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บทคดัยอ่ 

 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมาย 1) พฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า: ตน้มะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคิด ให้มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ 2) เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นมะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้
แบบแผนผงัความคดิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนในรายวชิาทรพัยากรป่าไม้และ  
สตัวป่์า จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมการสง่เสรมิ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ แบบทดสอบความรู ้แบบ  
วดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และ paired  t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 87.66/84.50 มคี่าดชันี
ประสทิธผิลเท่ากบั 0.6868 แสดงว่านิสติผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 68.68 และนิสติมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ ทศันคติและจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นมะม่วง หลงัการส่งเสรมิสูงกว่า
ก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั :  การส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า ต้นมะม่วง เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ ความรู้เกี่ยวกบั
 สิง่แวดลอ้ม ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract 

 The purposes of this research were as follows : 1 )  to develop a manual of promoting the planting 
precious trees: Mango (Mangifera Indica.) 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 : Mango (Mangifera Indica.) using mind 
mapping technique before and after the promotion. The sample used in the research were 30 1st year 
undergraduate students in Environmental Education, Faculty of Environment and Resource Studies, 
Mahasarakham University, enrolled in forest and wildlife resources subject, by voluntary sampling. The 
research tools were a manual of promoting planting precious trees: Mango (Mangifera Indica.) 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 87.66/84.50 and the effectiveness index of the manual which 
developed was 0.6868, it showed that undergraduate students improved their study by 68.68%.  After the 
promotion through a manual, undergraduate students had an average score of environmental knowledge, 
attitude and ethics towards the planting of precious trees: Mango (Mangifera Indica.) higher than before the 
promotion, statistical significance at the level of .05. 
 
Keywords: Promotion the planting of precious trees, mango, mind map techniques, environmental 
 knowledge, environmental attitude, environmental ethics 
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1. บทน ำ 
 ตน้ไม ้58 ชนิดค ้ากูเ้งนิ ตน้ไมท้ีใ่ชค้ ้าประกนักู้
เ งินได้ มีต้นอะไรบ้าง  ต้องท ายังไง ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี  (ค รม . )  มีมติ เห็นชอบให้ออก
กฎกระทรวงฉบับใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติ  
(พ.ร.บ.) หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 เพื่อ
เปิดทางใหน้ าไมย้นืตน้ทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิมาเป็น
หลักประกันทาง  ธุรกิจเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงนิได ้โดยก าหนดว่าจะตอ้งเป็นต้นไมต้ามบญัชี
ท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า จ านวน 58 ชนิด  
ที่สามารถน ามาเป็นทรพัย์ที่ใช้เป็นหลกัประกนัทาง
ธุรกิจเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับความ
สะดวกและมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากขึ้น
ส าหรบัไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกจิมจี านวน 58 ชนิด 
ไดแ้ก่ ไมส้กั พะยูง ชงิชนั กระซกิ กระพีเ้ขาควาย สา
ธร แดง ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าโมง มะค่าแต้ 
เคี่ยม เคี่ยมคะนอง เต็ง รัง พะยอม ตะเคียนทอง 
ตะเคียนหนิ ตะเคยีนชนัตาแมว ไม้สกุลยาง สะเดา 
สะเดาเทยีน ตะกู ยมหนิ ยมหอม นางพญาเสอืโคร่ง 
นนทร ีสตับรรณ ตนีเป็ดทะเล พฤกษ์ ปีบ ตะแบกนา 
เสลา อนิทนิลน ้า ตะแบกเลอืด นากบุด ไม้สกุลจ าปี 
แคนา กลัปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ สุพรรณิการ์ เหลือง 
ปรดียีาธร มะหาด มะขามป้อม หวา้ จามจุร ีพลบัพลา 
กันเกรา กะทังใบใหญ่ หลุมพอ กฤษณา ไม้หอม 
เทพทาโร ฝาง ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุล
ทุเรียน และมะขามการเสนอเรื่องดงักล่าวให้ ครม.
พจิารณา เนื่องมาจากคณะกรรมการปฏริูปประเทศ
ด้านสงัคม ได้เตรียมการขบัเคลื่อนแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านสงัคมให้เป็นไปอย่างมี ประสทิธิภาพ 
โดยการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสร้างชุมชน
เขม้แขง็ในส่วนของระบบการจดัการ ทรพัยากรและ
ชุมชน พรอ้มกบัผลกัดนักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ ยืนต้นมูลค่าสูงใน
ทีด่นิกรรมสทิธิ ์เพื่อเป็นการออมและสรา้งมูลค่าทาง
เศรษฐกจิดว้ย (น้าชาต ิประชาชื่น, 2561 : เวบ็ไซต)์ 
 ต้นมะม่วงเ ป็นไม้พุ่มยืนต้น สูงประมาณ  
10 - 15 ม. ล าต้นตรง เรอืนยอดกลม ทบึ ใบเดี่ยว การ
เกาะตดิของใบบนกิง่แบบเวยีน ใบรปูหอกยาวแกมขอบ
ขนาน ปลายเรียวแหลม โคนมนแหลม ออกดอก

เดอืนธนัวาคม ถงึ มกราคม ดอกออกเป็นช่อทีป่ลาย
กิง่ ในช่อดอกหนึ่งๆ จะมชี่อย่อยหลายช่อ ดอกย่อย
ขนาดเล็กสีเหลืองอ่อน  ก้านดอกสัน้ ผลสุกเดือน
พฤษภาคม ถึง มิถุนายน และมีพันธุ์ทวายซึ่งออก
นอกฤดูกาล ผลเป็นแบบผลสด รูปทรง ขนาด และสี
ผวิแลว้แต่ชนิดพนัธุน์ัน้ ๆ บรโิภคไดท้ัง้ผลดบิและผล
สุก รสเปรี้ยว มนั และหวาน มะม่วงในประเทศไทย
โดยเฉพาะที่ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่ง มก. วทิยาเขต
ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม มอียู่หลากหลายพนัธุ์ 
(ศนูยป์ฏบิตักิารวจิยัและเรอืนปลกูพชืทดลอง, 2562 : 
เวบ็ไซต)์ 
 มะม่วงในประเทศไทยมีมากหลายพันธุ์  
สามารถแบ่งตามลกัษณะการน ามาบรโิภคได ้3 กลุ่ม
ใหญ่ๆ ดงันี้ มะม่วงส าหรบัรบัประทานผลดิบ เช่น 
น ้าดอกไมม้นั พมิเสนมนั แรด เขยีวเสวย หนองแซง 
ฟ้าลัน่ มนัหวานปากช่อง เบาสงขลา มะม่วงส าหรบั
รับประทานผลสุก เช่น อกร่อง อกร่องพิกุลทอง 
น ้าดอกไม้ หนังกลางวนั ทองด า มะม่วงที่ปลูกเพื่อ
การอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ มะม่วงส าหรับดอง 
เช่น แกว้ โชคอนนัต ์และมะม่วงส าหรบับรรจุกระป๋อง
ท าน ้าคัน้ แช่อิม่ เช่น มะม่วงสามปี มหาชนก เป็นต้น
(รตันะ สวุรรณเลศิ, 2544 : เวบ็ไซต)์  
 มะม่วงและการแปรรูปมะม่วง ไม่ได้มีเพียง
เพื่อสนองความต้องการของตลาดในประเทศเท่านัน้ 
ตลาดส่งออกต่างประเทศ ก็ประสบผลส าเร็จด้วย
เช่นกนั เพราะความหลากหลายในวิธี การแปรรูป
มะม่วง หากเกษตรกร หรอืผู้ทีส่นใจลงทุนด้าน การ
แปรรปูมะม่วง สามารถทดลอง หรอืดดัแปลงจากสตูร
เหล่านี้ได้ตามความชอบ เพื่อให้ได้รสชาติที่ถูกปาก 
ถูกใจ ผู้รบัประทานการแปรรูปมะม่วง แบบแช่เยอืก
แขง็ ปัจจุบนัมีผู้ผลิต “เนื้อมะม่วงสุกแช่เยือกแขง็” 
ส่งออกกนัมากขึน้ เนื่องจากช่วยลดค่าใชจ้่ายในการ
ขนส่ง เพราะเป็นการแช่เยือกแข็งเนื้อมะม่วงสุก
เฉพาะสว่นทีบ่รโิภคไดเ้ท่านัน้ และสามารถเกบ็รกัษา
ไว้ได้นาน สะดวกในการเกบ็รกัษาและขนส่ง มกีลิน่
และรสชาติเหมือนเนื้อมะม่วงสด และมีคุณค่าทาง
โภชนาการสงู เช่น มปีรมิาณวติามนิซแีละสารแคโรที
นอยด์ (carotenoids) ที่มีความส าคัญต่อร่างกาย 
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โดยเฉพาะสารเบต้า-แคโรทนี ทีม่คีุณสมบตัเิป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระและเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ใน
ร่างกาย เน้ือมะม่วงสุกยงัเป็นแหล่งของโพแทสเซยีม
และเสน้ใยอาหารดว้ย นอกจากนี้ การแปรรูปมะม่วง 
โดยการน าผลมะม่วงสกุมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑเ์น้ือ
มะม่วงสุกแช่เยอืกแขง็ ยงัเป็นวธิลีดปัญหาเรื่องโรค
และแมลงวันทอง จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผล
มะม่วงไดอ้กีทางหนึ่ง (ศนูยร์วมบทความการเกษตร, 
2562 : เวบ็ไซต)์ 
 ดังนัน้ จากคุณประโยชน์มากมายของต้น
มะม่วง ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา และถ่ายทอด
องค์ความรูเ้กี่ยวกบัการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะม่วง 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ เพื่อให้
นิสติทีเ่ขา้ร่วมอบรมไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิ
การปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะม่วง รวมถึงมีทศันคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเพิม่มากยิง่ขึน้และสามารถ
บู รณาการ ให้ เกิดป ระ โยช น์  โดยมีวิธี ใ นการ
ด าเนินการ คือ การจดัการส่งเสรมิเป็นวิธถ่ีายทอด
ความรู ้พรอ้มทัง้มเีอกสารและคู่มอืเป็นองคป์ระกอบ
ในการส่งเสรมิเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสติชัน้ปีที่ 1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มี
ความรู ้มคีวามตระหนกัถงึการสง่เสรมิการปลกูตน้ไม ้
มีค่า : ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิอย่างถูกตอ้ง 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูก
ตน้ไมม้คี่า: ต้นมะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผังความคิด ให้มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิเกีย่วกบัการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นมะม่วง โดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 
 
 
 

3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับ
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 99 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นิสติระดบั
ปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ลงทะเบยีนในรายวชิาทรพัยากรป่าไม้
และสตัว์ป่า จ านวน 30 คน ได้จากการเลือกแบบ
สมคัรใจเขา้ร่วม 
3.2 ตวัแปรศึกษา 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการปลูก
ตน้ไมม้คี่า : ตน้มะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ 
 3.2.2 ตวัแปรตาม คือ ความรู้ ทศันคติ และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ต่อการปลูกต้นไม้มีค่ า : 
ตน้มะม่วง 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ มีค่า: 
ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ 
 3.3.2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ตน้ไมม้คี่า : ตน้มะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ  
 3.3.3 แบบวดัทศันคตต่ิอการปลกูตน้ไมม้คี่า : 
ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ  
 3.3.4 แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการ
ปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้มะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื 
  ระยะที่ 1 การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมอื มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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   1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา 
เอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการ
สรา้งเครื่องมอื 
   2) สร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัได้แก่ 
คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นมะม่วง  
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ประกอบ
ไปดว้ย 3 หน่วยการสง่เสรมิ ไดแ้ก่ หน่วยการสง่เสรมิ
ที ่1 ลกัษณะทางพฤกษศาสตรข์องต้นมะม่วง หน่วย
การส่งเสริมที่ 2 สรรพคุณและประโยชน์ของต้น
มะม่วง และหน่วยการส่งเสรมิที่ 3 เทคนิคการปลูก
และขยายพนัธุ์ต้นมะม่วง แบบทดสอบความรู้ แบบ
วดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
   3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ส่งอาจารยท์ี่
ปรกึษาเพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  
   4)  น า เครื่ อ งมือที่ผ่ านอาจารย์ที่
ปรกึษา ส่งผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหา
คุณภาพของเครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้อง
พร้อมทัง้หาค่าความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อ
ตรวจวิเคราะห์คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน 
พบว่า คู่มือและเครื่องมือ มีค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 
0.5 ขึน้ไป ค่าความเหมาะสมของคู่มอืและเครื่องมอื 
มคี่าเฉลีย่มากกว่า 4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ช้
ในการส่งเสริมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูได ้
   5) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์
จากผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่ายของ
เครื่องมอื ดงันี้ 
    5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากับ 0.87 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.33 - 0.65 และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.43 
– 0.70 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
    5.2) แบบวัดทัศนคติค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากับ 0.90 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.33 – 0.87 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ทีก่ าหนดไว ้

    5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.92 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้
อยู่ระหว่าง 0.39 – 0.79 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วดัและประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อนามาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า :  
ตน้มะม่วง 
  ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ขออนุญาตใชส้ถานทีใ่นการจดัการ
กจิกรรมส่งเสรมิ ณ มูลนิธสิิง่แวดล้อมศกึษา ต าบล
หนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
   2) ทดสอบความรู้ วัดทัศนคติและ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม เกี่ยวกบัการปลูกต้นไม้มคี่า : 
ตน้มะม่วง ก่อนการสง่เสรมิ 
   3) เริ่มกระบวนการการส่งเสริมการ
ปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นมะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผังความคิด ซึ่งมีการจับกลุ่มในการท า
แผนผงัความคดิในระหว่างการส่งเสรมิ โดยมขีัน้ตอน
ในการท าแผนผงัความคดิ ดงันี้ 
    3.1 เตรยีมความพรอ้มใหก้บัผูเ้ขา้
รบัการส่งเสรมิ โดยการถ่ายทอดองคค์วามรูเ้กีย่วกบั
ตน้ไมม้คี่า: ตน้มะม่วง 
    3.2 อธิบายเกี่ยวกับเทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิและเสนอแผนผงัความคดิ
ในแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้พรอ้มทัง้อธบิายโครงสรา้ง
หรอืรปูแบบของแผนผงัความคดิและวเิคราะหร์่วมกนั 
    3.3 จัดกลุ่มผู้เข้ารับการส่งเสริม 
กลุ่มละ 5-6 คน เพื่อระดมความคิดรวบยอดไว้บน
กระดาษ ใช้เครื่องหมาย รูปภาพ หรือลูกศรลาก
เชื่อมโยงแตกสาขาออกไปในแต่ละแผนผงัความคดิ 
    3.4 ให้ผู้ เข้ารับการส่งเสริมน า
แผนผงัความคดิมาอภปิรายให้ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
ท่านอื่นๆ ไดร้บัฟัง 
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   4) ทดสอบความรู้ วัดทัศนคติและ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัการปลกูตน้ไมม้คี่า ตน้
มะม่วง หลงัการสง่เสรมิ 

   5) สรุปผลการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้
มีค่า : ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ 

 

 
ภาพประกอบที ่1 กระบวนการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้ไมม้คี่า: ตน้มะมว่ง  

โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 

3.5 การวิเคราะหข์้อมลู 
 การวิจยัครัง้นี้ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  3.5.1 แบบประเมินความเหมาะสมของ
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นมะม่วง โดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  3.5.2 แบบประเมินความสอดคล้องคู่มือ
การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นมะม่วง โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  3.5.3 เ ค รื่ อ ง มือ ที่ ใ ช้ ใ นก า ร วัด แ ล ะ
ประเมินผลของการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: 
ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ 
   1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นมะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็น
ค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง 
จ านวน 20 ขอ้ 
   2) แบบวดัทศันคติต่อการปลูกต้นไม้ 
มีค่า : ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็นแบบ
วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  

ม ี5 ตวัเลอืก คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
   3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการ
ปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นมะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็น
ค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง คอื 
เพื่อตนเอง เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อสงัคม เพื่อ
ความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวิ เ คราะห์ข้อมูลครั ้งนี้  ผู้ วิจ ัย ใ ช้
โปรแกรมประมวลผลส าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร์ ใช้
สถติใิน การวเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมอื ได้แก่ 
ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าความ 
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั และค่าอ านาจจ าแนก 
  3) สถติเิปรยีบเทยีบผลก่อนและ หลงัการ
ส่งเสริม ได้แก่ Paired t-test ที่ระดบันัยส าคญั ทาง
สถติ ิ.05 
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4. สรปุผลกำรวิจยั 
 การส่งเสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า : ตน้มะม่วง โดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ มรีายละเอยีด
การเสนอผลการวจิยัตามล าดบั ดงันี้ 
  4.1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิทีม่ี
ประสิทธิภาพ (E1/ E2) ตามเกณฑ์ 80/80 ของคู่มือ
การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะม่วง โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคดิ พบว่าคะแนน
เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะม่วง 
โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ ระหว่าง
การส่งเสรมิ โดยรวมเท่ากบั 526 คดิเป็นรอ้ยละ 87.66 
แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากบั 87.66 และคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูก
ต้นไม้มคี่า : ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ หลงัการส่งเสรมิ โดยรวมเท่ากบั 507 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.50 66 แสดงให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 84.50  โดย
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 87.66 
และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 84.50 
ดงันัน้ คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้มะม่วง โดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด จึงมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 87.66/84.50 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์
ทีต่ัง้ไว ้(ดงัแสดงในตารางที ่1) 
  ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นมะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิด มีค่าเท่ากับ 0.6868 
หมายความว่า นิสติมคีวามรู้เพิม่ขึน้และส่งผลให้นิสติมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใช้คู่มือ
การส่งเสรมิ รอ้ยละ 68.68 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
  4.2 ผลการเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตแิละ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นมะม่วง  

โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 
   4.2.1 นิ สิตมี คะแนนเฉลี่ ยความรู้
เกีย่วกบัการปลกูไมม้คี่า : ตน้มะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ก่อนการสง่เสรมิโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ( x̅ = 10.10) และหลงัการส่งเสริม
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( x̅ = 16.90) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกีย่วกบัการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นมะม่วง โดยใชเ้ทคนิค
การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด ก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิ พบว่า นิสติ ผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิมคีวามรูห้ลงั
การส่งเสรมิมสีงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัแสดงในตารางที ่3) 
   4. 2. 2 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการ
ปลกูตน้ไมม้คี่า: ต้นมะม่วง ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ( x̅ = 4.15) และหลังการส่งเสริมนิสิต  
มคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่าง
ยิง่ ( x̅ = 4.31) เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ก่อน   และหลงัการส่งเสรมิ พบว่านิสติมคีะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติหลังการส่งเสริมก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัแสดงในตารางที ่3) 
   4.2.3 นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นมะม่วงก่อนการ
ส่งเสริม โดยรวมอยู่ในระดับเพื่อญาติมิตรพวกพ้อง  
( x̅ = 2.59) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม ( x̅ = 3.29) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
จริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการสง่เสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 (ดงัแสดงในตารางที ่3) 
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ตารางที่ 1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผน 
ผงัความคดิ (E1/E2) 

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

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 526 17.53 0.77 87.66 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 507 16.90 1.09 84.50 

ประสิทธิภำพของคู่มือ (E1/E2) เท่ำกบั  87.66/84.50 

 
ตารางที่ 2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ 
ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร
ส่งเสริมทุกคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร
ส่งเสริมทุกคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั    
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
กำรทดสอบ 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) ของคู่มือ 
เกณฑ ์

303 507 30 20 0.6868 ผ่านเกณฑ ์
 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อต่อการปลูกตน้ไมม้คี่า : ตน้มะม่วง โดยใชเ้ทคนิค
การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิของนิสติ ของนิสติ โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

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

ความรู ้
(N=20) 

10.10 1.37 ปานกลาง 
 

16.90 
 

 
1.09 

 
มาก -19.592 29 .000* 

ทศันคต ิ
(N = 5) 

4.15 0.21 เหน็ดว้ย 4.31 0.16 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-3.14 29 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

 
2.59 

 
0.86 เพื่อสงัคม 

 
3.29 

 
0.80 

เพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม 

-10.24 29 
 

.000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการ ปลูก
ต้นไม้มีค่า: ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการ เรียนรู้
แบบแผนผังความคิด ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเกณฑ ์ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
สง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า: ตน้มะม่วง โดยใชเ้ทคนิค
การเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ พบว่า ประสทิธผิล

ภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 87.66 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 84.50 
ดังนั ้น  คู่มือการส่ ง เสริมการปลูกต้นไม้มีค่ า  :  
ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
คว ามคิด  มีป ระสิทธิภ าพของคู่ มือ ฝึ กอบรม 
87.66/84.50 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้
ส าหรบัการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะม่วง 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ซึง่เป็น
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รูปแบบการจดักจิกรรมค่ายใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเกดิ
ความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการปลูกต้นไม้มีค่า :  
ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิด สามารถพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มี
พฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั โดยทีผู่ส้ง่เสรมิไดน้ า
เทคนิคการเรยีนรู้แผนผงัความคิด เข้ามาใช้ในการ
แสดงโครงสร้างของการคิด กระบวนการคิดต่างๆ 
จากความคดิหลกัไปสูค่วามคดิรอง ใหเ้ป็นโครงสรา้ง
ในภาพรวม โดยใช้ เส้น สี ค า และเครื่องหมาย
สญัลกัษณ์ทีจ่ะช่วยใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์เพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมผีลสมัฤทธิเ์ป็นไปในทศิทางที่
ดขี ึน้ ดงันัน้จงึแสดงใหเ้หน็ว่าการจดักจิกรรมค่ายโดย
ใช้คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า :ต้นมะม่วง 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด  
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิ
ของธญัญา ผลอนันต์ (2543 : 1) ไดใ้หค้วามหมายว่า Mind 
Map เทคนิคการจดบนัทกึที ่พฒันามาจากความรูเ้รื่องของ
สมองและความทรงจ า ของมนุษย์ แผนที่ความคิดเป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้ รวบรวม บันทึก และสรุป
ความรู ้ความคดิโดยเริม่จากความคดิหลกัหรอืหวัเรื่องแลว้
แยกออกไปเป็นความคดิรองและความคดิย่อย  ๆอย่างเป็น
ระบบ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของวจิติร อาวกุล (2550 : 
61) กล่าวว่าการส่งเสริมเป็นกระบวนการที่ช่วย
เพิม่พูนความถนัด ความรูท้างธรรมชาต ิทกัษะ หรอื
ความช านาญ ความสามารถของบุคคลให้มเีทคนิค
วชิาการ ในการท างาน เพื่อใหบุ้คลากรเกดิพฤตกิรรม
ใหม่ เพื่อให้เกิดทักษะในการท างานอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง การส่งเสริม หมายถึง การ
พฒันาหรอืฝึกฝนอบรมบุคคลใหเ้หมาะสมหรอืเขา้กบั
งานหรือการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สพุตัรา วงศษ์า (2542 : 77) ไดก้ล่าวไวว้่าการพฒันา
กิจกรรมการ เรียนรู้  หมายถึง  แบบแผนการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดเป็นระบบ
อย่างสมัพนัธ ์และสอดคล้องกบัทฤษฎ ีหลกัการการ
เรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่าน
กระบวนการวิจยั และได้รบัพิสูจน์และทดสอบว่ามี
ประสทิธภิาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะแสดงขัน้ตอนที่
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอนต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ

เรยีนรูต้ามจุดมุ่งหมายของรูปแบบนัน้ๆ ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ วาที ลพพันธ์ทอง และประยูร  
วงศจ์นัทรา (2559 : 189 - 202) ไดศ้กึษา การพฒันา
คู่มือฝึกอบรม ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อาเซยีน : สาธารณรฐัสงิคโปร์ มคีวามมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาคู่มือฝึกอบรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อม  อา เซียน  :  สาธารณรัฐสิ งค โปร ์
ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของ คู่มอืฝึกอบรม  
มปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 84.16/87.83 สอดคล้องกบั
งานวจิยัของพชัราพร ชดิทอง, สมบตั ิอปัมระกา และ
สุภารตัน์ อ่อนก้อน (2561 : 65 -74) ได้ศึกษา การ
พฒันาคู่มอืการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อ
เป็นพลงังานทดแทน ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการ
อบรมการทาถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็น
พลงังานทดแทน มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 84.16/87.83 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ สอดคล้องกับ
งานวจิยัของพรนิภา ตูมโฮม และคณะ (2559 : 189-
202) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จากการศึกษาวิจัย พบว่า 
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 84 .16/87 .83 นิสิตที่ใช้คู่ มือ ฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี มคีวามรูแ้ละทศันคต ิโดยรวม
และรายดา้นทัง้ 5 ดา้น สงูกว่ากลุ่มควบคุม และนิสติ
กลุ่มทดลองมีคะแนน ทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมที่นิสิตประเมินตนเองและวิทยากรเป็น 
ผูป้ระเมนิหลงัการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
และนิสติกลุ่มทดลองมคีวามรู ้ทศันคต ิและทกัษะใน
การเป็นวิทยากรฝึกอบรมสูงกว่านิสติกลุ่มควบคุม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 จากผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล ของ
คู่มอื มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.6868 คอื 
นิสติมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิม่ขึ้นหลงัจาก
การใชคู้่มอืการสง่เสรมิรอ้ยละ 68.68 แสดงใหเ้หน็ว่า
นิสติทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิโดยการใช้คู่มอืการส่งเสรมิ
การเรยีนรู้นัน้มคีวามรู้ความเขา้ใจมากขึน้ ท าให้ค่า
ดชันีประสทิธิผลมีค่าที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจินตนา สุขสมแดน 
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(2552 : 41) ให้ความหมายของคู่ มือ  หมายถึง 
เอกสารที่รวบรวมเนื้อหาทัง้ทฤษฎี และแบบฝึก
ปฏิบัติเพื่อใช้ประกอบหรืออ านวยความสะดวก
เกี่ ย วกับ การศึกษ า เ รื่ อ ง ใ ด เ รื่ อ งหนึ่ ง  โ ดยมี
รายละเอยีดแนะน าวธิกีารปฏบิตัใินกจิกรรมเป็นการ
ใหค้ าอธบิายและเฉลยปัญหาหรอืขอ้สงสยั เพื่อใหไ้ด้
ความรูแ้ละค าตอบอย่างรวดเรว็ดว้ยตนเองนิยมจดัท า
เป็นรูปเล่ม ท าให้สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
เรื่องนัน้ๆ ได้มากขึน้ และมกัจะมีภาพประกอบเพื่อ
ดงึดูดความสนใจ เพื่อให้เขา้ใจได้ง่ายขึ้นสอดคล้อง
กบัแนวคิดของเผชิญ กิจระการ (2546 : 1- 6) ได้
เสนอแนวทางในการหาประสิทธิผลของแผนการ
เรียนรู้หรือสื่อที่สร้างขึ้น  โดยให้พิจารณาจาก
พฒันาการของนักเรยีนจากก่อนเรยีนและหลงัเรยีน
ว่ามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้
หรอืไม่ หรอืเพิม่ขึน้เท่าใดซึง่อาจพจิารณาไดจ้ากการ
ค านวณค่า t-test แบบ Dependent Samples หรอืหา
ค่ าดัชนีประสิทธิผล  (Effectiveness Index : E.I) 
สอดคล้องกับแนวคิดของดวงมาลา จาริชานนท์ 
(2551 : 8) ไดใ้ห้ความหมายของดชันีประสทิธผิลว่า
ประสทิธผิลหมายถึงตวัเลขที่แสดงความก้าวหน้าใน
การเรียนของผู้เรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน
เปรียบเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากการทดสอบก่อน
เรียนกบัคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน ซึ่ง
สอดกบังานวจิยัของ ชยัธชั จนัทรส์มุด (2553: 144) 
ได้ศกึษา การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) ของหลักสูตร ฝึกอบรมการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าเท่ากับ 0.7144 
หมายความว่า ผู้เข้าอบรมมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
71.44 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรณารินทร์  
วงัแพน (2561 : 650 - 662) ได้ท าการศกึษา การ
พฒันาคู่มือการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน
ตามรอยพ่อ ผลการศึกษา พบว่า ดชันีประสทิธิผล
ของคู่มอืการการส่งเสรมิ เท่ากบั 0.6813 ชาวบา้นที่
ใช้คู่มือการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานตาม
รอยพ่อ มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู ้คดิเป็นรอ้ยละ 

68.13 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุบล แควน้ไทยสงค ์
และคณะ (2559 :124) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ผลการศึกษา 
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรมเท่ากับ 
0.444 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่แวดล้อมอาเซียน: ประเทศบรูไนดารุสซาลามมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 44.44 
  ดงันัน้การเรยีนรูก้ารสง่เสรมิการปลกูไม ้มี
ค่า: ต้นมะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคิด โดยใช้คู่มือกิจกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิด
ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องของ การปลกูต้นไมม้คี่า : 
ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ สามารถพฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรมตรงตาม
ความมุ่งหวัง ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้แสดงให้เหน็ว่าการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า  : ต้นมะม่วง โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ โดยใช้คู่มือ
ประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการ
สิง่แวดล้อมศึกษา ท าให้นิสติที่เข้าร่วมมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
จริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้ มีค่า: ต้น
มะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิด  
 5. 2 .1 ผลศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ  
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นมะม่วง 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ พบว่า 
นิสติที่เขา้ร่วมกิจกรรมการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มี
ค่า : ต้นมะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคิดมีความรู้ก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดับปาน
กลาง (x̅= 10.10) และหลงัการส่งเสริมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 16.90) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและ
หลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมอยู่นิสิตมี



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(1), 2564 : 14 – 31 

24 

คะแนนความรูเ้ฉลีย่มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ความเหน็ว่านิสติทีเ่ขา้
ร่วมกิจกรรมการส่ง เสริมการปลูกต้นไม้ มีค่ า :  
ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ เนื่องจากคู่มอืการส่งเสรมิ
มคีวามเหมาะสมและความน่าสนใจของเนื้อหาท าให้
นิสติเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของคู่มือการ
ส่งเสริมเป็นอย่างดี ซึ่งคู่มือการส่งเสริมการปลูก
ตน้ไมม้คี่า: ต้นมะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ เน้นใหน้ิสติไดร้บัประสบการณ์และ
ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ทีไ่ดไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์และสามารถ
น าความรู้ไปเผยแพร่ได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ 
วชิยั วงษ์ใหญ่ (2530 : 130) ไดใ้หค้วามหมายความ
ของ “ความรู”้ ไวว้่า ความรูเ้ป็นพฤตกิรรมเบือ้งต้นที่
ผู้เรยีนสามารถจ าได้ หรือระลกึได้โดยการมองเห็น 
ได้ยิน ความรู้ในขัน้นี้  คือ ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์  
ค าจ ากัดความ เป็นต้น เป็นไปตามแนวคิดของ 
ศพิล รื่นใจชื่น (2549 : 10) ได้กล่าวว่า ความรู้ คือ 
สิง่ทีส่ ัง่สมมาจากการศกึษาเล่าเรยีน การคน้ควา้ หรอื
ประสบการณ์รวมทัง้ความสามารถเชิงปฏิบัติและ
ทักษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจาก
ประสบการณ์สิง่ที่ไดร้บัมาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การ
คดิ หรอืการปฏบิตัอิงคว์ชิาในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของ แสงจนัทร์ โสภากาล (2550 : 14-
15) ได้กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง การรบัรู้เกี่ยวกบั
ขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์ รายละเอยีดต่างๆ ที่เกดิจาก
การสัง เกตการศึกษา ประสบการณ์ทัง้ ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาต ิ และสงัคมความรูพ้ืน้ฐาน 
หรือภูมิหลงัของแต่ละบุคคล ที่บุคคลได้จดจ าหรือ
เก็บรวบรวมไว้  และสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤติกรรมที่ส ังเกตหรือวัดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของทวิทศัน์ แสงศร ี(2561 : 475) ได้ศกึษา 
การส่งเสริมการใช้มะกรูดก าจัดยุงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
ส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบั ปานกลาง หลงั
การส่งเสรมิอยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ก่อนและหลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี

นัยส าคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรอนงค ์พลโคกก่อง และคณะ, (2561 : 69 - 86) ได้
ศกึษา การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ ป่าชุมชนโคก
หินลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง 
ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน ผลการวจิยัพบว่า การ
เปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัปัญหาการทิ้งขยะในป่า
ชุมชน ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัด
กจิกรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ของนิสติที่เข้า
ร่วมกจิกรรมก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 13.90 และหลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 26.83 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้
ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนเขา้ร่วม
กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
สอดคล้องกบังานวิจยัของสุจิตา โตสุข (2556: 38)  
ไดศ้กึษา การส่งเสรมิกจิกรรมอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาบา้น
หัวขัว ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้การอนุรักษ์ป่าดอนปู่ ตาก่อนและ
หลงัเขา้ร่วมกจิกรรม ชาวบา้นมคีวามรูเ้รื่องการอนุรกัษ์
ป่าดอนปู่ ตาหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ 
และคณะ (2557 : 150) ไดศ้กึษา การพฒันากจิกรรม
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสีเขียว  (Green 
Poem) ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา ผลการศกึษาพบว่า หลงัการพฒันากจิกรรม
สิง่แวดล้อมโดยใช้กระบวนการ กวีสเีขยีว (Green 
Poem) ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเข้าร่วมการ
พฒันากจิกรรมของผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 16.00 คะแนน ซึ่งมีความรู้อยู่ในระดบัปาน
กลาง และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 26.46 คะแนน ซึ่งมรีะดบัความรู้อยู่ในระดบั
มากที่สุด เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนก่อน และ
หลังกิจกรรมผู้ที่ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้หลัง
กจิกรรมมากกว่าก่อนกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  
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 5.2.2 ผลกำรศึกษำและเป รียบเทียบ
ทศันคติต่อกำรปลูกไม้มีค่ำ: ต้นมะม่วง โดยใช้
เทคนิคกำรเรียนรูแ้บบแผนผงัควำมคิด 
  ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอ
การส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะม่วง โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคตกิ่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย (x̅ = 4.15) และหลงัการส่งเสรมินิสติ 
มคีะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิ่ง 
(x̅ = 4.31) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
ทศันคติหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า 
กจิกรรมการส่งเสรมิมผีลท าใหท้ศันคตขิองนิสติทีเ่ขา้
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเนื่ องจากมีกระบวนการจัด
กิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรม มีกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษาโดยเครื่องมอืที่ใช้ใน
การจดักจิกรรมการส่งเสรมิ คอื คู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้มะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ แผนผงัความคดิในการบรรยาย
ให้ความรู้ เป็นสื่อหรือตัวกระตุ้นให้เกิดทศันคติต่อ
การส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะม่วง โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิเพิม่ขึน้เป็นสือ่
หรอืตวักระตุน้ใหเ้กดิทศันคตต่ิอการสง่เสรมิการปลูก
ตน้ไมม้คี่า : ตน้มะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคิดเพิ่มมากขึน้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของ โสภา ชูพกิุลชยั (2521 : 57) ไดใ้หค้วามหมาย
ของ ค าว่า ทศันคตหิมายถึง การรวบรวมความรู้สกึ
นึกคิด ความเชื่ อ  ความคิดเห็นแล ะความจริง  
ซึ่งได้แก่ความรู้ต่างๆ รวมทัง้ความรู้สกึซึ่งเป็นการ
ประเมินค่าทางบวกและทางลบ ซึ่งทัง้หมดจะ
เกี่ยวพนักัน ทศันคติเมื่อก่อรูปขึ้นมาแล้วยากที่จะ
เปลีย่นแปลงไดเ้พราะมแีนวโน้มทีจ่ะคงอยู่ตลอดเวลา 
คอืมนุษยจ์ะยอมเปลีย่นแปลงความรูส้กึนึกคดิของตน
โดยปราศจากการบงัคบั หรือต่อสูเ้พื่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปได้อย่างมาก และเป็นไปตาม
แนวคิดของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533 : 122) 

ทัศนคติ หมายถึง ดัชนีชี้ว่าบุคคลนัน้คิดและรู้สึก
อย่างไรกบัคนรอบขา้งวตัถุหรอืสิง่แวดลอ้ม ตลอดจน
สถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคตินัน้มรีากฐานมาจาก
ความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้
ทศันคตจิงึเป็นเพยีงความพรอ้มทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่
เร้าและเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบ
หรอืไม่ชอบตอบประเดน็หนึ่งๆ ซึง่ถอืเป็นการสื่อสาร
ภายในบุคคลทีเ่ป็นผลกระทบมาจากการรบัสารอนัจะ
มผีลต่อพฤติกรรมต่อไป และเป็นไปตามแนวคดิขอ 
พชัรา ตนัตปิระภา (2553: 56-57) กล่าวว่า ทศันคติ 
คือ ผลรวมของความเชื่อและการประเมินสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งของบุคคลซึ่งน าไปสู่แนวโน้มทีจ่ะกระท าการใน
วถิทีางหนึ่งๆ และเป็นไปตามแนวคดิของ ศุภกนิตย์ 
พลไพรนิทร์ (2540 : 79) สรุปว่า ทศันคติ หมายถึง 
การประเมินค่า ความรู้สึกความคิดเห็น หรือความ
เชื่อของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันมีพฤติกรรมที่
แสดงออกว่าเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืรูส้กึเฉยๆต่อ
สิ่งต่างๆ ในสังคม อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้
ประสบการณ์ โดยตรงหรือทางอ้อมกบัสิง่นัน้ ปกติ
บุคคลจะมทีศันคติที่ดต่ีอสิง่ที่เห็นด้วย และทศันคติ
ในทางไม่ดี ต่อสิ่งที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของญาณพัฒน์ เฉลยสุข, ไพบูลย์ ลิ้มมณี 
และกรรณิกา สุขงาม (2561 : 49-60) ไดศ้กึษา การ
ส่ ง เ ส ริมกา รอ นุ รักษ์ ท รัพยาก ร ป่ า ไม้ โ ดย ใ ช้
กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 
คะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ 
โดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษาในโรงเรยีนเกิ้ง
วิทยานุกูล พบว่าก่อนการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (x̅ = 2.46) และหลงัการ
ส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเห็นด้วย 
(x̅ = 2.90) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า นักเรยีนมคีะแนน
เฉลี่ยทัศนคติหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
ส่ง เสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
สอดคล้องกบังานวิจัยของจารุวรรณ วงค์อามาตย์ 
และคณะ (2562 : 82 - 93) ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการ
ใช้ประโยชน์จากต้นเถาวัลย์เปรียง ผลการศึกษา
พบว่ า ทัศ น คติ ต่ อ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า กต้ น
เถาวลัย์เปรยีงของนักเรยีนโรงเรยีนเกิ้งวทิยานุกูลที่
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เขา้ร่วมการส่งเสรมิ มคีะแนนเฉลีย่ ทศันคตกิ่อนการ
ส่งเสริมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย และหลงัการส่งเสริมมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงั
การส่งเสริม พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของธญัลกัษณ์ ดวงจ าปา และคณะ (2561 : 
486 – 497) ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการปลูกตน้กุ่มบก
เพื่อการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ ผลการศกึษาพบว่า 
ก่อนการส่งเสริมชาวบ้านมีทัศนคติอยู่ในระดับไม่
แน่ใจ และหลงัการส่งเสรมิมทีศันคติอยู่ในระดบัเหน็
ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
มนิตรา วรผาบ (2557 : 60-63) ไดศ้กึษาการสง่เสรมิ
การคดัแยกขยะมลูฝอยเพื่อการอนุรกัษ์ สิง่แวดลอ้มใน
โรงเรยีนท่าขอนยางพทิยาคม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอ
กนัทรวิชยั จังหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า 
เป็นไปตามสมมุตฐิานการวจิยัหลงัการสง่เสรมิการคดั
แยกขยะมลูฝอยผูเ้ขา้ร่วมมคีวามรูแ้ละทศันคตสิงูกว่า
ก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภูมนิทร ์น้อยปากด ี(2558 
: 39) ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พชืสมุนไพร
ในป่าดอนปู่ ตาเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านโนน
ส าราญ ต าบลบ้านหวาย อ าเภอวาปีปทุม จงัหวัด
มหาสารคาม พบว่า ก่อนการส่งเสริมมีคะแนน
ทศันคตเิฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการ
ส่งเสรมิชาวบ้าน มคีะแนนทศันคติเฉลีย่โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง หลังการส่งเสริมชาวบ้าน มี
คะแนนทัศนคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม
พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่หลงัการสง่เสรมิสงูกว่า
ก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั.05 
 5.2.3 ผลศึกษำและเปรียบเทียบจริยธรรม
ส่ิงแวดล้อมต่อกำรปลูกต้นไม้มีค่ำ :ต้นมะม่วง 
โดยใช้เทคนิคกำรเรียนรูแ้บบแผนผงัควำมคิด 

  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า :  

ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิดของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการ
อบรม  พบว่ า  นิ สิตมีคะแนนเฉลี่ ย จ ริยธ ร รม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนการสง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
สงัคม (x̅ = 2.59) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนน
เฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้องดีงาม (x̅  = 3.29) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการ
ส่ง เสริม  พบว่า  นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า
กจิกรรมการส่งเสรมิมผีลท าให้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่ องจากมี
กระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรม  
มีกระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม คอื คู่มอืการส่งเสรมิ
การปลูกต้นไม้ มคี่า : ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ แผนผงัความคดิในการ
บรรยายให้ความรู ้เป็นสื่อหรอืตวักระตุ้นให้เกดิการ
เรยีนรูแ้ละมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการส่งเสรมิการ
ปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้มะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผังความคิดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของประยูร วงศ์จนัทรา (2553 : 171-172) 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง หลักการที่คว ร
ประพฤติอย่างหนึ่งต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลท าให้
สิ่งแวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบ
นิเวศ และเอื้อประโยชน์ให้แก่สรรพสิ่งที่อาศัย
สิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่สูญเสียระบบ
สมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มไม่สามารถแยกออกไดจ้ากจริยธรรมชวีติ 
สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวัของมนัเองเป็น
ปัจจัยหลักในการบูรณาการเชื่อมดยงชีวิต ชุมชน 
และสังคมสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของวนิยั วรีะวฒันานนท ์(2536: 
12) ได้กล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเป็นสาขาหนึ่ง
ของปรัชญา เป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดความคิด 
ทัศ นคติ แ ล ะ ก า รปฏิบั ติ ต่ อ สิ่ ง ใ ด สิ่ ง ห นึ่ ง ซึ่ ง
นอกเหนือไปจากการศึกษา หรือมีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องต่างๆ แล้ว



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(1), 2021 : 14 – 31 

27 

จริยธรรมเป็นหลกัการปฏบิตัิเกี่ยวกบัศีลธรรมหรือ
คุณธรรมของมนุษย์ในเรื่องของความดีงาม ความ
ถูกต้องและความเมตตาเอื้ออาทรต่อกันและกัน 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม จงึเป็นหลกัการปฏบิตัเิกีย่วกบั
สิง่แวดลอ้มส าหรบัมนุษยท์ี่ยดึเอาความดงีาม ความ
ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและความเมตตาที่พึง
ปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะมผีลต่อชวีติและต่อมนุษย์
ดว้ยกนั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของอรรถเดช สรสุชาติ 
(2558 : 23) ให้ความหมายจริยธรรมว่า จริยธรรม 
หมายถงึ คุณสมบตัทิางความประพฤตทิีส่งัคมมุ่งหวงั
ให้สังคมนั ้นประพฤติ มีความถูกต้องในความ
ประพฤตมิเีสรภีาพภายในขอบเขตของมโนธรรมเป็น
หน้าที่ที่สมาชใินสงัคมพงึประพฤติปฏบิตัิต่อตนเอง 
ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ทัง้นี้ เพื่อก่ อให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองขึ้นในสงัคม การที่จะปฏิบตัิให้เป็นไป
เช่นนั ้นได้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด 
สอดคล้องกบังานวิจัยของณิชกมล ดวงษา ประยูร 
วงศ์จันทรา และลิขิต จันทร์แก้ว (2561: 19) ได้
ท าการศกึษา เรื่อง การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้า
ชุมชนโคก หนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่องชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน พบว่า คะแนน
จรยิธรรม สิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่องชุมชนกบัการจดัการ
ป่าชุมชน ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.29 
และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้องดีงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนน เฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อน
และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม สิง่แวดล้อมหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของบรรเจดิ ปานเงนิ (2552 :112) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ บุคลากรสาธารณสขุประจ า
สถานีอนามัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ การศึกษา
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของบุคลากร สาธารณสขุประจ า
สถานีอนามัย มีความส าคัญต่อพฤติกรรมในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจะเป็น
ประโยชน์และแนวทางในการน าไปเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน

ในการแก้ไขปัญหาเรื่องจริยธรรม สิง่แวดล้อมของ
บุคลากรสาธารณสุข ผลการศกึษาพบว่า จรยิธรรม
ต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ สิง่แวดล้อม 
โดยรวมหลงัการฝึกอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม ซึ่งแสดงให้เหน็ ฝึกอบรมครัง้นี้มี
ผลให้บุคคลากรที่เข้าร่วมมีจริยธรรมสิง่แวดล้อมที่
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวจิยัของพระครูวาปีพชัราภรณ์ (2554 : 52) ได้
ศกึษา การศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของพระนิสติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ ผลการวิจยั
พบว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระนิสิตที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วทิยาลยั ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดบัสูงมาก และพระนิสติที่
ก าลังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ศูนย์
การศกึษา จงัหวดัเพชรบรูณ์ ทีม่อีายุระดบัการศกึษา 
และต าแหน่งงานต่างกนั มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
สอดคล้องกับงานวิจยัของรชินีพร ศรีคา และคณะ 
(2562 : 66-80) การส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากร 
ปศุ สัต ว์ ใ นชุ ม ชน  ผลกา ร ศึกษ า พบว่ า  ก า ร
เปรยีบเทยีบจรยิธรรม สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากร
ปศุสตัวใ์นชุมชน พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ญาติมิตรพวกพ้อง และหลังการฝึกอบรมนิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรม สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ใน
ระดับเพื่ อสังคมเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการฝึกอบรม 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงั
การฝึกอบรมมากกว่าก่อน การฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของรชัเทพ  เวยีนสถาพร (2561: 80) ไดศ้กึษาการ
เรียนรู้สภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 
การเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของนิสติกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย จริยธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนการอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
สงัคม (x̅ = 2.84) และหลงัการ อบรมนิสติมคีะแนน
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เฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้อง (x̅ = 3.55) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อน และหลงัการอบรม 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการ
อบรม มากกว่าก่อนการอบรมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ไม้
มีค่า : ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิไปประยุกต์ใชก้บัหลกัสตูรทีเ่กีย่วกบั
เน้ือหาในรายวชิาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
 2) ชุมชนใดที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่มีปัญหา
หรือไม่เหมาะสม สามารถน าการส่งเสริมการปลูก
ตน้ไมม้คี่า : ตน้มะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคิดไปเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาได ้

 3) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารน าคู่มอืไป
เผยแพร่กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจถึง
ประโยชน์ของการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า :  
ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการฝึกอบรมการส่งเสริมการปลูก
ตน้ไมม้คี่า: ตน้มะม่วง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้ แบบ
แผนผงัความคดิ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหค้วามรู้ กบัผูท้ี่
สนใจในเรื่ องการส่ง เสริมการปลูกต้นไม้มีค่ า :  
ต้นมะม่วง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจ 
 2) ควรมกีารศกึษาถึงการใชส้ื่อทีห่ลากหลาย
และสอดคลอ้งกบัยุคสมยัเขา้มาใชใ้นการจดักจิกรรม
ในชุดการเรียนรู้ และเป็นแนวทางในการพฒันาสื่อ
การสอนใหท้นัสมยัและเกดิผลต่อผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนมากยิง่ขึน้ 
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