความหมายของความรูไ้วว้่าเป็นพฤตกิรรมเบือ้งตน้ซึง่ ผูเ้รยีน
จ าได้อาจโดยการนึกได้หรือโดยการมองเห็นได้ยินจ าได้
ความรู้ในขัน้นี้ได้แก่ความรู้เกี่ยวกบัการจ ากดัความหมาย
ขอ้เทจ็จรงิทฤษฎีกฎโครงสร้างวธิกีารแก้ปัญหาเหล่านี้ ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ วราพร นันทจนัทร์ (2556: 64-68) 
ได้ศกึษา เรื่อง การส่งเสรมิการปลูกป่าฟืนเพื่อการอนุรกัษ์
พื้นที่ ป่าชุมชนส าหรับประชาชนบ้านโคกก่อง ต าบล
คันธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวิชยั จังหวดัมหาสารคาม ผล
การศึกษา พบว่า ชาวบ้านโคกก่อง ต าบลคันธารราษฎร์ 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม มคีวามรูเ้กีย่วกบัการ
ปลูกป่าฟืนเพื่อการอนุรกัษ์พืน้ทีป่่าชุมชน ก่อนการอบรมมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.76 คะแนน และหลังการอบรมมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 19.50 คะแนน เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
พบว่า หลงัการอบรมส่งเสรมิการปลูกป่าฟืนเพื่อการอนุรกัษ์
พื้นที่ป่าชุมชน ชาวบ้านมีความรู้การปลูกป่าฟืนเพื่อการ
อนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนมากกว่าก่อนการอบรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อภิชาต ราษฎรด ี(2557: 62-63) ได้ศกึษา เรื่อง การส่งเสรมิ
การปลู กฝรั ง่พื้ นบ้ านเพื่ ออนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้อมที่ มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการ
ส่งเสริมนิสิตมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับดี และหลังการ
ส่งเสรมินิสติมคีวามรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก ทศันคตกิ่อน
การส่งเสรมินิสติมทีศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย และ
หลงัการส่งเสรมินิสติมทีศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
เมื่อเปรียบเทียบ พบว่า หลงัการส่งเสรมินิสติมคีวามรู้และ
ทศันคตสิงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Prayoon Wongchantra (2017: 
385) ได้ศกึษาเรื่อง กจิกรรมการเรยีนรู้ของมหาวทิยาลยั สี
เขียวเพื่ อการศึกษาสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาตรี 
ผลการวจิยัพบว่าก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุ่มตวัอย่าง
มคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัมหาวทิยาลยัสเีขยีวในระดบัสงู
หลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้กลุ่มตัวอย่างมคีะแนนเฉลี่ย
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ความรูใ้นระดบัมากทีส่ดุ และกจิกรรมการเรยีนรูก้ลุ่มตวัอย่าง
มคีะแนนเฉลีย่การรบัรูใ้นระดบัปานกลาง หลงัท ากจิกรรมการ
เรยีนรูก้ลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่ความตระหนกัในระดบัมาก
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
ตวัอย่างมคีะแนนความรู้และการรบัรู้หลงัการเรยีนมากกว่า
ก่อนเรยีน  
5.3 ผลศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการปลูกเห็ด
เผาะ เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการส่งเสริม
ของนิสิต 
 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลกูเหด็เผาะ เพื่อ
รกัษาสิง่แวดล้อม ก่อนการส่งเสริม โดยรวมอยู่ในระดบัไม่
แน่ใจ (�̅� = 2.18) และหลงัการส่งเสริม มีคะแนนเฉลี่ยของ
ทศันคตต่ิอการปลูกเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วย (�̅� = 2.96) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ของทศันคตต่ิอการปลูกเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่หลงัการ
ส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศักดิ ์สุนทรเสณี 
(2531: 2) กล่าวถึง ทศันคติที่เชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมของ
บุคคลว่าทศันคต ิหมายถงึ ความสลบัซบัซอ้นของความรูส้กึ 
หรอืการมอีคตขิองบุคคล ในการสรา้งความพรอ้มทีจ่ะกระท า
สิง่ใดสิง่หนึ่งตามประสบการณ์ของบุคคลนัน้ ๆ  ที่ได้รบัมา
ความโน้มเอยีงทีจ่ะมปีฏกิริยิาต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งในทางทีด่ ีหรอื
ต่อต้านสิ่งแวดล้อมที่จะมาถึงทางหนึ่ งทางใด ในด้าน
พฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตัวหรือความพร้อมที่จะ
ตอบสนอง และสอดคล้องกับแนวคิดของ ภูริทัต สิงหเสม 
(2556: 132) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้ ความ
เขา้ใจ อารมณ์ และความรู้สกึ และมแีนวโน้มการปฏบิตัทิีม่ ี
ต่อสิ่งต่าง ๆ เรื่องราว และประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะเกิดการ
ประเมนิค่าสิง่ใดสิง่หนึ่ง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และสถานการณ์ 
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาจจะไปในทางสนับสนุน หรือ
คดัค้านก็ได้ ซึ่งสิง่เหล่านี้เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
ความเชื่อและค่านิยม โดยสามารถแสดงความรู้สกึเหน็ด้วย
หรอืไม่เหน็ดว้ย เชงิบวกหรอืเชงิลบ แลว้มแีนวโน้มส่งผลต่อ
ระดบัพฤติกรรมที่จะแสดงออกต่อสถานการณ์หรอืประเดน็
ดงักล่าว และสอดคล้องกบัแนวคดิของ จริะวฒัน์ วงศ์สวสัดิ
วัฒน์ (2538: 25) ทัศนคติ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึกของ บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อมอันมีแนวโน้มที่จะให้บุคคล
แสดง ปฏกิริยิาและกระท าต่อสิง่นัน้ๆ ในทางสนับสนุนหรอื

ปฏเิสธ ทศันคตเิป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถมองเหน็ไดอ้ย่าง ชดัเจน 
การทีจ่ะรูถ้งึทศันคตขิองบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดต้อ้งใชว้ธิแีปล
ความหมายของการแสดงออก ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
กันต์กนิษฐ์ ตัง้ธรรมพิทกัษ์ (2557: 49-52) ได้ศึกษา เรื่อง 
การส่งเสริมการปลูกสมอไทยเพื่ออนุรกัษ์สมุนไพรไทย ผล
การศึกษา พบว่า ทศันคติก่อนการส่งเสริมนิสติมีทศันคติ
โดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และหลังการส่งเสริมนิสิตมี
ทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบ พบว่า 
หลงัการส่งเสรมิผู้เขา้ร่วมมทีศันคตสิูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการส่งเสรมินี้สามารถสร้างทศันคติที่ดต่ีอการปลูก
สมอไทยเพื่ออนุรกัษ์สมุนไพรไทยและสามารถน าไปใช้ใน
ชวีติประจ าวนัได้ ท าให้ผลสมัฤทธิอ์อกมาในทางที่ดขี ึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ กานติมา วายลม (2563: 120) ได้
ศกึษาเรื่อง ทศันคติของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานของ
เทศบาลนครปากเกร็ด ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุร ีผลการศกึษาพบว่า 1. ทศันคตขิองประชาชน
ทีม่ต่ีอการบรหิารงานของเทศบาลนครปากเกรด็ โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.08) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากสุด คอื ดา้นการศกึษาและวฒันธรรมอยู่
ในระดบัมากที่สุด (�̅�= 4.22) รองลงมา คือ ด้านทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อยู่ในระดบัทศันคตมิาก (�̅�= 4.12) 
และน้อยที่สุด คือ ด้านสาธารณูปโภค อยู่ในระดบัทศันคติ
มาก (�̅�= 3.89) ตามล าดบั2. ผลการเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วน
บุคคลของประชาชนที่มต่ีอการบรหิารงานของเทศบาลนคร
ปากเกรด็ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายได้ต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พทิยา ชุนเจรญิชยั และคณะ 
(2561: 36-47) ได้ศกึษาเรื่องการส่งเสรมิสารอนัตรายไดออก
ชินที่เกิดจากธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี จังหวัด
รอ้ยเอด็ ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนทีเ่ขา้
ร่วมมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย และหลงัการ
ส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย
อย่างยิง่เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนน
เฉลีย่ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
Hsin-Ping and Yore (2005: 419-448) ไ ด้ มี ก า ร ศึ กษ า 
เปรยีบเทยีบ พฤตกิรรม ทศันคต ิความตระหนักอารมณ์ และ
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ความรู้ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างนักเรียนชัน้ปีที่ 5 
ประเทศแคนาดากบัประเทศไต้หวนั ซึ่งทัง้สองประเทศนี้มี
ประเพณีและวฒันธรรมที่แตกต่างกนั การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติพรรณนา ค่าสถิติ t และการวเิคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุ ผลการศกึษาต่อสิง่แวดล้อมด้านต่างๆ ของนักเรยีนทัง้
สองกลุ่มพบว่า ไม่ต่างกนัไม่ว่าจะเป็นการเปรยีบเทยีบภายใน
กลุ่มหรือระหว่างกลุ่มก็ตาม นอกจากนี้การศึกษาพบว่า 
โทรทศัน์เป็นแหล่งที่ใหข้่าวสารด้านสิง่แวดล้อมทีม่อีทิธพิล
มากทีส่ดุส าหรบันกัเรยีนทัง้สองกลุ่ม และตวัแปรดา้นอารมณ์ 
ด้านการเรยีนการสอนแบบได้ปฏบิตัิจรงิหรอืได้รู้ถึงคุณค่า
ของการศกึษาสิง่แวดลอ้ม ใหผ้ลสมัฤทธิส์งูกว่า ตวัแปรดา้น
การเปรยีบเทยีบการสอนแบบใหอ้งคค์วามรูเ้พยีงอย่างเดยีว 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suparat B, Singseewo A, 
Pinyoanunt B, Thamaseana P (2010: 554) ได้ศึกษาเรื่ อง 
การศึกษาและพฒันาความรู้ทศันคติและแนวปฏบิตัิในการ
อนุรักษ์ป่าและปลูกป่าของเยาวชนในชุมชนบ้านเขาพระ 
จงัหวดันครนายก ผลการวิจยัพบว่า จากการเปรียบเทียบ
ทศันคติต่อการสนทนาในป่าและการฟ้ืนฟูหลงัการฝึกอบรม
ไดร้บัการจดัอนัดบัสงูกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
5.4 ผลศึกษาทกัษะปฏิบติัในการปลูกเหด็เผาะ เพือ่รกัษา
สิง่แวดล้อม หลงัการส่งเสริมของนิสิต 
 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทกัษะการปฏบิตัเิกีย่วกบัการปลกู
เหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม หลงัการส่งเสรมิ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเป็นประจ า มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.64 เมื่อพจิารณาแลว้ขอ้ที่
ทักษะการปฏิบัติมากที่สุด มีการเก็บอุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้
เรยีบรอ้ย มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.80 รองลงมา คอื การใชเ้ครื่องมอื
ในขณะปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง เท่ากบั 4.77 รองลงมา คอื ท่าน
มกีารเตรยีมส่วนผสมไดอ้ย่างถูกต้อง ท่านสามารถปฏบิตัติาม
ขัน้ตอนในการท าอย่างถูกวธิ ีท่านสามรถปฏบิตัติามขัน้ตอนใน
การปลูกเหด็เผาะอย่างถูกวธิ ีและท่านใชส้่วนผสมทีป่ลอดภยั
ในการท าน ้าเชือ้เหด็เผาะ เพื่อใชใ้นการปลูก มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 
4.67 รองลงมา คอื ท่านมกีารเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ก่อนการท า
น ้าเชือ้เหด็ เพื่อใชใ้นการปลกู มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.57 และขอ้ที่
ทักษะการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ท่านใช้ส่วนผสมในการท า
น ้าเชือ้ในอตัราสว่นทีก่ าหนด มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.47 ตามล าดบั 
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ยุวฒัน์ วุฒเิมธ ี(2526: 20) กล่าว
ว่า การปฏบิตัิ หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมในการคดิรเิริม่ การพฒันาตดัสนิใจ การร่วมปฏบิตัแิละร่วม
รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน 

สอดคล้องกบัแนวคดิของ สายสุนีย์ ปวุฒนิันท์ (2541: 41) ได้
กล่าวถึงการปฏบิตัิ หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคลกด็ ีกลุ่มคน
หรอืองค์กรประชาชนได้อาสาเขา้มามสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ 
การด าเนินโครงการการแบ่งปันผลประโยชน์และการประเมนิผล
โครงการพฒันาดว้ยความสมคัรใจ โดยปราศจากขอ้ก าหนดทีม่า
จากบุคคลภายนอกและเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของสมาชิกในชุมชน รวมทัง้มีอ านาจอิสระในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการพฒันาให้กบัสมาชกิด้วยความพึง
พอใจและผู้เขา้มามสี่วนร่วม มคีวามรู้สกึเป็นเจ้าของโครงการ
ดว้ย และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ยุพาพร รปูงาม (2545: 6) ได้
ให้ความหมายเกี่ยวกบัการปฏิบตัิไว้ว่า คือ กระบวนการให้
บุคคลเขา้มามสี่วนเกี่ยวขอ้งในการด าเนินงานพฒันา ร่วมคดิ 
ตดัสนิใจ แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง เน้นการปฏบิตัเิกีย่วขอ้งอย่าง
แข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่
เหมาะสมและสนับสนุนตดิตามการปฏบิตังิานขององคก์าร และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ จรี กองพล 
และธนัวด ีศรธีาวริตัน์ (2559: 1) ไดศ้กึษาเรื่อง ระดบัความรูแ้ละ
การปฏิบตัิเกี่ยวกบัการป้องกนัมลพิษทางอากาศของผู้ขบัขี่
รถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัพษิณุโลก ผลการศกึษาพบว่า ผูข้บัขี่
ส่วนใหญ่มีแนวทางในการปฏิบัติตนจากมลพิษทางอากาศ
สม ่าเสมอ คอื เปลีย่นน ้ามนัเครื่องของรถจกัรยานยนต ์(66.04%) 
หมัน่ตรวจสอบและบ ารุงรกัษาเครื่องยนต์ตามค าแนะน าของ
ผู้ผลติอยู่เสมอ (74.93%) น ารถจกัรยานยนต์เขา้รบัการตรวจ
สภาพด้านมลพิษในท่อไอเสยี ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (54.72%) ศกึษาหา
ความรูใ้นการป้องกนัตนเองจากมลพษิทางอากาศ (52.83%) มี
ส่วนร่วมในการลดมลพิษทางอากาศโดยการปัน่รถจักรยาน 
(52.56%) ให้ความร่วมมอืกบักจิกรรมรณรงค์เกี่ยวกบัมลพิษ
ทางอากาศ (51.48%) และป้องกนัหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเอง
สัมผัสกับฝุ่ นละอองและควัน (48.25%) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ อรทยั ผิวขาว และบญัญัติ สาลี (2559: 150) ได้
ศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกส่งเสรมิทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม อาเซียน : ราชอาณาจกัรกมัพูชา ผลการศึกษา 
พบว่า มคีะแนนเฉลีย่ทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกส่งเสรมิ โดย
นิสิตประเมินตนเองและวิทยากรเป็นผู้ประเมิน หลังการฝึก
ส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และหลงัการฝึกส่งเสรมิ นิสติ
กลุ่มทดลองมทีกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกส่งเสรมิแตกต่างกนั
กบันิสติกลุ่มควบคุม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่
สอดคล้องกบังานวจิยัของ นิตยา เต็งประเสรฐิ และนนทล ีพร
ธาดาวิทย์ (2558: 13) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(3), 2565 : 1 - 12 
 

11 

จดัการเรียนรู้โดยการผสมผสานทกัษะปฏิบตัิเดวีส์ และการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพฒันาทกัษะปฏิบตัิชุดระบ าไก่วชิา
ดนตร-ีนาฏศลิป์ ผลการวจิยั พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้
รูปแบบการผสมผสานทกัษะปฏบิตัิเดวสี ์และการเรยีนรู้แบบ
ร่วมมอื ประกอบการแสดงชุดระบ าไก่ วชิาดนตรนีาฏศลิป์ของ
ผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ไม่ต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 (t=1.84, 
Sig= 0.07) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี แสงทอง 
(2562: 113) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาโดยใช้การจดัการเรยีนรู้แบบทกัษะปฏบิตัิ ร่วมกบั
กระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ ในรายวิชางาน
ประกอบอาหาร ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ผลการวจิยั 
พบว่า 1) กระบวนการแกปั้ญหาของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้  แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ ในรายวิชางาน
ประกอบอาหารหลงัเรยีน สูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ 2) การปฏบิตักิารแกปั้ญหาโดยใชก้าร
จดัการเรยีนรู ้แบบทกัษะปฏบิตัริ่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา
และเทคนิคจกิซอว์ หลงัเรยีนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ขอ้เสนอแนะเชงิปฏบิตักิาร 
  1.1) บุคลากร นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลที่
สนใจสามารถน าคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูเหด็เผาะ ไปปลกูได ้
 2) ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
  2.1) ควรมกีารส่งเสรมิการปลูกเหด็เผาะให้เป็น
อาชพีเสรมิจะสามารถสรา้งรายไดเ้สรมิใหก้บัเกษตรกรได ้
  2.2) ควรคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างในการส่งเสรมิทีม่ี
อาชพีเป็นเกษตรกรรมทัง้หมด เพื่อทีเ่กษตรกรจะไดม้คีวามรู้
และทศันคต ิซึง่จะน าไปใชป้ระโยชน์โดยตรง 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) การท าวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาตวัแปรเพิม่
ในการส่งเสริมการปลูกเหด็เผาะ เพื่อรกัษาสิง่แวดล้อม ให้
ประชาชนมสีว่นร่วม 
 2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและความ
เหมาะสมของสือ่ทีน่ ามาใชใ้นการสง่เสรมิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของนกัเรยีน นกัศกึษา หรอืคนในชุมชน 
 
 

7. เอกสำรอ้ำงอิง 
กนัต์กนิษฐ ์ตัง้ธรรมพทิกัษ์. (2557). การส่งเสรมิการปลูกสมอไทยเพือ่อนุรกัษ์สมุนไพรไทย. โครงการวจิยั วท.บ.สิง่แวดลอ้มศกึษา. 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
กานตมิา วายลม. (2563). ทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานของเทศบาลนครปากเกรด็ ต าบลปากเกรด็ อ าเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบุร.ีวารสารวจิยัวชิาการ, 3(1), 111-120 
จรี กองพล และธันวดี ศรีธาวิรัตน์ . (2559). ระดับความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางอากาศของผู้ข ับขี่

รถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัพษิณุโลก. PSRU Journal of Science and Technology 1(2): 1-12. 
จริะวฒัน์ วงศ์สวสัดวิฒัน์. (2538). ทศันคติ ความเชือ่และพฤตกิรรม : การวดั การพยากรณ์และการเปลีย่นแปลง.(พมิพ์ครัง้ที่ 2). 

กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
ชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิสาล.ี (2559). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สหพนัธรฐัมาเลเซยี. 

วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท. 7 (14), 177. 
น ้ าทิพย์ ค าแร่ และคณะ. (2559). การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. วารสารสาขามนุษยศ์าสตร ์สงัคมศาสตร ์และศลิปะ, 9 (3), 543. 
นิตยา เตง็ประเสรฐิ และนนทล ีพรธาดาวทิย.์  (2558). การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยการผสมผสานทกัษะปฏบิตัเิดวสีแ์ละ

การเรยีนรู ้แบบร่วมมอื เพื่อพฒันาทกัษะปฏบิตัชิุดระบ าไก่วชิาดนตร-ีนาฏศลิป์. วารสารบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ.์ 9 (2), 

บรูชยั ศริมิหาสาคร. (2550). จดัการความรูสู้ค่วามเป็นเลศิ Knowledge Management to Excellence Organization. กรุงเทพฯ : แสงดาว. 
ประภาเพญ็ สวุรรณ. (2544). ทศัคตกิารวดัการเปลีย่นแปลงและพฤตกิรรมอนามยั. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันา. 
ปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ. (2551). เทคนิคการเขยีนและผลติต ารา. (พมิพค์รัง้ที ่5). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 5(3), 2022 : 1 - 12 

12 

ประยูร วงศจ์นัทรา และคณะ.(2559).การส่งเสรมิการจดัการธนาคารขยะ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา. 
วารสารวชิาการแพรวากาฬสนิธุ ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 3(3), 98-112 

พทิยา ชุนเจรญิชยั และคณะ. (2561). การสง่เสรมิสารอนัตรายไดออกชนิทีเ่กดิจากธรรมชาตแิละการกระท าของมนุษยส์ าหรบันกัเรยีน
โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย, 1(5), 36 – 47. 

ภูรทิตั สงิหเสม. (2556). จติวทิยาในชวีติประจ าวนั. สงขลา : มหาวทิยาลยัทกัษณิ. 
ยุพาพร รูปงาม. (2545). การมีส่วนร่วมของข้าราชการส านักงบประมาณในการปฏิรูประบบราชการ. วิทยานิพนธ์ศิลปะ 

ศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาการบรหิารการพฒันาสงัคม, คณะพฒันาสงัคม, สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์  
ยุวฒัน์ วุฒเิมธ.ี (2526). หลกัการพฒันาชุมชนและการพฒันาชนบท. กรุงเทพฯ : ไทยอนุเคราะหไ์ทย. 
เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์. (2555). เทคนิคการเขยีนคู่มอืการปฏบิตังิาน. ขอนแก่น: ศนูยผ์ลติเอกสารมหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
วราพร นันทจันทร์. (2556).  การส่งเสริมการปลูกป่าฟืนเพือ่การอนุรกัษ์พื้นทีป่่าชุมชนส าหรบัประชาชนบ้านโคกก่อง ต าบล

คนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม. โครงการวจิยั วท.บ. สิง่แวดลอ้มศกึษา. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
วพิุธ อ่องสกุล และคณะ. (2552). การจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิาน. กรุงเทพมหานคร : ก. การพมิพ.์ 
วจิารณ์ พานิช. (2547). สถานศกึษากบัการจดัการความรูเ้พือ่สงัคม. กรุงเทพฯ : ส านกัเลขาธกิารสภาการศกึษา. 
ศกัดิ ์สนุทรเสณี. (2531). เจตคต.ิ กรุงเทพฯ: รุ่งวฒันา.  
สายสนุีย ์ปวุตนินัท.์ (2541). ความรู ้ทศันคต ิและการมสีว่นร่วมท ากจิกรรมในโครงการบรหิาร คุณภาพทัว่ทัง้องคก์รของเจา้หน้าทีใ่น

โรงพยาบาลทัว่ไปของรฐั : กรณีศกึษาโรงพยาบาล สงิห์บุร ีจงัหวดัสงิห์บุร.ี วิทยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ, สาขา
จติวทิยา อุตสาหกรรม, บณัฑติวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

อดุลยศ์กัดิ ์ไชยราช.  (2562). พชืพืน้บา้นเป็นทัง้อาหารและยา. มตชินบทเทคโนโลยชีาวบา้น , 32(705), 32 –33. 
อภชิาต ราษฎรด.ี (2557). การส่งเสรมิการปลูกฝรัง่พื้นบา้นเพือ่อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80. โครงการวจิยั 

วท.บ.สิง่แวดลอ้มศกึษา. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
อรทยั ผวิขาว และคณะ. (2559). การพฒันาคู่มอืฝึกส่งเสรมิทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม อาเซยีน : ราชอาณาจกัรกมัพูชา. 

AEE-T Journal of Environmental Education. 7(14), 149-162. 
อรอุมา สงชะวา และคณะ. (2559). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาดนิขาดความอุดมสมบรูณ์เพ่อปลูกมนัส าปะหลงัใน

จงัหวดัมหาสารคาม. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท. 7(14) : 216-228. 
อญัชล ีแสงทอง. (2562). การพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบทกัษะปฏบิตั ิร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา

และเทคนิคจกิซอวใ์นรายวชิางานประกอบอาหารของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที5่. วารสารสงัคมศาสตรว์จิยั. 10(2), 
Hsin-Ping and Yore. (2005). A Comparative study of Canadian and Taiwanese grade 5 children’s environmentat behaviors attitudes, 

concerns, emotional. Dispositions, andknowledge. Lnternational joumal of science and mathematics education. 1 : 419–448. 
Nada J. Alsaleh. (2020). Teaching Critical Thinking Skills: Literature Review. Turkish Online Journal of Educational Technology. 19 (1), 21-39 
Prayoon Wongchantra. (2017) .  The learning activities of green university for environmental education undergraduate 

students.Selected Papers of 9th World Conference on Educational Sciences (WCES-2017). 4 (1), 387-391 
Suparat B, Singseewo A, Pinyoanunt B, Thamaseana P. (2010). A Study and Development on Knowledge,Attitude and Practice 

in Forest Conservation and Reforestration of Youth in Ban Khao Phra Community Nakhon Nayok Province. The Social 
Sciences. Medwell Journals, Vol 5 (6): 554-558. 

Sriharuksa S, Singseewo A and Jitto P. (2011). The Development of Training Packages EnvironmentEducation on 
Solid Waste in Community for Village health Volunteer in amphoe muang, Sakhon, Thailand. International 
Conference on Environmental Aspects of Bangladesh ( ICAB11) , University of Kitakyushu, JAPAN, 10-11 
September, pp 184-186 

https://un-pub.eu/ojs/index.php/pntsbs/issue/view/142

