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บทคดัยอ่ 

 งานวจิยันี้ มคีวามมุ่งหมาย 1) เพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า: ตน้มะหาด โดยใชเ้ทคนิคการ
เรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ ให้มคี่าประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80 / 80 และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ์ 2) เพื่อศกึษา           
และเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ลงทะเบียนในรายวิชา
ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ยคู่มอื
การสง่เสรมิการปลูกไม ้มคี่า : ตน้มะหาด โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ แบบทดความความรู ้แบบ
วดัทศันคตแิละแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ paired t-test ผลการศึกษา พบว่าคู่มือการส่งเสริมมี
ประสทิธิภาพ เท่ากบั 90.66/82.50 ซึ่งมีดชันีประสทิธิผล (E.I) เท่ากบั 0.7300 แสดงว่าหลงัการส่งเสริมนิสติมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 73.00และนิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู้ ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการ
ปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นมะหาดโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ หลงัการส่งเสริมสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า ตน้มะหาด เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ความรูเ้กีย่วกบั   

สิง่แวดลอ้ม ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract   
 The purposes of this research were as follows : 1) to develop a manual to promoting of the planting 
precious trees : Monkey Fruit (ArtocarpuslakoochaBuoh.-Ham.) by using mind mapping technique in 
accordance with an 80/80 performance efficiency criterion and effective according to the criteria,2)to compare 
the environmental knowledge, attitude and ethics towards precious trees planting : Monkey Fruit 
(ArtocarpuslakoochaBuoh.- Ham.) using mind mapping technique before and after the promotion. The 
sample used in the research were 30 the 1st year undergraduate students in Environmental Education, 
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakrm University, enrolled in forest and wildlife 
resources subject, by voluntary sampling. The research tools were a manual to promoting planting precious 
trees : Monkey Fruit (ArtocarpuslakoochaBuoh.-Ham.) by using mind mapping technique, environmental 
knowledge test, attitude test and environmental ethics test. The statistics used for analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The results showed that the efficiency of the manual 
was 90.66/82.50 and the effectiveness index of the manual which developed was 0.7300, it showed that 
undergraduates students improved their study by 73.00%. After promoting through a manual, undergraduate 
students had an average score of environmental knowledge, attitude and ethics towards the planting of 
precious trees : Monkey Fruit (ArtocarpuslakoochaBuoh. - Ham.) higher than before the promoting, statistical 
significance at the level of .05. 
 
Keyword: Promotion of the planting of precious trees, Monkey Fruit, mind mapping technique, 

environmental knowledge, environmental attitude, environmental ethics 
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1. บทน ำ  
 ในสภาวะปัจจุบนัความต้องการไมเ้พื่อการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์มีมากขึ้นจนป่าธรรมชาติไม่
สามารถตอบสนองได้ ประกอบกับป่าธรรมชาติมี
พันธุ์ไม้หลายชนิดขึ้นร่วมกันและไม้บางชนิดไม่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หรือลักษณะทาง
นิเวศวิทยาไม่เหมาะสมส าหรบัการสบืต่อพันธุ์เมื่อ
ปัจจยัแวดลอ้มเปลีย่นแปลง การบรหิารจดัการกระท า
ได้ยากมชี่วงการตดัฟันยาวนานและเมื่อด าเนินการ
แลว้ไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกจิ ปัจจุบนันี้ไดม้กีารเปลีย่น
สภาพป่าธรรมชาตมิาเป็นสวนป่า โดยมชีนิดพนัธุไ์ม้
เป็นที่ตรงตามความต้องการ สายพนัธุ์ดี โตเร็ว ให้
เนื้อไม้ทีม่คีุณภาพ และไดข้นาดเหมาะสมกบัการใช้
ประโยชน์ สามารถจดัการไดง้่ายและลดต้นทุนในการ
น าไมอ้อก จงึไดส้รา้งแนวคดิทีส่ าคญัในการปลูกสวน
ป่า การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าธรรมชาติหรือพื้นที่
เกษตรกรรมมาปลูกไม้ป่าเพื่อผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิเป็นหลกั (กรมป่าไม,้ 2562 : เวบ็ไซต)์ 
  ประเทศไทยได้มีการแก้ไขข้อกฎหมาย
โดยยกเลกิไม้หวงห้ามบนที่ดินกรรมสทิธิ ์หรอืสทิธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายทีด่นิ ใหป้ระชาชน
สามารถปลูก ตดั แปรรูป และขนยา้ยต้นไมม้คี่าทาง
เศรษฐกจิได้ เนื่องจากประเทศไทยมกีารพฒันาทาง
เศรษฐกิจในด้านการค้าไม้มีค่า เช่นการส่งออกไม้
ประเภทต่างๆ รฐับาลจงึเหน็ความส าคญัและมกีารแก้
ขอ้กฎหมาย ตามพระราชบญัญตัิ ป่าไม้ (ฉบบัที่ 8) 
พ.ศ.2562 “มาตรา 7 ไม้ชนิดใดที่ขึน้ในป่าจะใหเ้ป็น
ไมห้วงหา้ม ใหก้ าหนดโดย พระราชกฤษฎกีา ส าหรบั
ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิ
ครอบครองตามประมวล กฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้
หวงหา้ม หรอืไม้ทีป่ลูกขึน้ในทีด่นิทีไ่ด้รบัอนุญาตให้
ท าประโยชน์ตามประเภท หนังสือแสดงสิทธิที่
ร ัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตร ีใหถ้ือว่าไม่เป็น ไม้หวงหา้มเหตุผลใน
การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  โดยที่
พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พุทธศกัราช 2484 มบีทบญัญตัิ
บางประการเกี่ยวกับการก าหนดให้ไม้ที่มีค่าทาง
เศรษฐกจิที่ขึน้ในที่ดนิประเภทอื่นที่ไม่ใช่ป่า เป็นไม้
หวงห้าม  จึงป ระกาศให้มีกา รท า ไม้และการ

เคลื่อนย้ายไม้ในที่ดินดังกล่าวแต่ต้องอยู่ภายใต้
มาตรการควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม ้ดงันัน้ 
เพื่อให้การท าไม้และการเคลื่อนยา้ยไม้นัน้เป็นไปได้
โดยสะดวกไม่เกิดภาระแก่ประชาชน ทัง้ยังเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้และการ
บริหารจัดการด้านการป่าไม้ ให้มีประสิทธิภาพ 
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เพื่อ
ก าหนดให้ไม้ที่ข ึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายทีด่นิ ไม่เป็นไมห้วง
หา้ม หรอืไม้ที่ปลูกขึน้ในทีด่นิที่ไดร้บัอนุญาต ให้ท า
ประโยชน์ตามประเภทหนังสอืแสดงสทิธิที่รฐัมนตรี
ประกาศก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี
ใหถ้อืว่าไม่เป็นไมห้วงหา้ม (ราชกจิจานุเบกษา, 2562 
: 110) 
 ต้นไม้มีค่ าทางเศรษฐกิจที่ ร ัฐบาลมีการ
ส่งเสรมิมทีัง้หมด 58 ชนิด เช่น มะหาด มะขามป้อม 
หว้า ไม้สกุลทุเรยีน และมะขาม ฯ ในปัจจุบนัมกัพบ
มากในพื้นที่ป่า มกัมกีารลกัลอบเขา้ตดัเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ส่ งผลเสีย ต่อทรัพยากรป่าไม้ สร้าง
ผลกระทบต่อแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป่์า และปัญหา
อื่นๆ ตามมา ทัง้นี้จงึเหน็ควรที่จะมกีารส่งเสรมิการ
ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ครอบครองหรือ
พื้นที่กรรมสิทธิข์องประชาชนทัว่ ไป เพื่ อช่วย
เสรมิสร้างทางเศรษฐกจิในอนาคตอนัใกล้ จึงควรมี
การส่งเสริมการปลูกอย่างมาก (กรมป่าไม้, 2562 : 
เวบ็ไซต)์ 
 มะหาดเป็นไมท้ี่มมีูลค่า และการใชป้ระโยชน์
จากมะหาดมทีัง้ทางยามะหาดมสีรรพคุณทางยา โดย
ใช้ส่วนเปลือกล าต้น เปลือกสด น ามาต้มเอาน ้ากิน
เป็นยาแกไ้ข ้หรอืยาขบัพยาธ ิแก่นไม ้ใชแ้ก่นไมส้ด 
น ามาหัน่ใหเ้ป็นชิ้นเลก็ๆ แลว้น ามาเคีย่วใหเ้ป็นฟอง 
จากนัน้ช้อนฟองออกมาตากแดดให้แห้ง แล้วบดให้
เป็นผงละเอียดใช้ชงกินกับน ้าเย็น เป็นยาช่วยขับ
พยาธติวัตืด และแก้ท้องอดืเฟ้อ แกโ้รคกระษัย และ
การใช้ประโยชน์จากการใช้เนื้อไม้ ใช้ในการท าเสา
บ้าน หมอนลองรถไฟ เครื่องดนตรี เช่น โปงราง 
เนื่องจากมีลักษณะเนื้อไม้มีความเหนียวและแข็ง
ทนทาน (วทิย ์เทีย่งบรูณธรรม, 2542: 643-644) 
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 ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการปลูก 
ต้นไม้มีค่า : มะหาด เพื่อน ามาถ่ายทอดความรู้ใน
กระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษา เพื่อใหเ้กดิความรู ้
ทัศนคติ จริยธรรมสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
และผู้ที่สนใจได้ศึกษา ซึ่งในอนาคตต้นไม้มีค่า
สามารถตดัไมไ้ปขาย หรอืสามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้
ซึ่งถือว่าเป็นวธิีออมเงนิอีกทางหนึ่งและสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกจิให้ประเทศด้วย ที่ส าคญัยงัท าให้เกิด
พืน้ทีป่่าเพิม่ขึน้ สามารถเกบ็เป็นมรดกใหล้กูหลานได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูก      
ตน้ไมม้คี่า : ตน้มะหาด โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผังความคิด ให้มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์       
80 / 80 และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  
ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลัง    
การส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะหาด โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ   
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา      
ค ณ ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ศ า ส ต ร์                
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 99 คน    
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นิสติระดบั
ปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา       
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ลงทะเบยีนในรายวชิาทรพัยากรป่าไม้
และสตัว์ป่า จ านวน 30 คน ได้จากการเลือกแบบ
สมคัรใจเขา้ร่วม 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการปลูก
ตน้ไมม้คี่า : ตน้มะหาด โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ 
 3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความรู้ ทศันคติ และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้น
มะหาด 

3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้น
มะหาด โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 3.3.2 แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไม้
มีค่า : ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ 
 3.3.3 แบบวดัทัศนคติต่อการปลูกไม้มีค่า : 
ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ  
 3.3.4 แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบแผนผงัความคดิ 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื 
  ระยะที่ 1 การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมอื โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
   1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา 
เอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการ
สรา้งเครื่องมอื 
   2) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า  : ต้น
มะหาด โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
ประกอบไปด้วย 3 หน่วยการส่งเสรมิ ได้แก่ หน่วย
การส่งเสรมิที ่1 ลกัษณะทัว่ไปของต้นมะหาด หน่วย
การส่งเสริมที่ 2 ประโยชน์และสรรพคุณต้นมะหาด 
และหน่วยการส่งเสรมิที่ 3การขยายพนัธุ์ต้นมะหาด
แบบทด สอบค ว าม รู้  แ บบ วั ด ทัศ นค ติ  แ ล ะ              
แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
   3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ส่งอาจารยท์ี่
ปรกึษาเพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  
   4 )  น า เครื่ องมือที่ผ่ านอาจารย์ที่
ปรึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหา
คุณภาพของเครื่องมอื และประเมินความสอดคล้อง
พร้อมทัง้หาค่าความเหมาะสมของเครื่องมือ  เมื่อ
ตรวจวิเคราะห์คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน 
พบว่า คู่มือและเครื่องมือ มีค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 
0.5 ขึน้ไป ค่าความเหมาะสมของคู่มอืและเครื่องมอื  
มคี่าเฉลีย่มากกว่า 4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ช้
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ในการส่งเสริมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูได ้
   5) น าเครื่องมอืที่ผ่านการวเิคราะห์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
    5.1) แบบทดสอบความรู ้มคี่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.90 มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้
อยู่ระหว่าง 0.34 –0.75 และมคี่าความยากง่าย 0.43 – 
0.66 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
    5.2) แบบวัดทัศนคติมีค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.97 และมีค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้อยู่ระหว่าง 0.42 -0.97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้  
    5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
มีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับเท่ากับ 0.99 ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.86 – 0.97 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืที่ใชใ้นการ
วดัและประเมินผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึ้น เพื่อน ามาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้น
มะหาดโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ  
 ระยะที่  2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
  1) ขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดการ
กจิกรรมส่งเสรมิ ณ มูลนิธิสิง่แวดล้อมศึกษา ต าบล
หนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 

  2) ทดสอบความรู้  วัดทัศนคติ  และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า :         
ตน้มะหาด ก่อนการสง่เสรมิ 
  3) เริ่มกระบวนการการส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่า: ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคิด ซึ่งมีการจบักลุ่มในการท าแผนผงั
ความคดิในระหว่างการส่งเสรมิ โดยมขีัน้ตอนในการ
ท าแผนผงัความคดิ ดงันี้ 
   3.1 เตรยีมความพร้อมให้กบัผู้เขา้รบั
การส่งเสริม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ตน้ไมม้คี่า : ตน้มะหาด 
   3.2 อธบิายเกีย่วกบัเทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิและเสนอแผนผงัความคดิในแต่
ละหน่วยการเรยีนรู้ พร้อมทัง้อธบิายโครงสร้างหรือ
รปูแบบของแผนผงัความคดิและวเิคราะหร์่วมกนั 
   3.3 จดักลุ่มผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิ กลุ่ม
ละ 5-6 คน เพื่อระดมความคดิรวบยอดไวบ้นกระดาษ 
ใชเ้ครื่องหมาย รปูภาพ หรอืลกูศร ลากเชื่อมโยงแตก
สาขาออกไปในแต่ละแผนผงัความคดิ 
   3.4 ให้ผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิน าแผนผงั
ความคิดมาอภิปรายให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมท่าน
อื่นๆ ไดร้บัฟัง 
  4) ทดสอบความรู้  วัดทัศนคติ  และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อเกี่ยวกบัการปลูกไม้มีค่า :        
ตน้มะหาด หลงัการสง่เสรมิ 
  5) สรุปผลการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า 
: ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ  

 

 
ภาพประกอบที ่1 กระบวนการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้มะหาด โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
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3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิจัยครัง้นี้ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  3.5.1 แบบประเมินความเหมาะสมของ
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นมะหาด โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  3.5.2 แบบประเมินความสอดคล้องคู่มือ
การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะหาด โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  3.5.3 เครื่องมอืทีใ่ชว้ดัและประเมนิผลของ
การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะหาด โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
   1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบแผนผงัความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็น
ค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื  ก ข ค และ ง  
   2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลกูตน้ไมม้ี
ค่ า  :  ต้ นมะหาด โ ด ย ใ ช้ เ ท คนิ ค ก า ร เ รี ย น รู้ 
แบบแผนผงัความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็น
แบบวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)           
ม ี5 ตวัเลอืก คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่  
   3) แบบวดัจริยธรรมสิง่แวดล้อม  ต่อ
การปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง 
คือ เพื่อตนเอง เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อสงัคม 
เพื่อความถูกตอ้งดงีาม  
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวิ เค ราะห์ข้อมู ลครั ้ง นี้  ผู้ วิ จ ัย ใ ช้
โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
ใชส้ถติใิน การวเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าความ 
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั และค่าอ านาจจ าแนก 

  3) สถิติเปรยีบเทียบผลก่อนและหลงัการ
ส่ ง เสริม  ได้แก่  Paired t-test ที่ ร ะดับนัยส าคัญ  
ทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
 การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะหาด 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด  มี
รายละเอยีดการเสนอผลวจิยัตามล าดบั ดงันี้ 
4.1 ประสิทธิภาพของคู่มือการ ส่ง เส ริมที ่มี
ประสิทธิภาพ (E1 / E2) ตามเกณฑ์ 80/80 ของ
คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะหาด 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรูแ้บบแผนผงัความคิด  
 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบ
แผนผงัความคิด ระหว่างการส่งเสริม โดยรวมเท่ากบั 
495 คดิเป็นรอ้ยละ 90.66 แสดงใหเ้หน็ว่าประสทิธภิาพ
ของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 90.66 และคะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นมะหาด โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ หลงัการส่งเสรมิ 
โดยรวมเท่ากบั 495คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 82.50 แสดง
ให้เห็นว่าประสทิธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 
82.50 โดยประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็น
ร้อยละ 90.66  และประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คิด
เป็นรอ้ยละ 82.50 ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่า : ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงั
ความคิด จึงมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.66/83.33 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิ
การปลูกไม้มคี่า : ต้นมะหาด โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ มคี่าเท่ากบั 0.7300หมายความว่า 
นิสติมคีวามรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสติมคีวามก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือการส่งเสริม  
ร้อยละ 73.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถ
ใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
4.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติและ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้น
มะหาดโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิด โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 4.2.1 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กี่ยวกบัการ
ปลกูไมม้คี่า:ตน้มะหาด โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ ความรูก้่อนการสง่เสรมิ โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (x̅ = 7.03) หลังการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด  (x̅ = 16.50) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไม้
มีค่า : ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผังความคิดก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (ดงัตารางที ่3) 
 4.2.2 นิสติมีคะแนนเฉลี่ยทศันคต่อการปลูก
ตน้ไมม้คี่า : ต้นมะหาดโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบั
เหน็ดว้ย (x̅= 3.99) และหลงัการสง่เสรมิ โดยรวมอยู่

ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (x̅= 4.47)        เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการ
สง่เสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัแสดงในตารางที ่3) 
 4.2.3 นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ต่อการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ก่อนการส่งเสรมิ โดยรวม
อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (x̅= 3.06) และหลงัการส่งเสรมิ
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม (x̅= 4.00) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริม อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(ดงัแสดงตารางที ่3) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นมะหาด โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิ(E1/E2) 

หน่วยกำรเรียนรู ้
คะแนนเตม็ 

(N=600) �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 544 18.13 0.89 90.66 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 495 16.50 1.04 82.50 

ประสิทธิภำพของคู่มือ (E1/E2)  เท่ำกบั 90.66/82.50 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะหาด โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 
กำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั 
กำรส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั 
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ 
ค่ำดชันี

ประสิทธิผล 
(E.I.) 

เกณฑ ์

211 495 30 20 0.7300 ผ่านเกณฑ ์
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ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า : ต้นมะหาด โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

df t p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

7.03 1.24 ปานกลาง 16.50 1.04 มากทีส่ดุ 29 -30.204 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.99 0.61 เหน็ดว้ย 4.47 0.32 
เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

29 -5.116 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

3.06 0.65 เพื่อสงัคม 4.00 0.54 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
29 -7.429 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
 การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะหาด    
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ สามารถ
อภปิรายผลไดด้งันี้ 
5.1 ผลการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบแผนผังความคิด ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 และมีประสิทธิผลตามเกณฑ ์   
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะหาด โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด พบว่า 
ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
90.66 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ย
ละ 82.50ดงันัน้ คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : 
ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ มปีระสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 
90.66/82.50 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ส าหรบัการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะหาด โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด ซึ่งเป็น
รูปแบบการจดักจิกรรมค่ายให้ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเกดิ
ความรูค้วามเขา้ใจใน เรื่องการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้น
มะหาด โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
สามารถพฒันาผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมใหม้พีฤติกรรมตรง
ตามความมุ่งหวงั โดยที่ผู้ส่งเสริมได้น าเทคนิคการ

เรียนรู้แผนผังความคิด เข้ามาใช้ในการแสดง
โครงสร้างของการคิด กระบวนการคิดต่างๆ จาก
ความคดิหลกัไปสู่ความ คดิรอง ใหเ้ป็นโครงสร้างใน
ภาพรวม โดยใช้ เส้น สี ค า  และเครื่ องหมาย
สญัลกัษณ์ทีจ่ะช่วยใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์เพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมผีลสมัฤทธิเ์ป็นไปในทศิทางที่
ดขี ึน้ ดงันัน้จงึแสดงใหเ้หน็ว่าการจดักจิกรรมค่ายโดย
ใช้คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะหาด 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของสุวทิย์ มูลค าและอรทยั มูลค า (2543 : 174) ได้
อธิบายความหมายของ แผนผังความคิดว่าเป็น
ความสมัพนัธข์องความคดิระหว่างความคดิหลกัและ
ความคดิรองลงไป เป็นหนึ่งในหลายๆ รูปแบบของ
การจัดการเรียนรู้แบบจัดกรอบมโนทัศน์ว่า “มโน
ทศัน์" เป็นค า ทีม่าจากภาษาองักฤษว่า Concept ซึง่
มผีูก้ าหนดค าอื่นๆ ขึน้มาใหค้วามหมายเดยีวกนัน้ีอกี 
มากมาย เช่น ความคิดรวบยอด มโนมติ มโนภาพ 
สงักัป เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของวิมลรัตน์ 
สุนทรโรจน์ (2550 : 297) คู่มือหมายถึงการจดัการ
เรยีนรู ้คอืการน าวชิาหรอืกลุ่มประสบการณ์ทีจ่ะต้อง
ท าแผนการสอนตลอดภาคเรียนมาสร้าง เ ป็น 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้สื่อ 
อุปกรณ์การสอน และการวดัผล ประเมนิผล โดยจดั
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เน้ือหาสาระและจุดประสงคก์ารเรยีนใหส้อดคลอ้งกบั 
วตัถุประสงค์หรอืจุดเน้นของหลกัสูตร สอดคล้องกบั
แนวคดิของอรสา จงัหวดัสุข (2554 : 14) ไดก้ล่าวว่า 
การประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมไว้ว่าการประเมิน
คุณภาพชุดกจิกรรมผูส้อนจะต้องท าการทดลองใชชุ้ด
กจิกรรมกบัผูเ้รยีนทีเ่ป็นตวัอย่างของกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อให้ได้ชุดกิจกรรมที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับ
ผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ 
(2555 : 77) ไดก้ล่าวว่า คู่มอื เป็นเอกสารหรอืหนังสอืที่
จดัท าขึ้นเพื่อให้ครูใช้จดักจิกรรมการเรียนการสอน 
สามารถสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรหรอื
ใช้เป็นคู่มือของครูในการใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง 
คู่มอืที่เขยีนขึน้เป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มอืได้ศกึษาท า
ความเข้าใจเรื่องที่จะท าและสามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย 
เพื่อใหผู้ใ้ชคู้่มอืมคีวามสะดวกและสามารถปฏบิตังิาน
ไดบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ายใต้มาตรฐานทีใ่กลเ้คยีง ซึง่
สอดคล้องกับงาน วิจัยของน ้าทิพย์ ค าแร่ และคณะ 
(2559 : 543) ได้ศกึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
บริโภคที่ เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จากผลการศึกษาพบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 80.70/83.68 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ อ่วมมณี 
(2550 : 239) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาผลการเรยีนรู้
และความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหาเรื่องการ
อนุรกัษ์แม่น ้าท่าจนีของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
5 โรงเรยีนวดัศลิามลู อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
ที่จ ัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัย
พบว่า 1) แผนการจดัการเรยีนรู้เรื่องการอนุรกัษ์แม่
น ้าท่าจนีที่จดัการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้ค่า
ประสทิธิภาพ E1/ E2เท่ากบั 85.43 / 86.62 2) ผล
การเรยีนรูเ้รื่องการอนุรกัษ์แม่น ้าท่าจนี ของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานแตกต่างกนัอย่างมนีัยยะส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยคะแนนเฉลีย่หลงัการจดัการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  อรทัย ผิวขาว และบัญญัติ  สาลี              
(2559 : 150) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือ

ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อาเซยีน :
ราชอาณาจกัรกมัพชูา ผลการศกึษาพบว่าประสทิธภิาพ
ของคู่ มื อ ฝึ ก อบ รม  มีป ร ะ สิท ธิภ าพ  เท่ า กับ 
9 4 . 2 0 / 9 2 . 1 0  ส อ ดค ล้ อ ง กับ ง า น วิ จั ย ข อ ง                   
พรนิภา ตูมโฮม และประยรู วงศจ์นัทรา (2559 : 190) 
ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  ก า ร พัฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซี ยน 
สาธารณรัฐอินโดนี เซีย  ผลการศึกษา พบว่ า 
ประสิทธิภาพของคู่  มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 84.53/85.33 สอดคล้องกับงานวิจัยของ          
สุภารัตน์ อ่อนก้อน (2559 : 164) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง การพฒันาคู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80         
ผลการศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑเ์ท่ากบั 92.43/84.33 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของผกามาศ โคตรชมพู และจุ ไรรัตน์  คุ รุ โคตร        
(2561 : 36-48) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอื
การจดัการป่าชุมชนบ้านวงัชยั หมู่ที่ 11 ต าบลโนน
ชัยศรี  อ า เภอ โพนทอง  จั งหวัดร้ อย เอ็ด  ที่ มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลการศกึษาพบว่า 
คู่มือฝึกอบรมการจดัการป่าชุมชน มีประสทิธิภาพ
ของคู่มือเท่ากบั 86.80/98.48 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ทีต่ัง้ไว ้
  จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของ
คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า  : ต้นมะหาด 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคดิ มคี่า
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7300 ส่งผลให้มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใช้
คู่มอืการส่งเสรมิรอ้ยละ 73.00 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติที่
เข้ารับการส่งเสริมโดยการใช้คู่มือการส่งเสริมการ
เรยีนรูน้ัน้มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการปลกูตน้ไม้             
มคี่า : ต้นมะหาด มากขึน้ท าใหค้่าดชันีประสทิธผิลมี
ค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ เผชญิ กจิระการ (2544 : 1-6) ไดเ้สนอแนวทาง
ในการหาประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้หรือสื่อที่
สรา้งขึน้ โดยใหพ้จิารณาจากพฒันาการของนักเรยีน
จากก่อนเรยีนและหลงัเรยีนว่ามคีวามรูค้วามสามารถ
เพิม่ขึน้อย่างเชื่อถือได้หรอืไม่ หรอืเพิม่ขึน้เท่าใดซึ่ง
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อ า จ พิ จ า รณ า ไ ด้ จ า ก ก า ร ค า น วณค่ า  t-test             
แ บ บ  Dependent Samples ห รื อ ห า ค่ า ดั ช นี
ประสทิธิผล (Effectiveness Index : E.I) สอดคล้อง
กบัแนวคดิของ วมิลรตัน์ สุนทรโรจน์ (2550 : 297) 
คู่มือหมายถึงการจดัการเรียนรู้ คือการน าวิชาหรือ
กลุ่มประสบการณ์ทีจ่ะตอ้งท าแผนการสอนตลอดภาค
เรยีนมาสรา้งเป็น แผนการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนการใช้สื่อ อุปกรณ์การสอน และการวัดผล 
ประเมนิผล โดยจดัเนื้อหาสาระและจุดประสงค์การ
เรียนให้สอดคล้องกบั วตัถุประสงค์หรอืจุดเน้นของ
หลักสูตร สอดคล้องกับแนวคิดของ วิจิตร อาวกุล 
(2550 : 61) กล่าวว่าการส่งเสรมิเป็นกระบวนการที่
ช่ วยเพิ่มพูนความถนัด ความรู้ทางธร รมชาติ      
ทกัษะ หรอืความช านาญ ความสามารถของบุคคลให้
มเีทคนิควชิาการ ในการท างาน เพื่อให้บุคลากรเกดิ
พฤติกรรมใหม่ หรือเพื่อให้เกดิทกัษะในการท างาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ ง การส่งเสริม
หมายถึง การพัฒนาหรือฝึกฝนอบรมบุคคลให้
เหมาะสมหรือเขา้กบังาน สอดคล้องกับแนวคดิของ 
จนิตนา สุขสมแดน (2552 : 41) ให้ความหมายของ
คู่มือ หมายถึง เอกสารที่รวบรวมเนื้อหาทัง้ทฤษฎี 
และแบบฝึกปฏบิตัเิพื่อใช้ประกอบหรอือ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมี
รายละเอยีดแนะน าวธิกีารปฏบิตัใินกจิกรรมเป็นการ
ใหค้ าอธบิายและเฉลยปัญหาหรอืขอ้สงสยั เพื่อใหไ้ด้
ความรูแ้ละค าตอบอย่างรวดเรว็ดว้ยตนเองนิยมจดัท า
เป็นรูปเล่ม ท าให้สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
เรื่องนัน้ ๆ ได้มากขึน้ และมกัจะมภีาพประกอบเพื่อ
ดงึดูดความสนใจ เพื่อให้เขา้ใจได้ง่าย ซึง่สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ ชยัธชั จนัทร์สมุด (2553 : 144) ได้
ศกึษาเรื่องการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษา พบว่า ดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) ของหลักสูตร ฝึกอบรมการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าเท่ากับ 0.7144 
หมายความว่า ผู้เข้าอบรมมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
71.44 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุบล แควน้ไทยสงค ์
และคณะ (2559 :124) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือ

ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ผลการศึกษา 
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรมเท่ากับ 
0.4444 นิสติที่ใช้คู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
สิง่แวดล้อมอาเซียน: ประเทศบรูไนดารุสซาลามมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรู ้รอ้ยละ 44.44 สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ นัฎฐภรณ์ ปรึกไธสง และคณะ    
(2561 : 192) ได้ท าการศกึษา เรื่องการพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมการอนุรกัษ์สมุนไพรในป่าบุ่งป่าทามส าหรบั
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่ามีดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7138 หมายความว่า
ชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้รอ้ยละ 71.38 
แสดงให้เหน็ว่าคู่มอืฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการตามขัน้ตอน 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุวนันท ์นามนอกและน ้า
ทพิย ์ค าแร่ (2561 : 200 - 212) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง
การส่งเสรมิการปลูกและการใช้ประโยชน์จากต้นจนั
เพื่อการอนุรกัษ์ในชุมชนบ้านโคกจนัทร์หอม ต าบล
เม็กด า อ าเภอพยคัฆภูมิพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศึกษา พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรมการส่งเสริมการปลูก และการใช้ประโยชน์
จากต้นจนัเพื่อการอนุรกัษ์ในชุมชนบ้านโคกจนัทร์
หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม เท่ากบั 0.8215 ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม
มีความก้าวห น้าในการเรียนรู้ ร้ อยละ 82 .15 
สอดคล้องกบังานวิจยัของภูรีภัทร์ ผุดผา และคณะ 
(2561 : 94) ได้ท าการศึกษาการพฒันาคู่มืออบรม
การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของผเีสือ้ใน
ชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง  อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า ค่าดชันีประสทิธผิล 
(E.I) ของคู่มือการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพของผเีสือ้ มคี่าเท่ากบั 0.6333 นัน่หมายความ
ว่า นกัเรยีนมคีะแนนเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 63.33 
 ดังนั ้นการส่ ง เสริมการปลูกต้นไม้มีค่ า :               
ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิด โดยใช้คู่มือกิจกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องของ การปลูกต้นไมม้คี่า: 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(4), 2563 : 100 - 117 

110 

ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิสามารถพฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรมตรงตาม
ความมุ่งหวังส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนไปในทศิทางที่ดขี ึน้แสดงใหเ้หน็ว่าการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นมะหาด โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิดโดยใช้คู่มือ
ประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการ
สิง่แวดล้อมศกึษา ท าให้นิสติที่เข้าร่วมมีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
จริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า : 
ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงั
ความคิด 
 5.2.1 ผลศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
ปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้มะหาด โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิพบว่า ก่อนการสง่เสรมิโดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ =7.03) และหลงัการสง่เสรมิ
โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด ( x̅ =16.50) เมื่ อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
หลังการส่งเสริมนิสิตมีความรู้มากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดง
ให้เห็นว่า การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า  : ต้น
มะหาด โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
มีผลท าให้นิสิตมีความรู้ เพิ่มขึ้น ซึ่ง เป็นไปตาม
แนวคดิของ วชิยั วงษ์ใหญ่ (2530 : 130) ไดใ้หค้วาม
หมายความของ “ความรู”้ ไวว้่า ความรูเ้ป็นพฤตกิรรม
เบือ้งต้นทีผู่เ้รยีนสามารถจ าได้ หรอืระลกึได้โดยการ
มองเห็น ได้ยิน ความรู้ในขัน้นี้  คือ ข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์ ค าจ ากัดความ เป็นต้น สอดคล้องกับ 
แนวคดิของอลศิรา กฤษมานิต (2546 : 20) ความรู้ 
หมายถึง สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ประสบการณ์ การ
รบัรู้ ความคุ้นเคย ความเขา้ใจ ตลอดจนข่าวสารซึ่ง
เป็นขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ์ที่ถูกต้องชดัเจน ซึ่งแต่ละ
คนอาจมีความรู้แตกต่างกนัไปตามการรับรู้ ความ
เขา้ใจ และความคุ้นเคยของแต่ละคน สอดคล้องกบั
แนวคดิของพรธดิา วเิชยีรปัญญา (2547 : 21) ไดใ้ห้

ความหมายของความรู้คือกระบวนการของการขดั
เกลาเลอืกใชแ้ละบรูณาการการใชส้ารสนเทศเหล่านัน้
จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ (New knowledge) ความรู้
ใหม่ จึง เกิดขึ้นจากการผสมผสานความรู้และ
ประสบการณ์เดิมผนวกกับความรู้ใหม่ที่ ได้รับซึ่ง
ความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายในบุคคลเป็นความรูท้ี่
ไม่ชดัแจง้ซึง่หากได้รบัการถ่ายทอดออกมาอยู่ในรูป
ลายลกัษณ์อกัษรกจ็ะกลายเป็นความรู้ที่ชดัแจ้งและ
ความรู้จะเกิดคุณค่าได้หากมีการน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิดาภา  
ยิ้มแย้ม (2557 : 57) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการปลูกขมิ้นชันเพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทย 
ส าหรับโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ต าบลขามเรียง 
อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยั
พบว่า ก่อนการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปลูก
ขมิ้นชันเพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทยอยู่ในระดับมาก  
(x̅= 12.73) หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรู้เฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=17.60) เมื่อเปรียบเทียบ
หลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
มากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรรณศกัดิพ์จิติร 
บุญเสริม และคณะ (2557 : 150) ได้ท าการศึกษา
เ รื่ อ งกา รพัฒนากิจ กร รมสิ่ ง แ วดล้อม โดย ใ ช้
กระบวนการสีเขียว (Green Poem) ส าหรับนิสิต
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษา
พบว่า หลังการพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการกวสีเีขยีว (Green Poem) ของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมมีคะแนนความรู้ เกี่ ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมก่อนเข้าร่วมการพัฒนากิจกรรมของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.00 
คะแนน ซึ่งมคีวามรู้อยู่ในระดบัปานกลาง และหลงั
การเข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.46 
คะแนน ซึ่งมรีะดบัความรู้อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนก่อนและหลงักจิกรรมผูท้ี่
เขา้ร่วมกิจกรรมมคีวามรู้หลงักจิกรรมมากกว่าก่อน
กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาภาวด ีค าภูแกว้ (2558 : 
51) ได้ศึกษาการส่ง เสริมการอนุรักษ์ ป่า เต็งรัง 
ส าหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
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สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
การอนุรักษ์ป่าเต็งรัง นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
เท่ากบั 13.16 อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการสง่เสรมิ
การอนุรกัษ์ป่าเต็งรงั นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
เท่ากบั 17.60 อยู่ในระดบัสงู เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการอบรม พบว่า นิสติทีเ่ขา้
ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรู้หลงัการอบรม
สูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของนิวัฒน์ ไชยพิมพ์               
(2559 : 105) ได้ศกึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ในประเทศไทย ส าหรบันิสติ
ชั ้น ปีที่  2 ส าข าวิช าสิ่ ง แ วดล้อมศึกษา  คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จากการศกึษาวจิยั พบว่า นิสติทีเ่ขา้รบั
การส่งเสริมมีความรู้ หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อน
การส่งเสรมิ และอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ.05 และมี
ส่วนร่วมในการเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์
ทรพัยากรป่าไม้ในประเทศไทยอยู่ในระดบัมากที่สุด 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาภาพร ผวิชยัภูม ิประยูร 
วงศจ์นัทรา และลขิติ จนัทรแ์กว้ (2561: 7) ไดศ้กึษา 
การพฒันาการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหิดลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง วถิหีาเหด็ และขาย
เหด็ ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ย ความรู้ของ
นิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้ป่า ชุมชนโคกหิน
ลาด เรื่อง วิถีหาและขายเห็ดก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 20.70 และหลงัการ เขา้ร่วมกจิกรรมโดยร่วม
อยู่ ในระดับมาก มีค่ า เฉลี่ย เท่ ากับ  26.80 เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนน ความรู้ ก่อนและหลงัการเข้า
ร่วมกจิกรรม พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้หลัง การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนการเข้าร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทิวทัศน์ แสงศรี (2561 : 475) ได้ศึกษา เรื่องการ
ส่ ง เสริมการ ใช้ม ะกรูดก าจัดยุ งที่ เ ป็นมิตร ต่อ
สิง่แวดล้อม ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริม
ส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบั ปานกลาง หลงั
การส่งเสรมิอยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน

เฉลีย่ก่อนและหลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 
  5.2.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบ
ทศันคตต่ิอการปลกูไมม้คี่า: ตน้มะหาด โดยใชเ้ทคนิค
การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
   ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติ
ต่อการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะหาด โดยใช้เทคนิค
การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิของนิสติกลุ่มตวัอย่าง
พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการปลูก        
ตน้ไมม้คี่า: ตน้มะหาด โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ ก่อนการสง่เสรมิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย          
(x̅= 3.99) หลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่าง
ยิง่ (x̅ = 4.47) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและ     
หลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมนิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่ง เสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของ สชุาต ิโสมประยรู (2520 : 110-111) ไดก้ล่าวไว้
ว่า ทศันคติเป็นเรื่องเกี่ยวกบัภาวะแห่งความพร้อม
ของจิตใจ ซึ่งมปีฏิกริิยาต่อสิง่แวดล้อมต่างๆ ทัง้ใน
ลกัษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สอดคล้องกบั
แนวคิดของวรรณฤดี แก้วแกมแข (2544 : 18) ได้
กล่าวไว้ว่า ทัศนคติเป็นการแสดงออกทางด้าน
ผลรวมของความโน้มเอยีงและความรูส้กึ ความมอีคต ิ
ความรู้สกึที่เกิดขึ้นอยู่ในใจมาก่อนความคิด ความ
กลวัการบงัคบัขู่เขญ็ และการลงความเหน็ของมนุษย์
เกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สอดคล้องกบัแนวคดิของ 
ฉัตรชยั ปันชาติ (2545 : 7) ได้กล่าวไว้ว่า ทศันคติ
เป็นความรู ้และความรูส้กึต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดในด้านที่ดี
และไม่ดี อาจเป็นลักษณะบวกหรือลบพึงพอใจ
หรอืไม่พงึพอใจ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ วาที 
ลพพนัธ์ทอง (2557: 62) ได้ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิ
ความหลากชนิดของพืชผักพื้นบ้าน บ้านดอนตูม         
ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม         
ผลการศกึษา พบว่า หลงัการจดักจิกรรมการส่งเสรมิ
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติสูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมการส่งเสริม แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริม
ความหลากชนิดของพืชผกัพื้นบ้านนี้สามารถเพิ่ม
ทศันคติของผู้เขา้ร่วมกิจกรรมการส่งเสรมิได้ จงึท า
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ให้ผลสัมฤทธิอ์อกมาในทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเขมศร ขันทะ และวรรณศักดิพ์ิจิตร    
บุญเสริม (2562 : 43) ได้ท าการศึกษา เรื่องการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมะกรูดในการดบักลิ่น 
ของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา (เสลภูมิ)  ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว 
อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า 
ก่อนการส่งเสรมินักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อ
การใชป้ระโยชน์จากมะกรดูในการดบักลิน่อยู่ในระดบั
เหน็ดว้ย ( x̅  = 2.69) และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมี
ค ะ แนน เ ฉลี่ ย ทัศนคติ  อ ยู่ ใ น ร ะดับ เห็นด้ ว ย                   
( x̅  = 2.87) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริม
นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั.05 สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ สุกานดา ปองไป (2556 : 58-59) ไดศ้กึษาการ
สง่เสรมิการปลูกพชืสมุนไพรแบบใชก้ระถางเพื่อเพิม่
ความหลากหลายและการใชป้ระโยชน์สมุนไพรอย่าง
ง่าย พบว่า ในดา้นทศันคตกิ่อนการส่งเสรมิชาวบา้น
มทีศันคตอิยู่ในระดบัมาก หลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมี
ทศันคติเฉลี่ยอยู่ในระดบัดมีาก ผลการเปรยีบเทยีบ
ระดบัทศันคติหลงัการส่งเสริมเพิ่มขึ้นจากก่อนการ
ส่ง เสริมอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์  ไชยสมเดช 
(2558 : 72) ได้ศึกษาการส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมัก
ชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตรปลอดสารพิษ พบว่า 
ก่อนการเขา้ร่วมการส่งเสรมิ นิสติมคีะแนนทศันคติ
เฉลี่ย เท่ากบั 2.63 ซึ่งอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย หลงัการ
เข้าร่วมการส่งเสริม นิสิตมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ย 
เท่ากบั 2.96 ซึง่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยเมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนก่อนและหลังการส่งเสริม นิสิตมีคะแนน
ทศันคติเฉลี่ยหลงัการเข้าร่วมการส่งเสริมมากกว่า
ก่อนการส่ง เสริม อย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ .05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของยศพล พนัธเ์นียม (2560 : 
57) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์พชืสมุนไพร
ในป่าชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จากผลการศกึษาพบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการอบรม นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคต ิหลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการ

อบรม อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ร ะดับ  .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของญาณพัฒน์ เฉลยสุข , 
ไพบลูย ์ลิม้มณี และกรรณิกา สขุงาม (2561 : 49-60) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรพัยากรป่าไมโ้ดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ย
ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (x̅ = 2.46) และหลงัการ
ส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเห็นด้วย                
(x̅ = 2.90) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า นักเรยีนมคีะแนน
เฉลี่ยทัศนคติหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  5.2.3 ผลศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลกูตน้ไมม้คี่า: ตน้มะหาด โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
   ผลก า ร ศึกษ าแ ล ะ เ ป รี ย บ เ ทีย บ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้น
มะหาด โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
พบว่า ก่อนการสง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม            
(x̅ = 3.12) และหลงัการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อความถูกต้องดงีาม (x̅ = 3.99) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการ
ส่ง เสริม  พบว่า  นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ ประยูร วงศ์จนัทรา (2554 : 360-361) 
ได้กล่าวว่า จริยธรรมสิง่แวดล้อม หมายถึง หลกัที่
ควรประพฤติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ธรรมชาติสิง่แวดล้อมด ารงอยู่ได้ตามดุลยภาพของ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างกลมกลืน และ
อย่างยัง่ยืน โดยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีการ
จดัการสิง่แวดลอ้มทีม่นุษยไ์ดห้นัมาจดัการ กบัตวัเอง 
หรอืเป็นการกลบัมาปรบัปรุงระบบการจดัการมนุษย์ 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมมุ่งที่จะเขา้ใจ สิง่แวดลอ้ม และ
สร้างระบบความสมัพันธ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
อย่ างมีความ เอื้ออาทรซึ่ ง กันและกัน  แม้ จะมี
กระบวนการพฒันาเศรษฐกจิเพื่อนทรพัยากรธรรมชาติ
ไป ใช้ เพื่ อสนองความต้ องการของม นุษย์ แ ต่
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ทรัพยากรธรรมชาติจะไม่ถูกท าลายหมดสิ้น คนที่มี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมจะรู้จ ักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างฉลาด และขณะเดยีวกนักร็ูจ้กัพฒันาและอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตใิหด้ ารงอยู่อย่างยัง่ยนื และนัน่ก็
คอืการรู้จกัหลกัการพฒันาแบบยัง่ยนื สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของอรรถ เดช  สรสุ รชาติ  (2558 : 23)  
ให้ความหมายจริยธรรมว่า จริยธรรม หมายถึง 
คุณสมบตัทิางความประพฤต ิทีส่งัคมมุ่งหวงัใหค้นใน
สงัคมนัน้ประพฤตมิคีวามถูกต้องในความประพฤติมี
เสรภีาพภายในขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) 
เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสงัคมจึงประพฤติปฏิบัติต่อ
ตนเองต่อผู้อื่น ต่อสังคมทัง้นี้ เพื่อก่อให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองขึ้นในสงัคมการที่จะปฏิบัติให้เป็นไป
เช่นนั ้นได้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่ าสิ่งใดถู กสิ่งใดผิด 
สอดคล้องกับแนวคิดของโกวิท ประวาลพฤกษ์ 
(2541: 123) ได้ให้ความหมายว่ า จริยธรรม มี
ความหมาย 2 นัย คือ นัยที่หนึ่ง จริยธรรมเป็น
หลกัการและเหตุผลที่พจิารณาเกี่ยวกบั การกระท า 
การพิจ ารณาตัดสินและการตัดสิน ใจซึ่ ง เ ป็ น
ความหมายทีค่นทัว่ไปเขา้ใจกนัมาดัง้เดมิ นัยที่สอง 
จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการกระท าเป็นการ
ตัดสินใจ การพิจารณาตัดสินเป็นคุณธรรมทาง
จรยิธรรม ทีม่พีืน้ฐานอยู่บนการกระท าและ เจตคติที่
สามารถสงัเกตเหน็ได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ณิชกมล ดวีงษา และคณะ (2561 : 19) ไดศ้กึษาการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน โคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วม
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่องชุมชน
กบัการจดัการป่าชุมชน ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.29 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.89 เมื่ อ เปรียบ เทียบคะแนนเฉลี่ ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงั
การเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบั
งานวิจัยของพระครูวาปีพัชราภรณ์ (2554 : 52)          

ได้ศึกษา เรื่องการศึกษาจริยธรรมสิง่แวดล้อมของ
นิสิตมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย               
ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์  ผลการวจิยัพบว่า 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระนิสติทีก่ าลงัศกึษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกร ณ์ ร าชวิทยาลัย              
ศูนย์การศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์โดยรวมมคี่าเฉลี่ย
คะแนนอยู่ในระดบัสงูมาก และพระนิสติทีก่ าลงัศกึษา
อยู่ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ศูนย์การศึกษา            
จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีอายุระดับการศึกษา และ
ต าแหน่งงานต่างกัน มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอนงค์ พลโคกก่อง     
และคณะ (2561 : 82) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบั ปัญหาการ
ทิง้ขยะในป่าชุมชน บา้นศรวีไิล หมู่ 8 ของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
เรื่อง ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน ก่อนกจิกรรมโดย
รวมอยู่ในระดับเพื่อสงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07    
และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้องดีงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อน
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า นิสิตกลุ่ม
ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่า ก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดา ฤทธิส์ าแดง                   
และคณะ (2562 : 51) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายตน้น ้าล าธารตามศาสตร์
พระราชาของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรม พบว่า คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ
นิสติก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อสงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.78 และหลงัการเข้า
ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดี
งาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
กจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่า
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยัของรชนิีพร ศรีคา 
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และคณะ (2562 : 66-80) การส่งเสริมการเรียนรู้
ทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน ผลการศกึษา พบว่า การ
เปรยีบเทยีบจรยิธรรม สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากร
ปศุสตัวใ์นชุมชน พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ญาติมิตรพวกพ้อง และหลังการฝึกอบรมนิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรม สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ใน
ระดับเพื่อสังคมเมื่อ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการฝึกอบรม 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงั
การฝึกอบรมมากกว่าก่อน การฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ รชัเทพ เวยีนสถาพร (2561: 80) ได้ศกึษาการ
เรียนรู้สภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ในชุมชน ผลการศกึษา พบว่า 
การเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของนิสติกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า นิสิต มีคะแนนเฉลี่ย จริยธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนการอบรมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อ
สงัคม (x̅ = 2.84) และหลงัการ อบรมนิสติมคีะแนน
เฉลี่ยจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้อง (x̅ = 3.55) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อน และหลงัการอบรม 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการ

อบรม มากกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถใช้เป็นกจิกรรมในการจดัการเป็น
การสอนในหลักสูตรของทุกระดับ และสามารถ 
บูรณาการเป็นกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการปลูก
ตน้ไมม้คี่าไดเ้ป็นอย่างด ี
 2) ควรใหภ้าครฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งน า
คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะหาด 
น าไปเผยแพร่และสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดเ้รยีนรู ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม ในการ
ส่งเสรมิโดยใชคู้่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : 
ตน้มะหาด ดว้ยรูปแบบต่างๆ ใหเ้กดิความสนใจมาก
ยิง่ขึน้ 
 2) ควรมศีกึษาเกีย่วกบัปัจจยัอื่นๆ เช่น ระดบั
การศึกษา อาชีพ อายุ เพศ ที่อาจมีผลต่อความรู้ 
ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เพื่อหาแนวทางใน
การพฒันากระบวนการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : 
ตน้มะหาด อย่างมปีระสทิธภิาพ 
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