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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นตะเคยีนทอง โดยใชเ้ทคนิคการ
เรยีนรู้แบบแผนผงัความคิด ให้มีค่าประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีประสทิธผิลตามเกณฑ์ เพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคติและจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นตะเคยีนทอง โดยใชเ้ทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม ้
และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการส่งเสรมิการ
ปลูกไม้มคี่า:ต้นตะเคยีนทอง โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ 
และแบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 86.66/83.33 มคี่าดชันี
ประสทิธผิลเท่ากบั 0.6666 แสดงว่านิสติผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 66.66 และนิสติมี
คะแนนเฉลีย่ความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่า:ตน้ตะเคยีนทอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั  : การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า ต้นตะเคียนทอง เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด ความรู้ 
ทศันคต ิจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract  
 The purposes of this research were as follows to develop a manual to promoting of the planting 
precious trees: Iron wood (Hopea odorata Roxb.) by using mind mapping technique in accordance with an 
80/80 performance efficiency criterion and effective according to the criteria, to compare the environmental 
knowledge, attitude and ethics towards precious trees planting : Iron wood (Hopea odorata Roxb.) 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: Iron wood (Hopea odorata Roxb.) 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 86.66/83.33 and the effectiveness index of the manual 
which developed was 0.6666, it showed that undergraduates students improved their study by 66.66% After 
promoting through a manual, undergraduate students had an average score of environmental knowledge, 
attitude and ethics towards the planting of precious trees: Iron wood (Hopea odorata Roxb.) higher than 
before the promoting, statistical significance at the level of .05. 
 
Keyword: Promotion of the planting of precious trees, Iron wood, mind mapping technique, environmental 
knowledge, environmental attitude, environmental ethics 
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1. บทน ำ  
 ต้นตะเคียนทอง จัดเป็นไม้ที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกจิชนิดหนึ่งของประเทศ เพราะเนื้อไม้มคีวาม
ทนทาน ทนปลวกด ีเลื่อย ไสกบ ตกแต่งและชกัเงาได้
ดีมาก นิยมใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน 
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน เครื่องเรือน หน้าต่าง วงกบ
ประตู ท าพืน้กระดาน ฝ้าหลงัคา รัว้ไม ้หบีใส่ของ ดา้ม
เครื่องมือกสกิรรมต่างๆ พานท้าย หรือใช้ท าสะพาน 
ต่อเรอื ท าเรอืมาด เรอืขดุ เรอืแคนู เสาโป๊ะ กระโดงเรอื 
ท ารถลาก ท าหมอนรองรางรถไฟ ตัวถังรถ กังหัน 
เกวียน หูกทอผ้า ท าไม้ฟืน ฯลฯ ไม้ชนิดนี้สามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ในงานไมไ้ดทุ้กอย่างทีต่อ้งการความ
แขง็แรงทนทาน เหนียวและเดง้ ตะเคยีนทอง เป็นไมท้ี่
มถีิ่นก าเนิดในป่าดบิแล้ง และป่าเต็งรงัทางภาคเหนือ 
และตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ขึน้ไดด้บีน
ที่ราบหรอืค่อนขา้งราบ ใกล้รมิน ้าเป็นไม้ที่ส าคญัทาง
เศรษฐกิจและเป็นไม้เด่นของป่าดิบชื้น เป็นไม้ขนาด
ใหญ่ สงู 20-40 เมตร ไม่ผลดัใบ เรอืนยอด เป็นพุ่มทบึ
กลมหรอื รูปเจดยีต่์างๆ เปลอืกหนา สนี ้าตาลด า แตก
เป็นสะเกด็ กระพี้สนี ้าตาลอ่อน แก่นสนี ้าตาลแดง ใบ 
รปูไข่แกมรูปหอก หรอืรูปดาบ กวา้ง 3-10 เซนตเิมตร 
ยาว 6-14 เซนติเมตร เนื้อใบ ค่อนข้างหนา ปลายใบ
เรยีว โคนใบบนป้านและเบีย้ว หลงัใบมตุ่ีมเกลีย้งๆ อยู่
ตามง่ามแขนงใบ เสน้แขนงใบ ม ี9-13 คู่ ปลายโคง้ แต่
ไม่จรดกนั ดอก ดอกเลก็ ออกเป็นช่อยาว สขีาวตาม 
ง่ามใบและปลายกิง่ กลบีเลีย้งและกลบีดอกอย่างละ 5 
กลบี กลิน่หอม ก้านช่อดอก กา้นดอก และกลบี เลี้ยง
กลีบดอกมีขนนุ่ม โคนกลีบเชื่อมติดกัน  ผล ผลกลม 
หรอืรูปไข่เกลี้ยง ปลายมน เป็นติ่งคล้ายหนามแหลม 
ขนาด เ ส้นผ่ า ศู น ย์ ก ล า ง  0.6 เ ซนติ เ ม ต ร  ย า ว  
1 เซนติเมตร ปีกยาว 1 คู่ รูปใบพาย ปลายปีกกว้าง
ค่อยๆ เรียวสวนมาทางโคนปีก เส้นปีกความยาวมี  
7 เสน้ ปีกสัน้มคีวามยาว ไม่เกนิความยาวตวัผล ดอก
ออกระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม ดอกจะไม่ออก
ทุกปี ช่วงดอกออกมา ประมาณ 2-3 ปี/ครัง้ และจะแก่
ระหว่างเดอืน กุมภาพนัธถ์งึเมษายน 
  ตะเคยีนทองมกีารกระจายพนัธุ์ตามธรรมชาติ
ทางตอนใตแ้ละตะวนัออกเฉียงใต้ ของทวปีเอเชยี แถบ
ประเทศไทย พม่า ลาว เวยีดนาม กมัพูชา มาเลเซีย 

บังคลาเทศ และอินเดีย  เป็นไม้ในป่าดงดิบมีการ
สืบพันธุ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต ่ า  กล้าไม้มีการ
เจรญิเติบโตได้ 1-3 ปี มกัจะถูกไฟคลอกตายในระยะ
หลงัจึงสมควรที่จะหาทางน าไปขยายปลูกในสวนป่า 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็น
แหล่งธรรมชาติ ดัง้เดิมของไม้ตะเคียนทอง ลกัษณะ
ของต้นไม้กม็ีส่วนส าคญัอีกอย่างหนึ่งต่อการกระจาย
พนัธุก์ล่าวคอื ตะเคยีนทอง เป็นไมเ้ด่นทีม่ลี าต้นสงูผล
จงึถูกลมพดัไปได้ไกลๆ ประกอบกบัเมลด็มกีารเสื่อม
การงอกไว เมื่อตกอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ไม่เหมาะสม 
ความชืน้ไม่พอจะไม่งอกหรอืงอกแลว้ตายไปในทีส่ดุไม้
ที่ให้ร่มเงา ในระยะแรกไม่มีเมล็ด ไม้ตะเคียนทอง
นับ วัน จึ ง ลดลง เ รื่ อ ยๆ  จ ากธ รรมช าติ ข อ ง ไม้
ตะเคยีนทองมกัจะพบขึน้อยู่ใบป่าดงดบิตามทีร่าบหรอื
ค่อนข้างราบใกล้ฝัง่แม่น ้ า ดังนัน้พื้นที่ที่จะปลูกไม้
ตะเคียนทองนัน้ สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ควรมี
ปรมิาณน ้าฝนมากกว่า 1,500 มลิลเิมตรต่อปี ดนิควร
เป็นดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์และมีการ
ระบายน ้าด ี(กรมป่าไม,้ 2561: 14) 
 ดังนั ้น จากคุณประโยชน์มากมายของต้น
ตะเคียนทอง ที่ได้กล่าวมานั ้นผู้วิจ ัยจึงได้ศึกษา
เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการปลูกต้นตะเคยีนทอง โดยท า
การถ่ายทอดความรู้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เพื่อให้เกิดความรู้ ทัศนคติ จริยธรรม ให้กับกลุ่ม
ตวัอย่างและผู้ที่สนใจศกึษาซึ่ง ต้นตะเคยีนทองจดัอยู่
ในหมวดไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ และสามารถเป็นหลกัค ้า
ประกันในการกู้ เ งินได้ที่จะคอยสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในอนาคตได้ หรือจะน าไปแปรรูปเป็น
ผลติภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผลิตภณัฑ์น ้าหอม ยารกัษาโรค 
เครื่องส าอางส าหรับประทินผิว และที่ส าคญัยงัท าให้
ปรมิาณพืน้ทีป่่าเพิม่มากขึน้ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้
มคี่า : ต้นตะเคยีนทอง โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบ
แผนผังความคิด ให้มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิ
และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลงัการส่งเสริม
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เกีย่วกบัการปลูกตน้ไมม้คี่า :  ต้นตะเคยีนทอง โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับ
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 99 คน    
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตระดับ
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ลงทะเบียนในรายวิชาทรพัยากรป่าไม้
และสตัวป่์า จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัร
ใจเขา้ร่วม 
3.2 ตวัแปรศึกษา 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการปลูก
ตน้ไมม้คี่า : ต้นตะเคยีนทอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ 
 3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความรู้ ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้น
ตะเคยีนทอง 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้น
ตะเคียนทอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ 
 3.3.2 แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไมม้ี
ค่า : ต้นตะเคียนทอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ      
 3.3.3 แบบวดัทศันคตต่ิอการปลูกไมม้คี่า : ต้น
ตะเคยีนทอง โดยใชเ้ทคนิคแบบแผนผงัความคดิ 
 3.3.4 แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูก
ไม้มีค่า : ต้นตะเคียนทอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบแผนผงัความคดิ 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื 
  ระยะที่ 1 การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมอื โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

   1) ศึกษ าข้อมู ลพื้ น ฐ านจ ากต า ร า 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการ
สรา้งเครื่องมอื 
   2) สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นตะเคยีนทอง 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ประกอบ
ไปดว้ย 3 หน่วยการส่งเสรมิ ไดแ้ก่ หน่วยการส่งเสรมิ
ที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นตะเคียนทอง 
หน่วยการส่งเสรมิที่ 2 ประโยชน์ของต้นตะเคยีนทอง 
หน่วยการส่งเสรมิที่ 3 การขยายพนัธุ์ไมต้ะเคยีนทอง 
แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
   3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  
   4) น าเครื่องมอืทีผ่่านอาจารย์ที่ปรกึษา
ส่งผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพ
ของเครื่องมอื และประเมนิความสอดคลอ้งพรอ้มทัง้หา
ค่าความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือและ
เครื่องมอื มคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความ
เหมาะสมของคู่มือและเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิมคีวาม
เหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
   5) น าเครื่องมอืทีผ่่านการวเิคราะหจ์าก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้  
    5.1) แบบทดสอบความรู้ ค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.87 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.33 - 0.65 และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.43 – 0.70 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
    5.2) แบบวัดทัศนคติ  ค่ าความ
เชื่อมัน่เท่ากับ 0.90 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.33 –  0.87 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ทีก่ าหนดไว ้
    5.3) แบบวดัจริยธรรมสิง่แวดล้อม 
ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.92 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้
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อยู่ ระหว่ าง  0.39 – 0.79 ซึ่ง เ ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืที่ใช้ในการ
วดัและประเมนิผลใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ เพื่อนามาใชใ้นการ
จัดกิจกรรมการส่ง เสริมการปลูกไ ม้มีค่ า  :  ต้น
ตะเคยีนทอง   
  ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ขออนุญาตใช้สถานที่ในการจดัการ
กิจกรรมส่งเสริม ณ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล
หนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
   2) ทดสอบความรู้  วัดทัศนคติและ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า :  
ตน้ตะเคยีนทอง ก่อนการสง่เสรมิ 
   3) เริม่กระบวนการการสง่เสรมิการปลูก
ไมม้คี่า: ต้นตะเคยีนทอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผังความคิด ซึ่งมีการจับกลุ่มในการท าแผนผัง
ความคดิในระหว่างการส่งเสรมิ โดยมขีัน้ตอนในการ
ท าแผนผงัความคดิ ดงันี้ 

    3.1 เตรียมความพร้อมให้กบัผู้เข้า
รบัการส่งเสริม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกบั
ตน้ไมม้คี่า : ตน้ตะเคยีนทอง  
    3.2 อธิบายเกี่ยวกับเทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิและเสนอแผนผงัความคดิ
ในแต่ละหน่วยการเรยีนรู้ พร้อมทัง้อธบิายโครงสร้าง
หรอืรปูแบบของแผนผงัความคดิและวเิคราะหร์่วมกนั 
    3.3 จัดกลุ่มผู้ เข้ารับการส่งเสริม 
กลุ่มละ 5-6 คน เพื่อระดมความคิดรวบยอดไว้บน
กระดาษ ใช้เครื่องหมาย รูปภาพ หรือลูกศร ลาก
เชื่อมโยงแตกสาขาออกไปในแต่ละแผนผงัความคดิ 
    3.4  ให้ผู้ เข้ารับการส่ ง เสริมน า
แผนผงัความคดิมาอภิปรายให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริม
ท่านอื่นๆ ไดร้บัฟัง 
   4) ทดสอบความรู้  วัดทัศนคติและ
จริยธรรมสิง่แวดล้อม เกี่ยวกบัการปลูกไม้มคี่า : ต้น
ตะเคยีนทอง หลงัการสง่เสรมิ 
   5) สรุปผลการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มี
ค่า : ต้นตะเคียนทอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ  

 

 
ภาพประกอบที ่1 กระบวนการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้ไมม้คี่า  : ตน้ตะเคยีนทอง 

โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 
3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิจัยครัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  3.5.1 แบบประเมนิความเหมาะสมของคู่มอื
การส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นตะเคยีนทอง โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 

  3.5.2 แบบประเมนิความสอดคลอ้งคู่มอืการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นตะเคียนทอง โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  3.5.3 เครื่องมอืที่ใชว้ดัและประเมนิผลของ
การส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นตะเคยีนทอง โดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
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   1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูก
ไมม้คี่า: ต้นตะเคยีนทอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็นค าถาม 
ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง  
   2) แบบวดัทศันคติต่อการปลูกต้นไม้มี
ค่า: ต้นตะเคียนทอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็นแบบวดั
แ บ บม า ต ร า ส่ ว น ป ร ะ ม าณค่ า  ( Rating scale)  
ม ี5 ตวัเลอืก คอื เหน็ด้วยอย่างยิง่ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่  
   3) แบบวดัจรยิธรรมต่อการปลูกต้นไมม้ี
ค่า: ต้นตะเคียนทอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็นค าถาม
ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง คอื เพื่อตนเอง 
เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อสงัคม เพื่อความถูกต้อง 
ดงีาม  
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลครัง้นี้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่  
ค่าความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าความ 
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั และค่าอ านาจจ าแนก 
  3) สถิติเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ ไดแ้ก่ Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ
.05 

4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ประ สิท ธิภาพของคู่ มื อ การ ส่ ง เส ริม ที ่มี
ประสิทธิภาพ (E1/ E2) ตามเกณฑ์ 80/80 ของคู่มือ
การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นตะเคียนทอง 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรูแ้บบแผนผงัความคิด  
 พบว่า คะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้ไม้
มีค่า : ต้นตะเคียนทอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ ระหว่างการสง่เสรมิ โดยรวมเท่ากบั 520 
คดิเป็นร้อยละ 86.66 แสดงให้เหน็ว่าประสทิธภิาพของ
กระบวนการ (E1)  เท่ากบั 86.66 และคะแนนเฉลีย่ความรู้
เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นตะเคียนทอง โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ หลงัการส่งเสรมิ 
โดยรวมเท่ากบั 500 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 83.33 แสดง
ให้เห็นว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 83.33  
โดยประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
86.66 และประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 
83.33 ดังนัน้ คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้น
ตะเคียนทอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ จงึมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 86.66/83.33 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการ
ปลูกไมม้คี่า : ต้นตะเคยีนทอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ มคี่าเท่ากบั 0.6666 หมายความว่า 
นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้า
ทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการสง่เสรมิ รอ้ยละ 
66.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ได้   
(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นตะเคียนทอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 
แผนผงัความคดิ (E1 / E2) 

 
 

หน่วยกำรส่งเสริม 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.33 0.84 86.66 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.66 0.92 83.33 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 86.66/83.33 
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ตารางที่ 2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นตะเคยีนทอง โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้ 
แบบแผนผงัความคดิ 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร

ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

300 500 20 0.6666 ผ่านเกณฑ ์

 
4.2 ผลการเปรียบเทียบความรู ้ทศันคติและจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นตะเคียนทอง 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรูแ้บบแผนผงัความคิด  โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 4.2.1 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูก
ไม้มีค่า : ต้นตะเคียนทอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ ก่อนการสง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ( x̅ = 10.00) และหลงัการส่งเสริมนิสติมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x̅ = 16.66) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้ไมม้ี
ค่า : ต้นตะเคยีนทอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิ ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติผู้เขา้รบั
การส่งเสริมมีความรู้หลังการส่งเสริมมีสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัแสดงใน
ตารางที ่3) 
 4.2.2 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลูกต้นไม้
มคี่า : ต้นตะเคยีนทอง ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบั

เห็นด้วย ( x̅ = 4.15) และหลังการส่งเสริมนิสิต มีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติ โดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  
( x̅ = 4.31) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อน 
และหลงัการส่งเสริม พบว่านิสติมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติ
หลงัการสง่เสรมิก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 (ดงัแสดงในตารางที ่3) 
 4.2.3 นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อ
การปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นตะเคียนทอง ก่อนการส่งเสริม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาติมิตรพวกพ้อง ( x̅ = 2.22) 
และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม  
( x̅ = 3.33) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อน
การส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(ดงัแสดงในตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 ผลการศกึษาการเปรยีบเทยีบกบัความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัการส่งเสรมิการปลกูไม้
มคี่า: ต้นตะเคยีนทอง โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ ก่อนการส่งเสรมิ และหลงัการส่งเสรมิ โดยใช้ 
Paired t-test (n=30) 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

df t p 
�̅� S.D ระดบั �̅� S.D ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

10.00 1.11 ปานกลาง 16.66 0.92 มาก 22 -24.08 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

4.16 0.2 เหน็ดว้ย 4. 13  0.16 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 22 - 43.1  .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 

(N=4) 
2.22 0.37 

เพื่อญาติ
มติรพวก
พอ้ง 

3.33 0.32 
เพื่อควาถูกตอ้ง           

ดงีาม 
22 -13.13 

 
.000* 
 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มี
ค่า: ต้นตะเคียนทอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคิด ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลตามเกณฑ ์
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นตะเคียนทอง โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด  พบว่ า 
ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 
86.66 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็น 
รอ้ยละ 83.33 ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้ี
ค่า: ต้นตะเคียนทอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผังความคิด มีประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม 
86.66/83.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามที่ตัง้ไว้ 
ส า ห รั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ลู ก ต้ น ไ ม้ มี ค่ า  :  
ต้นตะเคยีนทอง โดยใช้เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคิด  ซึ่ ง เ ป็นรูปแบบการจัดกิจ กรรมค่ าย  
ให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมเกดิความรู้ ความเขา้ใจใน เรื่อง
การปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นตะเคยีนทอง โดยใช้เทคนิค
การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่าง
มีผลสัมฤทธิ ท์ า งการ เ รียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
มคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนที่ดีขึ้น แสดงให้เหน็ว่า
การสง่เสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า : ต้นตะเคยีนทอง โดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ โดยใชคู้่มอื
ประกอบการถ่ายทอดความรู้ โดยผ่านกระบวนการ
สิง่แวดล้อมศึกษา ท าให้นิสิตที่เข้าร่วมมีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนรู้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สพุตัรา วงศษ์า (2542 : 77) ไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันา
กจิกรรม การเรยีนรูห้มายถงึ แบบแผนการด าเนินการ
จดัการ เรียนรู้ที่ได้รบัการจดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธ์ 
และสอดคล้องกบัทฤษฎี หลักการการเรยีนรูห้รอืการ
สอนทีรู่ปแบบนัน้ยดึถือโดยผ่านกระบวนการวจิยัและ 
ได้รบัพสิจูน์และทดสอบว่ามปีระสทิธภิาพ ซึ่งรูปแบบ
การสอนจะแสดงขัน้ตอนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และ 
ผู้สอนต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบดงักล่าว 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ
รูปแบบนัน้ๆ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของชูศร ีสนิทร
ประชากร ได้กล่าวว่า คู่มอื เป็นเอกสารหรอืหนังสอืที่
จ ัดท าขึ้นเพื่อให้ครูใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สามารถสอนให้เป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรหรอื
ใช้เป็นคู่มือของครูในการใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง 
คู่มือที่เขยีนขึ้นเป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มือได้ศึกษาท า
ความเข้าใจเรื่องที่จะท า และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพบรรลุส าเรจ็ตามเป้าหมาย เพื่อให้
ผูใ้ชคู้่มอืมคีวามสะดวกและสามารถปฏบิตังิานไดบ้รรลุ
วตัถุประสงค์ภายใต้มาตรฐานที่ใกล้เคียง เป็นไปตาม
แนวคดิของนุด ีรุ่งสว่าง (2543: 24) ไดก้ล่าวไวว้่า คู่มอื
ทีด่คีวรมดีงันี้ 1) ดา้นรปูแบบ มขีนาดรปูเล่มเหมาะสม 
ตวัอกัษรอ่านง่าย ชดัเจน มรีูปภาพประกอบเหมาะสม
กับเนื้อหาและการน าเสนอกิจกรรมแต่ละขัน้ตอนมี
คว ามชัด เ จน  2 )  ด้ าน เนื้ อห า  ของคู่ มือคว รมี
วตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ชดัเจน เหมาะสมเข้าใจง่าย 
เนื้อหาความรู้มคีวามเหมาะสมตรงกบัความต้องการ
และความจ าเป็น 3) ด้านการน าไปใช้มีการก าหนด
ขัน้ตอนการศึกษาคู่มือไว้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของน ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ (2559: 543) ได้
ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคที่เป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อมส าหรบันิสติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิภาพของคู่มือฝึกอบรม
การบริโภคที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม มีประสทิธิภาพ 
เท่ากบั 80.70/83.68 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
อภญิญา โคตะวนินท ์และอดศิกัดิ ์สงิหส์โีว (2562: 55) 
ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการจดัการขยะจากต้นทาง ดว้ย
หลัก 3Rs โดยใช้คู่มือ เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
เทศบาลศรีสวัสดิว์ ิทยา ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า คู่มือการ
ส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ 86.84/84.34 และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของอรอุมา สงชะวา และคณะ (2559: 216-
228) ได้ศกึษา การพฒันาคู่มอือบรมการแก้ไขปัญหา
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เพื่อปลูกมันส าปะหลงัใน
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพ
ของคู่มอืการอบรม เท่ากบั 82.94/81.23 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑ ์
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มือ
การส่งเสรมิการปลกูต้นไมม้คี่า : ตน้ตะเคยีนทอง โดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด มีค่าดชันี
ป ร ะ สิท ธิ ผ ล  (E.I.) เ ท่ า กับ  0.6666 คื อ  นิ สิต มี
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ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอื
การส่งเสรมิรอ้ยละ 66.66 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้รบั
การสง่เสรมิโดยการใชคู้่มอืการส่งเสรมิการเรยีนรูน้ัน้มี
ความรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ ท าใหค้่าดชันีประสทิธผิลมี
ค่าที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของจินตนา  สุขสมแดน  (2552 : 41) ให้
ความหมายของคู่มือ หมายถึง เอกสารที่รวบรวม
เนื้อหาทัง้ทฤษฎี และแบบฝึกปฏิบตัิเพื่อใช้ประกอบ
หรอือ านวยความสะดวกเกีย่วกบัการศกึษาเรื่องใดเรือ่ง
หนึ่ง โดยมรีายละเอยีดแนะน าวธิกีารปฏบิตัใินกจิกรรม
เป็นการให้ค าอธิบายและเฉลยปัญหาหรือข้อสงสัย 
เพื่อให้ได้ความรู้และค าตอบอย่างรวดเร็วด้วยตนเอง
นิยมจดัท าเป็นรูปเล่ม ท าให้สามารถให้รายละเอียด
เกีย่วกบัเรื่องนัน้ๆ ไดม้ากขึน้ และมกัจะมภีาพประกอบ
เพื่อดงึดดูความสนใจ เพื่อใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของเผชญิ กจิระการ (2546 : 1- 6) ไดเ้สนอ
แนวทางในการหาประสทิธผิลของแผนการเรยีนรูห้รอื
สื่อที่สร้างขึ้น โดยให้พิจารณาจากพัฒนาการของ
นักเรียนจากก่อนเรียนและหลังเรียนว่ามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้หรือไม่ หรือ
เพิม่ขึน้เท่าใดซึง่อาจพจิารณาไดจ้ากการค านวณค่า t-
test แบบ  Dependent Samples หรือห าค่ า ดัช นี
ประสทิธผิล (Effectiveness Index : E.I) สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของดวงมาลา จาริชานนท์ (2551 : 8) ได้ให้
ความหมายของดัชนีประสิทธิผลว่ าปร ะสิทธิผล
หมายถึงตวัเลขทีแ่สดงความกา้วหน้าในการเรยีนของ
ผูเ้รยีนโดยใชส้ื่อการเรยีนการสอนเปรยีบเทยีบคะแนน
ทีเ่พิม่ขึน้จากการทดสอบก่อนเรยีนกบัคะแนนทีไ่ดจ้าก
การทดสอบหลงัเรยีน ซึ่งสอดกบังานวจิยัของจุไรรตัน์ 
คุรุโคตร (2560 : 14) ไดศ้กึษาการแกไ้ขปัญหาดนิขาด
ความอุดมสมบูรณ์เพื่อปลูกมันส าปะหลังในจังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืการฝึกอบรม มคี่าเท่ากบั 0.4350 นิสติที่ใช้คู่มือ
ฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
เพื่ อปลูกมันส าปะหลังในจังหวัดมหาสารคามมี
ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยล่ะ 43.50 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรณารนิทร ์วงัแพน (2561 : 
650 - 662) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืการ
ส่ง เสริมการเกษตรแบบผสมผสานตามรอยพ่อ  

ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการการ
สง่เสรมิ เท่ากบั 0.6813 ชาวบา้นทีใ่ชคู้่มอืการส่งเสรมิ
ก า ร เ ก ษ ต ร แ บ บ ผ ส ม ผ ส า น ต า ม ร อ ย พ่ อ  
มคีวามก้าวหน้าในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 68.13 
สอดคล้องกบังานวิจยัของนัฎฐภรณ์ ปรึกไธสง และ
คณะ (2561 : 192) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพฒันา
คู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์สมุนไพรในป่าบุ่งป่าทาม 
ส าหรบัชุมชนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่ามีดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7138 หมายความว่า
ชาวบ้านมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 71.38 
แสดงให้เหน็ว่าคู่มอืฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม และมี
ประสทิธภิาพ สอดคล้องกบังานวิจยัอุบล แคว้นไทย
สงค์ และคณะ (2559 :124) ได้ศกึษา การพฒันาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีน : 
ประเทศเนการาบรไูนดารุสซาลาม ผลการศกึษาพบว่า 
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรมเท่ากบั 0.4444 นิสติ
ที่ใช้คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน: ประเทศบรูไนดารุสซาลามมคีวามก้าวหน้า
ในการเรยีนรูร้อ้ยละ 44.44 
 ดงันัน้การเรียนรู้การส่งเสริมการส่งเสริมการ
ปลกูไมม้คี่า : ตน้ตะเคยีนทอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ พรอ้มทัง้ใชคู้่มอื ซึง่เป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนของกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิด
ความรู ้ความเขา้ใจ ในเรื่องของการปลกูตน้ยางนา ซึง่
สามารถพฒันากลุ่มตัวอย่างให้มีพฤติกรรมตรงตาม
ความมุ่งหวัง ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่าง มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนไปในทศิทางที่ดขี ึน้ แสดงให้เหน็การว่า
การจดัการเรยีนรูก้ารปลูกตน้ตะเคยีนทอง โดยใชคู้่มอื 
ประกอบการถ่ายทอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษาเกดิผลดต่ีอผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิเป็น
อย่างด ี
5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติ 
จริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้น
ตะเคียนทอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงั
ความคิด  
 5 . 2 .1 ผลศึกษาและเปรยีบเทียบความรู้เกี่ยวกบั
การปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นตะเคยีนทอง โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ  
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  ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัปลูก
ตน้ไมม้คี่า: ต้นตะเคยีนทอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง พบว่า นิสติที่
เขา้รบัการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า: ตน้ตะเคยีนทอง 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ก่อนการ
ส่ ง เ ส ริม นิ สิต มี ค ว าม รู้ อ ยู่ ใ น ร ะดับ ป านกล า ง  
(x̅ = 10.00) และหลงัการส่งเสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (x̅ = 16.66) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมิ นิสติมคีวามรู้
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า การสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้ี
ค่า : ต้นตะเคียนทอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผังความคิด มีผลท าให้นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้น  
ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของบุญธรรม กิจปรดีาบรสิุทธิ ์ 
(2545: 7) ใหค้วามหมายว่า ความรู ้หมายถงึการระลกึ
ถงึ เรื่องราวต่างๆ ทีเ่คยมปีระสบการณ์มาแลว้ได้ และ
รวมถึงการจ าเนื้อเรื่องต่างๆ ทัง้ที่ปรากฏอยู่ในแต่ละ
เนื้อหาวิชาและที่เกี่ยวพนักบัเนื้อหาวิชานัน้ด้วย เช่น 
ระลกึหรอืจ าได้ถึงวตัถุประสงค์ วธิกีาร แบบแผนและ
เคา้โครงของเรื่องนัน้ๆ เป็นไปตามแนวคดิของไพศาล 
หวงัพานิช (2546: 96-104) กล่าวถึง การวดัความรู้ 
ความจ าว่าเป็นการวัด ความสามารถในการระลึก
เรื่องราวขอ้เทจ็จรงิหรอืประสบการณ์ต่างๆ และเป็นไป
ตามแนวคิดของชวาล แพรัตนกุล (2552 :  11 )  
ให้ความหมายว่า ความรู้คือบรรดาข้อเท็จจริงและ 
รายละเอยีดของเรื่องราว และการกระท าใดๆ ทีม่นุษย์
ไดส้ะสมและถ่ายทอดต่อๆ กนัมาตัง้แต่ในอดตี และเรา
สามารถรบัทราบสิง่เหล่านี้ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของอาภาพร ผวิชยัภูมิ ประยูร วงศ์จนัทรา และลขิติ 
จนัทร์แก้ว (2561: 7) ไดศ้กึษา การพฒันาการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหดิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่อง วิถีหาเห็ด และขายเห็ด ผลการศึกษาพบว่า 
คะแนนเฉลี่ย ความรู้ของนิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรยีนรู้ป่า ชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง วถิีหาและขายเหด็
ก่อน การเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 20.70 และหลงัการ เข้าร่วม
กิจกรรมโดยร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 
26.80 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน ความรู้ ก่อนและหลงั
การเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า นิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมมี

คะแนนเฉลี่ยความรู้หลงั การเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้
มากกว่าก่อนการเข้ากิจกรรม และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของวนิดา สรอ้ยสน (2562: 7) ไดท้ าการศกึษา 
การส่งเสริมการเรียนรู้ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าใน
ชุมชน ผลการศกึษาพบว่า นิสติที่ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
การส่งเสริมการเรียนรู้ ก่อนการส่งเสริมมีคะแนน
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (x̅ = 8.50) และหลังการ
ส่ง เสริมนิสิตมีคะแนนโดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
(x̅ = 17.29) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าไม้และ
สตัวป่์าในชุมชน ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นิสติ
มคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของวรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ ประยรู วงศ์
จนัทรา และบญัญตัิ สาล ี(2558 : 218) ได้ศกึษาเรื่อง 
การพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนกวีสี
เขียว (Green Poem)ส าหรับนิสิตปริญญาตรีสาขา
สิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษาพบว่า หลงัการพฒันา
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว 
(Green Poem) ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมมีคะแนนความรู้ เ กี่ย วกับการอ นุรักษ์
สิ่งแวดล้อมก่อนเข้าร่วมการพัฒนากิจกรรมของ
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 16.00 คะแนน 
ซึง่มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการ เขา้ร่วม
กิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.46 คะแนน ซึ่งมี
ระดับความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังกิจกรรม ผู้ที่เข้าร่วม
กจิกรรมมีความรู้หลงักิจกรรมมากกว่าก่อนกิจกรรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของยุพิน โพธิช์ ัยทอง และน ้ าทิพย์ ค าแร่ 
(2562: 66) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลติ
ปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลสตัว์ เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีใน
สิง่แวดลอ้ม ผลการศกึษาพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม 
มคีวามรูเ้กีย่วกบัการผลติปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็จากมลูสตัว์
เพื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดลอ้ม ก่อนฝึกอบรมมคีะแนน
เฉลีย่เท่ากบั 11.21 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 56.05 หลงั
การฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 18.70 คะแนน คดิ
เป็นรอ้ยละ 93.50 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อน
และหลงัฝึกอบรม พบว่า หลงัฝึกอบรมผู้เข้าร่วมการ
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ฝึกอบรมมีความรู้มากกว่าการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสเุมธ ผกาหวน และคณะ (2561: 1-17) ได้
ศกึษาวจิยัเรื่องการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม เรื่อง 
ต้นไม้เด่นในป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า คะแนน
เฉลีย่ความรูข้องนิสติก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 18.86 และหลงั
การเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากมคี่าเฉลีย่
เท่ากับ 27.60 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  พบว่า นิสิตที่มี
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมเพิม่ขึ้น
มากกว่าก่อนการเขา้ร่วม กจิกรรมอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั.05 
 ดังนัน้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
การส่งเสรมิการปลูกต้นตะเคยีนทอง มคีวามรู้เพิม่ขึน้
เนื่ องจากคู่มือการส่งเสริมมีความเหมาะสม และ
น่าสนใจ จึงท าให้เนื้อหาเหมาะกับผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสริม ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของ
คู่มอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิเป็นอย่างด ีซึง่คู่มอืการสง่เสรมิ
การเรียนรู้การปลูกต้นยางนานัน้เน้นให้นิสิตได้รับ
ประสบการณ์ และความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหน้ิสติสามารถน า
ความรู ้ และประสบการณ์ทีไ่ดเ้กีย่วกบัการปลกูตน้ยาง
นาไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างสงูสดุ 
 5 . 2 . 2 ผลศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการ
ปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นตะเคียนทอง โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ  
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการปลูก
ต้นไมม้คี่า: ต้นตะเคยีนทอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้แบบ
แผนผงัความคิด ของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ก่อนการ
ส่งเสรมินิสติมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (x̅= 4.15) หลงั
การส่งเสริมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (x̅= 4.31) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
หลังการส่งเสริมนิสิต มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ก่อนการ
ส่งเสรมิ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของสภุาภรณ์ พลนิกร (2548: 226) ไดก้ล่าว
ว่าทศันคต ิคอื วธิกีารทีแ่ต่ละคนคดิรูส้กึและการกระท า
ต่อสภาวะแวดล้อม หรือปริมาณของความรู้สึกทัง้
ทางบวกและทางลบที่มีต่อสิ่งที่มากระตุ้นต่างๆ 

(Stimuli) หรอืเป็นความโน้มเอยีงที่เกดิจากการเรยีนรู้
ในการตอบสนองต่อวตัถุใดๆ (Object) ทัง้ในด้านที่ดี
และไม่ดีด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย (Consistent) 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศุภกนิตย ์พลไพรนิทร ์(2540: 
79) สรุปว่ า  ทัศนคติ  หมายถึง  การประเมินค่ า
ความรูส้กึความคดิเหน็ หรอืความเชื่อของบุคคลต่อสิง่
ใดสิง่หนึ่ง อนัมพีฤติกรรมที่แสดงออกว่าเหน็ด้วย ไม่
เห็นด้วย ปกติบุคคลจะมีทศันคติที่ดีต่อสิง่ที่เหน็ด้วย 
และทศันคตใินทางไม่ด ีต่อสิง่ที่ไม่เหน็ด้วยสอดคล้อง
กบัแนวคดิของศกัดิไ์ทย สุรกจิบวร (2545 : 138) ให้
ความหมายว่า ทศันคต ิคอืสภาวะความพรอ้มทางจติที่
เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มของ
พฤตกิรรมบุคคลทีม่ต่ีอบุคคลสิง่ของ สถานการณ์ต่างๆ 
ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพร้อม
ทางจิตนี้จะต้องอยู่นานพอสมควร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของชลทศิ พนัธุ์ศริ ิและบญัญตัิ สาล ี(2558 : 
178- 188)  ไ ด้ ศึ ก ษ า ก า รพัฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สหพนัธรฐัมาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่า ทศันคติต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สหพันธรัฐมาเลเซียของนิสิตกลุ่มทดลอง มีคะแนน
เฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม การ
อภปิรายมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ภายในกลุ่มเกดิ
การเรียนรู้ภายในกลุ่มจึงมีผลท าให้ทศันคติของนิสติ
กลุ่มทดลองเพิ่มขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จารุวรรณ วงคอ์ามาตย์ และคณะ (2562 : 82-23) ได้
ศึ ก ษ า ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า กต้ น
เถาวลัยเ์ปรยีง ผลการศกึษา พบว่า ทศันคตต่ิอการใช้
ประโยชน์จากต้นเถาวลัย์เปรยีงของนักเรยีนโรงเรยีน
เกิ้งวิทยานุกูลที่เข้าร่วมการส่งเสริม มีคะแนนเฉลี่ย 
ทศันคตกิ่อนการสง่เสรมิอยู่ในระดบัปานกลาง และหลงั
การส่งเสรมิทศันคตอิยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ทศันคติหลงั การส่งเสริมสูง
กว่าการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 
สอดคล้องกบังานวิจยัของทศพร ฆ้องค า (2557: 38) 
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกต้นประดู่ป่า
เพื่ออนุรกัษ์ป่าชุมชนโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ต าบล
ขามเรยีง อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ผล
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การศกึษาพบว่า นักเรยีนมทีศันคตกิ่อนการส่งเสรมิอยู่
ในระดบัไม่แน่ใจ (x̅ = 1.87) และหลงัส่งเสรมินักเรยีน
มีทัศนคติอยู่ ใ นร ะดับ เห็นด้ว ย  ( x̅ = 2.97) เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม
นักเรียนมีทัศนคติมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเขมศร 
ขนัทะ และวรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ (2562 : 43) ได้
ท าการศกึษา การส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากมะกรูด
ในการดบักลิน่ ของมูลนิธสิิง่แวดล้อมศกึษา (เสลภูม)ิ 
ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า 
ก่อนการส่งเสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการ
ใชป้ระโยชน์จากมะกรูดในการดบักลิน่อยู่ในระดบัเหน็
ด้วย ( x̅  = 2.69) และหลังการส่งเสริมนักเรียนมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคติอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ( x̅  = 2.87) 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ พบว่า หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
สูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั.05 สอดคล้องกบังานวจิยัของจกัรพงษ์ ท้าวนิล 
(2557 : 83) ได้ศกึษาการปลูกหวายเพื่อการอนุรักษ์
และการใชป้ระโยชน์ ผลการศกึษาพบว่า ค่าเฉลีย่ของ
ทศันคติต่อการปลูกหวายเพื่อการอนุรกัษ์ และการใช้
ประโยชน์ ก่อนการสง่เสรมิพบว่า มทีศันคตโิดยรวมอยู่
ในระดบัเหน็ด้วย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.52 และหลงัการ
สง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 2.88 เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ก่อนการสง่เสรมิ 
และหลงัการส่งเสรมิ นิสติมทีศันคติต่อการปลูกหวาย
เพื่อการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์ หลงัการส่งเสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 5 . 2 . 3  ผลศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นตะเคยีนทอง โดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นตะเคียนทอง
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิดพบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการ
ส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อญาติมิตรพวกพ้อง  
(x̅ = 2.22) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย

จริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม (x̅ = 3.33) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของประยรู วงศ์
จันท ร า  (2555 : 171-172) ไ ด้ ใ ห้ ค ว ามหม ายว่ า
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ หลกัการทีค่วรประพฤติ
อย่างหนึ่งต่อสิง่แวดลอ้มซึง่มผีลท าใหส้ิง่แวดลอ้มด ารง
อยู่ อย่ าง เ ป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ และเพื่ อ
ประโยชน์ใหส้รรพสิง่ทีอ่าศยัสิง่แวดลอ้มด ารงอยู่ไดโ้ดย
ไม่สญูเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างคนกบัสิง่แวดลอ้ม
ซึ่งจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกจาก
จรยิธรรมชวีติสงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวัเอง
เป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยงชวีติ ชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของวนิยั  วรีะวฒันานนท ์(2546 : 
43) ได้ให้ความหมายว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อม คือ
หลกัการปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบัมนุษยท์ีย่ดึ
เอาความถูกต้องดงีาม ความถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรม 
และความเมตตาที่พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อชวีติและต่อมนุษยด์ว้ยกนั ในการทีม่นุษย์
พึงปฏิบตัิต่อสิ่งแวดล้อมจึงประกอบไปด้วยรากฐาน
ความเชื่อในเชงิคุณธรรมทีม่คีวามแตกต่างกนัในระดบั
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ออกไป สอดคลอ้งกบัแนวคดิของอรรถเดช สรสุรชาติ 
(2558 : 23) ได้ให้ความหมายว่าจริยธรรม หมายถึง 
คุณสมบตัทิางความประพฤติ ทีส่งัคมมุ่งหวงัให้คนใน
สงัคมนัน้ประพฤติมีความถูกต้องในความประพฤติมี
เสรภีาพภายใน ขอบเขต ของมโนธรรม(Conscience) 
เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมจึงประพฤติปฏิบัติต่อ
ตนเองและผู้อื่น ต่อสังคมทัง้นี้ เพื่อก่อให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคมการที่จะปฏิบัติให้เป็นไป
เช่นนั ้นได้ผู้ปฏิบัติ จ ะต้องรู้ว่ าสิ่ง ใดถูกสิ่ง ใดผิด  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประยูร วงศ์จันทรา 
( 2551–84) ไ ด้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง ก า ร พัฒ น า
กระบวนการสอนสิง่แวดล้อมศกึษาโดยการสอดแทรก
จริยธรรม ส าหรบันิสติระดบัปริญญาตรี พบว่า นิสิต
กลุ่มทดลองมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ในจริยธรรม 
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ระดบั 4 จริยธรรมเพื่อความถูกต้องดีงาม ส่วนนิสิต
กลุ่มควบคุมมีจริยธรรมสิง่แวดล้อมอยู่ใน จริยธรรม
ระดบั 3 จริยธรรมเพื่อสงัคมและนิสติกลุ่มควบคุมที่มี
ผลการเรียนสูงมีจริยธรรม สิง่แวดล้อมมากกว่านิสติ
กลุ่มทดลองที่มผีลการเรียนปานกลางและต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
รชนิีพร ศรคีา และคณะ (2562 : 66-80) การส่งเสรมิการ
เรียนรู้ทรพัยากรปศุสตัว์ในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า  
การเปรยีบเทยีบจรยิธรรม สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากร
ปศุสตัว์ในชุมชน พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ญาตมิติรพวกพอ้ง และหลงัการฝึกอบรมนิสติมคีะแนน
เฉลี่ยจริยธรรม สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
สังคม เมื่ อ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลี่ย จริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรม
มากกว่าก่อน การฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยัของวิทยา ห่อทอง 
และคณะ (2561 : 47)  ไดท้ าการศกึษาเรื่องการพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องประเภทป่าชุมชนโคกหินลาด 
ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม
แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอื และกระบวนการฝึกอบรมกจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนมีความเหมาะสมและมีเทคนิค
วิธีการฝึกอบรมที่มีความ หลากหลายผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ทุกหน่วยฝึกอบรม 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของรชัเทพ เวยีนสถาพร (2561: 
80) ได้ศึกษาการเรียนรู้สภาพทรพัยากรสิง่แวดล้อม
ดา้นการใชป้ระโยชน์ของมนุษยใ์นชุมชน ผลการศกึษา 
พบว่า การเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของนิสติ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมก่อนการอบรมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อ
สงัคม (x̅ = 2.84) และหลังการอบรมนิสิตมีคะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้อง (x̅ = 3.55) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อน และหลังการอบรม 

นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการอบรม 
มากกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอภญิญา ชมมอน 
ประยูร วงศ์จนัทรา และลขิติ จนัทร์แก้ว (2562 : 34) 
ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและ
สตัว์น ้าในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
สงัคม (x̅ = 2.68) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้องดีงาม ( x̅ = 3.30) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการ
ส่ ง เสริม  พบว่ า  นิสิตมีคะแนนเฉลี่ ยจ ริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05   
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานที่สนใจสามารถน าคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นตะเคียนทอง โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด  เพื่อเป็น
แนวทางในการประชาสมัพนัธ์ หรอืจดัท าเป็นสื่อการ
เรยีนรูไ้ดอ้อนไลน์ได ้
 2) สามารถน าคู่มอืไปเผยแพร่ใหก้บัเยาวชนใน
ชุมชน หรอืนักเรยีนในโรงเรียน เพื่อเป็นความรูใ้นการ
ปลกูตน้ตะเคยีนทอง ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารสรา้งหรอืพฒันาสื่อ โดยใชคู้่มอืใน
รูปแบบต่างๆ เช่น วดีทีศัน์ โปสเตอร์ ใบปลวิแผ่นพบั 
เพื่อให้เกดิความสนใจในการร่วมกระบวนการส่งเสรมิ
เพิม่มากขึน้ 
 2) ควรมศีกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัอื่นๆ เช่น ระดบั
การศึกษา อาชีพ อายุ เพศ ที่อาจมีผลต่อความรู้ 
ทศันคติและจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางใน
การพฒันากระบวนการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า: ตน้
ตะเคยีนทอง อย่างมปีระสทิธภิาพ 
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