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บทคดัยอ่ 

  งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมาย 1) พฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นชงิชนั โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคิด ให้มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ 2) เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้ชงิชนั โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนในรายวชิาทรพัยากรป่าไม้และ 
สตัวป่์า จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้ชงิชนั โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและ
แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานไดแ้ก่ paired t-test ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
95.00/88.66 มดีชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 0.8040 แสดงว่าหลงัการส่งเสรมินิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้ 
รอ้ยละ 80.40 และนิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู้ ทศันคติและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นชงิชนั 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ หลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 
ค ำส ำคญั :  การสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า ตน้ชงิชนั 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: Rosewood (Dalbergia oliveri Prain.) 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 : Rosewood (Dalbergia oliveri Prain.) using 
mind mapping technique before and after the promotion. The sample used in the research were 30 the 1st 
year undergraduate students in Environmental Eduction, Faculty of Environment and Resource Studies, 
Mahasarakrm University, enrolled in forest and wildlife resources subject, by voluntary participation. The 
research tools were a manual to promoting planting precious trees: Rosewood (Dalbergia oliveri Prain.) 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 95.00/88.66 and the effectiveness index of the manual 
which developed was 0.8040, it showed that undergraduate students improved their study by 80.40%. After 
promoting through a manual, undergraduate students had an average score of environmental knowledge, 
attitude and ethics towards the planting of precious trees : Rosewood (Dalbergia oliveri Prain.) higher than 
before the promoting, statistical significance at the level of .05. 
 
Keywords : Promotion of the planting of precious trees, Rosewood, mind mapping technique, 
   environmental knowledge, environmental attitude, environmental ethics 
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1. บทน ำ 
 ในปัจจุบนัทรพัยากรหลายประเภทโดยเฉพาะ
ป่าไม้ได้ถูกท าลายลง ด้วยฝีมือของมนุษย์ผู้ที่ชื่อว่า
เป็นทรพัยากรทีส่ าคญัทีส่ดุ มนุษยเ์ป็นเพยีงสว่นหนึ่ง
ของธรรมชาติ ก าลงัจะท าลายวฒันธรรมความเป็น
มนุษย์ของตนเอง ด้วยการเบียดเบียนและไม่เห็น
คุณค่าทางธรรมชาตทิีไ่ดม้อบใหเ้พยีงเพื่อสนองความ
ต้องการด้านวตัถุนิยมอกีทัง้การหลัง่ไหลเขา้มาของ
เทคโนโลยีสมยัใหม่หรือด้วยเหตุปัจจยัอื่นๆ ท าให้
ไดร้บัผลกระทบและสญูเสยีทรพัยากรธรรมชาตอิย่าง
มาก (พระศรสีวุงศ ์สริภฺิทฺโท, 2559 : เวบ็ไซต)์ 
 ตามพระราชบญัญตัป่ิาไมไ้ดใ้หค้ าจ ากดัความ
เกี่ยวกบัป่าไม้ไว้ว่า “ป่า หมายถึงที่ดินที่ไม่มบีุคคล
หน่ึงบุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิค์รอบครองโดย
กฎหมายทีด่นิ ” ป่าจะมตีน้ไมห้ลากหลายชนิดขึน้อยู่
อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อ
สิง่แวดลอ้มในบรเิวณนัน้ เช่น ความเปลีย่นแปลงของ
สภาพลม ฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดนิและ
น ้า บรรดาสตัว์ป่า ปัจจุบนัรฐับาลได้แก้ไขกฎหมาย
โดยยกเลิกไม้หวงห้ามบนที่ดินกรรมสิทธิห์รือสทิธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ท าให้การ
ปลูก การตัดไม้เศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ง่าย ประชาชน
สามารถปลูกและตดัไม้เศรษฐกจิได้เหมอืนการปลูก
พืชเกษตรทัว่ไปต่อมารัฐบาลมีนโยบายในการ
ส่งเสรมิใหม้กีารปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการคา้ในทีด่นิ
ของรัฐและของเอกชน ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น แต่
เนื่องจากพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งใช้
บงัคบัอยู่ในขณะนี้ ต้นไมม้คี่าทางเศรษฐกจิทีร่ฐับาล 
มกีารส่งเสรมิ ในปัจจุบนัมกัพบมากในพื้นที่ป่ามกัมี
การลกัลอบเขา้ตดัเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ ส่งผลเสยี
ต่อทรัพยากรป่าไม้ สร้างผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่
อาศยัของสตัว์ป่า และปัญหาอื่นๆ ตามมา ทัง้นี้จึง
เห็นควรที่จะมีการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกจิในพืน้ทีค่รอบครองหรอืพืน้ทีก่รรมสทิธิข์อง
ประชาชนทัว่ไป เพื่อช่วยเสรมิสรา้งทางเศรษฐกจิใน
อนาคตอนัใกล้ จึงควรมีการส่งเสริมการปลูกอย่าง
มาก (กรมป่าไม้, 2561 : เว็บไซต์ ) โดยต้นชิงชัน 
เป็นต้นไมม้คี่าทางเศรษฐกจิที่รฐับาลมกีารส่งเสรมิมี
ทัง้หมด 58 ชนิด ซึ่งเป็นต้นชิงชนัเป็นต้นไม้ประจ า

จงัหวดัหนองคาย ซึ่งเป็นพนัธุไ์มม้งคลพระราชทาน
ของจงัหวดัหนองคายและใหม้กีารขยายปรมิาณมาก
ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต้นชิงชัน เพื่อ
รกัษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ใหย้ัง่ยนืตลอดไป 
(วรนิทร ทบัเคลยีว, 2551 : เวบ็ไซต)์ 
 ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการปลูก
ต้นไม้มคี่า : ต้นชงิชนั เพื่อน ามาถ่ายทอดความรู้ใน
กระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษา เพื่อใหเ้กดิความรู ้
ทศันคต ิจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มใหก้บักลุ่มตวัอย่างและ
ผู้ที่สนใจได้ศึกษา ซึ่งต้นชิงชันถือว่าเป็นไม้ที่มี
ความส าคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่สามารถ
น ามาใช้เป็นหลกัประกนัทางธุรกิจ รวมทัง้เป็นการ
สร้างใหเ้กดิพื้นทีป่่าเพิม่ขึน้ และในอนาคตต้นชงิชนั
สามารถตดัไมไ้ปขาย หรอืสามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้
ซึ่งถือว่าเป็นวธิีออมเงนิอีกทางหนึ่งและสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกจิให้ประเทศด้วย ที่ส าคญัยงัท าให้เกิด
พืน้ทีป่่าเพิม่ขึน้ สามารถเกบ็เป็นมรดกใหล้กูหลานได้ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มคี่า: ต้นชงิชนั โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบ
แผนผังความคิด ให้มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  
ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า: ต้นชงิชนั โดยใชเ้ทคนิค
การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิต
ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 99 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นิสติ
ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ลงทะเบยีนในรายวชิาทรพัยากรป่าไม้
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และสัตว์ป่า จ านวน 30 คน ได้จากการเลือกแบบ
สมคัรใจเขา้ร่วม 
3.2 ตวัแปรศึกษา 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการปลูก
ต้นไมม้คี่า : ต้นชงิชนั โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ 
 3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความรู้ ทศันคติ และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้น
ชงิชนั 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้น
ชงิชนั โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 3.3.2 แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไม้
มคี่า : ตน้ชงิชนั โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิ 
 3.3.3 แบบวดัทัศนคติต่อการปลูกไม้มีค่า : 
ต้นชิงชัน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ  
 3.3.4 แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการ
ปลกูไมม้คี่า : ตน้ชงิชนั โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื 
  ระยะที่ 1 การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมอื โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
   1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต า รา 
เอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการ
สรา้งเครื่องมอื 
   2) สร้าง เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจัย 
ไดแ้ก่ คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า: ตน้ชงิชนั 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด 
ประกอบไปด้วย 3 หน่วยการส่งเสรมิ ได้แก่ หน่วย
การส่งเสริมที่ 1 ลกัษณะทัว่ไปของต้นชิงชนัหน่วย
การส่งเสรมิที ่2 การน าไปใช้ประโยชน์ของต้นชงิชนั 
ห น่วยการส่ ง เสริมที่  3  วิธีการปลูกต้นชิงชัน
แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 

   3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ส่งอาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  
   4) น าเครื่องมอืที่ผ่านอาจารย์ทีป่รกึษา
สง่ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมือ และประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมอื เมื่อตรวจวเิคราะหค์ะแนน
จากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือและเครื่องมือ  
มคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความเหมาะสม
ของคู่มอืและเครื่องมอื มคี่าเฉลีย่มากกว่า 4.0 ขึน้ไป 
แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิมคีวามเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั สามารถ
น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
   5) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์
จาก ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่ายของ
เครื่องมอื ดงันี้  
    5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.87 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.33 - 0.65 และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.43 – 0.70 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ทีก่ 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
วดัและประเมินผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึ้น เพื่อนามาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้น
ชงิชนั 
  ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ขออนุญาตใชส้ถานทีใ่นการจดัการ
กจิกรรมส่งเสรมิ ณ มูลนิธิสิง่แวดล้อมศึกษา ต าบล
หนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
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   2) ทดสอบความรู้ วัดทัศนคติและ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกี่ยวกบัการปลูกไมม้คี่า : ต้น
ชงิชนั ก่อนการสง่เสรมิ 
   3) เริ่มกระบวนการการส่งเสริมการ
ปลูกไมม้คี่า: ต้นชงิชนั โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคิด ซึ่งมกีารจบักลุ่มในการท าแผนผงั
ความคดิในระหว่างการส่งเสรมิ โดยมขีัน้ตอนในการ
ท าแผนผงัความคดิ ดงันี้ 
    3.1 เตรยีมความพรอ้มใหก้บัผูเ้ขา้
รบัการส่งเสรมิ โดยการถ่ายทอดองคค์วามรูเ้กีย่วกบั
ตน้ไมม้คี่า : ตน้ชงิชนั  
    3.2 อธิบายเกี่ยวกับเทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิและเสนอแผนผงัความคดิ
ในแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้พรอ้มทัง้อธบิายโครงสรา้ง
หรอืรปูแบบของแผนผงัความคดิและวเิคราะหร์่วมกนั 

    3.3 จัดกลุ่มผู้เข้ารับการส่งเสริม 
กลุ่มละ 5-6 คน เพื่อระดมความคิดรวบยอดไว้บน
กระดาษ ใช้เครื่องหมาย รูปภาพ หรือลูกศร ลาก
เชื่อมโยงแตกสาขาออกไปในแต่ละแผนผงัความคดิ 
    3.4 ให้ผู้เข้ารับการส่งเสริมน า
แผนผงัความคดิมาอภปิรายใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
ท่านอื่นๆ ไดร้บัฟัง 
   4) ทดสอบความรู้ วัดทัศนคติและ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกี่ยวกบัการปลูกไมม้คี่า : ต้น
ชงิชนั หลงัการสง่เสรมิ 
   5) สรุปผลการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้ี
ค่า : ต้นชงิชนั โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิ 

 

  
ภาพประกอบที ่1 กระบวนการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้ไมม้คี่า  : ตน้ชงิชนั  

โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 

3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิจัยครัง้นี้ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  3.5.1 แบบประเมินความเหมาะสมของ
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นชงิชนั โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  3.5.2 แบบประเมินความสอดคล้องคู่มือ
การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นชิงชนั โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  3.5.3 เครื่องมอืทีใ่ชว้ดัและประเมนิผลของ
การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นชิงชนั โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 

   1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
ปลกูไมม้คี่า : ตน้ชงิชนั โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็นค าถาม 
ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง  
   2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลกูตน้ไมม้ี
ค่า : ต้นชงิชนั โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็นแบบวดัแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) ม ี5 ตวัเลอืก 
คอื เหน็ด้วยอย่างยิง่ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 
และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่  
   3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อ
การปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นเชิงชนั โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะ
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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 าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร์ ใช้
สถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าความ 
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั และค่าอ านาจจ าแนก 
  3) สถิติเปรยีบเทียบผลก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม ได้แก่ Paired t-test ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถติ ิ.05 
 

4. สรปุผลกำรวิจยั 
 การสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้ชงิชนัโดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ มรีายละเอยีด
การเสนอผลการวจิยัตามล าดบั ดงันี้ 
  4.1 ประสทิธภิาพของคู่มอืทีม่ปีระสทิธภิาพ 
(E1/ E2) ตามเกณฑ ์80/80 ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นชิงชันโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ พบว่า คะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการ
ปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้ชงิชนั โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ ระหว่างการส่งเสรมิ โดยรวมมคีะแนน
เท่ากับ 570 คิดเป็นร้อยละ 95.00 แสดงให้เห็นว่า
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 95.00 และ
คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้น
ชิงชัน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด 
หลงัการส่งเสรมิ โดยรวมมคีะแนนเท่ากบั 532 คดิเป็น
รอ้ยละ 88.66 แสดงใหเ้หน็ว่าประสทิธภิาพของผลลพัธ์ 
(E2) เท่ากบั 88.66 โดยประสทิธภิาพของกระบวนการ 
(E1) คิดเป็นร้อยละ 95.00 และประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 88.66 ดงันัน้ คู่มอืการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นชิงชนั โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด จึงมีประสทิธิภาพ
เท่ากับ 95.00/88.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
(ดงัแสดงในตารางที่ 1 ) ค่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) 

ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้ชงิชนั โดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ มคี่าเท่ากบั 
0.8040 หมายความว่า นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นและ
ส่งผลให้นิสติมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
หลังจากการใช้คู่มือการส่งเสริม ร้อยละ 80.40  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ได้   
(ดงัแสดงในตารางที ่2) 
  4.2 ผลการเปรียบเทยีบความรู้ ทศันคติ
และจริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้น
ชงิชนั โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ
ของนิสติก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 
   4.2.1 นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกบัการปลูกไม้มีค่า : ต้นชงิชนั โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด ก่อนการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x̅ = 8.43) และหลงั
การส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู้โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด (x̅ = 17.73) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไมม้คี่า : ตน้ชงิชนั โดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิดก่อนและ
หลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 (ดงัแสดงในตารางที ่3) 
   4.2.2 นิสติมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อ
การปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นชิงชัน ก่อนการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (x̅ = 3.64) และหลงัการ
ส่งเสริมนิสติมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (x̅ = 4.90) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
นิสติมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (ดงัแสดงในตารางที ่3) 
   4.2.3 นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลกูต้นไมม้คี่า : ตน้ชงิชนั ก่อนการ
สง่เสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (x̅ = 2.81) และ
หลังการส่ งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (x̅ =2.96) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
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ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการ

สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัแสดงใน
ตารางที ่3) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คีา่ : ตน้ชงิชนั โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิ (E1/E2) 
 

หน่วยกำรเรียนรู ้
คะแนนเตม็ 

(N=600) x̅ S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 570 95.00 0.74 95.00 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 532 88.66 0.90 88.66 

ประสิทธิภำพของคู่มือ (E1/E2)  เท่ำกบั 95.00/88.66 

 

ตารางที่ 2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นชงิชนั โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ 
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อน

กำรส่งเสริมทุก
คน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร
ส่งเสริมทุกคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั    
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
กำรทดสอบ 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

253 532 30 20 0.8040 ผ่านเกณฑ ์
 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า : ตน้ชงิชนั โดยใชเ้ทคนิค
การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิของนิสติก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

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

ความรู ้
(N=20) 

8.43 2.04 
ปาน
กลาง 

17.73 0.90 มากทีส่ดุ -40.312 29 .000* 

ทศันคต ิ
(N = 5) 

3.64 0.73 เหน็ดว้ย 4.90 0.26 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-9.231 29 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.81 0.44 
เพื่อ
สงัคม 

2.96 0.34 เพื่อสงัคม -12.113 29 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นชิงชนั โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้

แบบแผนผงัความคิด ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 
และประสิทธิผลตามเกณฑ ์ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า:ต้นชงิชนั โดยใช้เทคนิค
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การเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ พบว่า ประสทิธผิล
ภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 95.00 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นรอ้ยละ 88.66 
ดังนั ้น  คู่ มือการส่ ง เสริมการปลูกต้นไม้มีค่ า  :  
ต้นชิงชัน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ มปีระสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 
95.00/88.66 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ส าหรบัการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า:ต้นชงิชนั โดยใช้เทคนิค
การเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ เป็นรูปแบบการจดั
กจิกรรมค่าย โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ โดยการน าเอาแผนผังความคิดมา
น า เสนอให้ผู้ เข้ากิจกรรมได้ศึกษา ซึ่งแผนผัง
ความคดิสามารถท าใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเกดิความคดิ
สร้างสรรค์ด้วยการใช้สีวาดจากจุดกลางของ
หน้ากระดาษ และแตกแขนงความคดิออกเหมอืนกิง่
ไมแ้ละสามารถสรุปใจความส าคญัใหเ้ขา้ใจได้ง่ายขึน้ 
ดงันัน้จงึแสดงให้เหน็ว่าการจดักจิกรรมค่าย โดยใช้
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นชงิชนั โดย
ใ ช้ เ ทคนิ ค ก า ร เ รี ย น รู้ แ บบ แผนผั ง ค ว า มคิด  
มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้นจริง ส่งผลให้กลุ่ม
ตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้
มคีวามก้าวหน้าทางการเรียนดขีึ้น แสดงให้เห็นว่า
การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นชิงชัน โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิให้นิสติทีเ่ขา้
ร่วมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้สูงขึน้ ซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวคิดของธญัญา ผลอนันต์ (2543 : 1) ได้ให้
ความหมายว่า Mind Map เทคนิคการจดบันทึกที่ 
พฒันามาจากความรูเ้รื่องของสมองและความทรงจ า
ของมนุษย ์แผนทีค่วามคดิเป็นเครื่องมอืทีช่่วยในการ
เรยีนรู ้รวบรวม บนัทกึ และสรุปความรู ้ความคดิโดย
เริ่มจากความคิดหลกัหรือหวัเรื่องแล้วแยกออกไป
เป็นความคดิรองและความคดิย่อยๆ อย่างเป็นระบบ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเผชิญ กิจระการ และ
สมนึ ก  ภัททิย ธนี  ( 2 5 4 5  : 1-6)  ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า
ประสิทธิภาพเชิง เห ตุผลเ ป็นกระบวนการหา
ประสทิธภิาพโดยใช้หลกัของความรู้ และเหตุผลใน
การตดัสนิคุณค่าของสื่อการเรยีนการสอน โดยอาศยั
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งเป็นการหาเชิงเนื้อหา 
และความเหมาะสมในด้านความถูกต้องของการ

น าไปใช้ ซึ่งสอดของกับแนวคิดของดุจทดิง จีทา 
(2555 : 25) ไดก้ล่าวว่า ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม 
คอื ระดบัคุณภาพของชุดกจิกรรมทีว่ดัจากผลสมัฤทธิ ์
ระหว่างการเรียน และผลสมัฤทธิห์ลงัเรียน การหา
ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม เพื่อใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่าชุด
กจิกรรมที่สรา้งขึน้นัน้มปีระสทิธภิาพในการสอน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ อ่วมมณี 
(2550 : 239) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาผลการเรยีนรู้
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่องการ
อนุรกัษ์แม่น ้าท่าจนีของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
5 โรงเรยีนวดัศลิามลู อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
ที่จ ัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัย
พบว่า 1) แผนการจดัการเรยีนรู้เรื่องการอนุรกัษ์แม่
น ้าท่าจนีที่จดัการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้ค่า
ประสทิธภิาพ E1/ E2 เท่ากบั 85.43/86.62 2) ผลการ
เรยีนรูเ้รื่องการอนุรกัษ์แม่น ้าท่าจนี ของนักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานแตกต่างกนัอย่างมนีัยยะส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยคะแนนเฉลีย่หลงัการจดัการ
เรยีนรูส้งูกว่าก่อนการจดัการเรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของพรนิภา ตูมโฮม และประยรู วงศจ์นัทรา 
(2559 : 190) ได้ศึกษาเรื่อง การพฒันาคู่มือฝึกอบรม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐั
อนิโดนีเซยี ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มือ
ฝึกอบรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.53/85.33 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชลธศิ พนัธุศ์ริ ิและคณะ (2559 
: 117) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีนสหพนัธรฐั
ม า เ ล เ ซี ย  เ พื่ อ พั ฒ น า คู่ มื อ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอาเซยีน: สหพนัธรฐั
มาเลเซยี ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และหาดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม ผลการศกึษาพบว่า คู่มอื
การฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 90.33/ 93.22 และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของผกามาศ โคตรชมภู และ
จุไรรตัน์ คุรุโคตร (2561 : 36-48) ได้ท าการศกึษา
เรื่อง การพฒันาคู่มอืการจดัการป่าชุมชน บา้นวงัชยั
หมู่ที่ 11 ต าบลโนนชยัศรี อ าเภอโพนทอง จงัหวดั
ร้อย เอ็ด  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 /80  
ผลการศึกษาพบว่า คู่มือการจัดการป่าชุมชน มี
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ประสทิธภิาพของคู่มอืเท่ากบั 86.80/98.48 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื 
มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.8040 ส่งผลให้
นิสติมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลงัจาก
การใชคู้่มอืการสง่เสรมิรอ้ยละ 80.40 แสดงใหเ้หน็ว่า
นิสติทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิโดยการใช้คู่มอืการส่งเสรมิ
การเรยีนรูน้ัน้มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ ซึง่เป็นไป
ตามแนวคิดของเผชิญ กิจระการ (2546 : 1- 6)  
ได้เสนอแนวทางในการหาประสทิธิผลของแผนการ
เรียนรู้หรือสื่อที่สร้างขึ้น  โดยให้พิจารณาจาก
พฒันาการของนักเรยีนจากก่อนเรียนและหลงัเรยีน
ว่ามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้
หรอืไม่ หรอืเพิม่ขึน้เท่าใดซึง่อาจพจิารณาไดจ้ากการ
ค านวณค่า t-test แบบ Dependent Samples หรอืหา
ค่ าดัชนีประสิทธิผล  (Effectiveness Index : E.I)  
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของดวงมาลา จาริชานนท์ 
(255 : 18) ไดใ้หค้วามหมายของดชันีประสทิธผิลว่า 
ประสทิธิผล หมายถึงตัวเลขที่แสดงความก้าวหน้า
ของเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนเปรียบเทียบ
คะเเนนที่ เพิ่มขึ้นจากการทดสอบก่อนเรียนกับ
คะแนนทดสอบที่ได้จากการทดสอบหลงัเรียน และ
เป็นไปตามแนวคดิของวมิล เหล่าเเคน (2552 : 6) ได้
ใ ห้ค ว ามหมายของดัชนี ป ร ะ สิทธิผล ว่ าดัช นี
ประสทิธผิลหมายถงึคะแนนทีแ่สดงความกา้วหน้าใน
การเรียนของผู้เรียน หลงัจากที่ได้ศกึษานวตักรรม
หรอืสื่อต่างๆ โดยเปรยีบเทยีบคะแนนที่เพิม่ขึน้จาก
การทดสอบก่อนเรยีนกบัคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบ
หลัง เ รียน  สอดคล้อ งกับ ง านวิจัย ของชัย ธัช  
จันทร์สมุด (2553 : 144) ได้ศึกษาการพัฒนา
หลกัสตูรฝึกอบรมการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ส าหรับบุ คลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของ
หลกัสตูรฝึกอบรมการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่า
เท่ากบั 0.7144 หมายความว่า ผูเ้ขา้อบรมมคีะแนน
เพิม่ขึน้ร้อยละ 71.44 สอดคล้องกบังานวิจยัของภูรี
ภทัร์ ผุดผาและคณะ (2561 : 94) ได้ท าการศึกษา
การพฒันาคู่มืออบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพของผีเสื้อในชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I) ของคู่มอืการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพของผเีสือ้ มคี่าเท่ากบั 0.6333 
นัน่หมายความว่า นักเรียนมีคะแนนเพิม่ขึ้นคดิเป็น
รอ้ยละ 63.33  
 ดังนั ้นการส่ง เสริมการปลูกต้นไม้มีค่ า  :  
ต้นชิงชัน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิดโดยใช้คู่มือกิจกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้มคี่า : 
ต้นชิงชัน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิสามารถพฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรมตรงตาม
ความมุ่งหวัง ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนไปในทศิทางที่ดขี ึน้แสดงใหเ้หน็ว่าการ
สง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้ชงิชนั โดยใชเ้ทคนิค
การ เรียนรู้ แบบแผนผังความคิด โดย ใช้คู่ มือ
ประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการ
สิง่แวดล้อมศกึษา ท าให้นิสติที่เข้าร่วมมีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้น
ชิงชัน โดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิด 
 5.2.1 ผลศึกษำและเปรียบเทียบควำมรู้
เ ก่ียวกับกำรปลูกไม้มีค่ำ : ต้นชิงชัน โดยใช้
เทคนิคกำรเรียนรูแ้บบแผนผงัควำมคิด 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัปลกูตน้ไมม้คี่า: ตน้ชงิชนั โดยใชเ้ทคนิคการ
เรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ พบว่า ก่อนการส่งเสรมิ
นิสติมีคะแนนความรู้เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง (x̅ = 8.43) และหลงัการสง่เสรมิ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ (x̅ = 17.73) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริม 
นิสิตมีความรู้มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่า การ
สง่เสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า: ต้นชงิชนั โดยใชเ้ทคนิค
การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด มีผลท าให้นิสิตมี
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ความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของอลิศรา  
กฤษมานิต (2546 : 20) ความรู ้หมายถงึ สิง่ทีไ่ดจ้าก
การเรยีนรูป้ระสบการณ์ การรบัรู ้ความคุน้เคย ความ
เขา้ใจ ตลอดจนข่าวสารซึง่เป็นขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ์
ทีถู่กตอ้งชดัเจน ซึง่แต่ละคนอาจมคีวามรูแ้ตกต่างกนั
ไปตามการรบัรู ้ความเขา้ใจ และความคุน้เคยของแต่
ละคน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของอญัชล ีศรสีมุทร ์(2552 
: 9) ความรู้ หมายถึง ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ 
สามารถวดัได้ว่ามีหรือไม่ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของสมถวลิ ผลสะอาด (2555 : 24) ไดส้รุปความหมาย 
ความรู้ ว่าความรู้นัน้เริม่ต้นจากระดบัง่ายๆ ก่อนแล้ว
เพิ่มความสามารถในการใช้ความคิดและพัฒนา
สติปัญญาเพิ่มขึ้นเป็นล าดบั โดยแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ 
คือ ความรู้ ความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ การ
วิเคราะห์  การสังเคราะห์  และการประเมินผล  
ซึง่สอดคลอ้งแนวคดิของวชิยั วงษ์ใหญ่ (2530 : 130) 
ได้ให้ความหมายของ "ความรู้" ไว้ว่าความรู้เป็น
พฤตกิรรมเบือ้งต้น ทีผู่เ้รยีนสามารถจ าได ้หรอืระลกึ
ได้ โดยการมองเห็น ได้ยินความรู้ ในขัน้นี้ คือ
ข้อเท็จจริง  กฎเกณฑ์ ค าจ ากัดความ เ ป็นต้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุกฤต ทีงาม และคณะ 
(2559 : 209) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมค่าย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการวจิยัพบว่า หลงัจดักจิกรรม
ค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมโดยใช้ กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเยาวชนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนจัด
กจิกรรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 และมี
ส่วนร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการ  อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอยู่ ในระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับ
งานวจิยัของฐติาภรณ์ วงศพ์งษ์ค า และคณะ (2561 : 
45 - 53) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการ
อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความรู้
เกี่ยวกบัการส่งเสริมการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง 
ก่อนการอบรมชาวบ้านมีความรู้อยู่ในระดับมาก 
(x̅=11.76) และหลงัการอบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ใน
ระดบัมาก (x̅=14.10) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย

ความรูข้องชาวบา้นหลงัการอบรม ชาวบ้านทีเ่ขา้รบั
การอบรมมีคะแนนความรู้มากกว่าก่อนการอบรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า
ชาวบ้านที่เข้ารบัการอบรม การอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้า
กุดแดงมีความรู้ เพิ่มขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัย
ทวิทศัน์ แสงศรี (2561 : 475 – 485) ได้ศึกษาเรื่อง 
การส่งเสริมการใช้มะกรูดก าจัดยุงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
ส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรู้อยู่ในระดบัปานกลาง หลงั
การส่งเสรมิอยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ก่อนและหลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทีร่ะดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ
ศศิประภา เผ่าสุขดี และคณะ (2561 : 30 - 40)  
ไดท้ าการศกึษาการพฒันาคู่มอื ฝึกอบรมการท าถ่าน
จากมูลสัตว์เพื่อลดการท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
ส าหรบัชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกจนัทร์หอมต าบล
เม็กด า อ าเภอพยคัฆภูมิพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศกึษาพบว่า การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การท าถ่านจากมลูสตัว ์ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่
ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.78 และหลังการ
ฝึกอบรมโดยรวม อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เท่ากบั 17.52 
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงั การ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 5.2.2  ผลกำรศึกษำและเปรียบเทียบ
ทัศนคติต่อกำรปลูกไม้มีค่ำ: ต้นชิงชัน โดยใช้
เทคนิคกำรเรียนรูแ้บบแผนผงัควำมคิด 
  ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอ
ปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นชงิชนั โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคิดของนิสติกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
นิสติมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการปลูกต้นไม้มีค่า : 
ต้นชิงชัน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ ก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 คะแนน หลงัการส่งเสรมิอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.90 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการ
ส่งเสริมพบว่า หลงัการส่งเสริมนิสติมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติต่อปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นชงิชนั มากกว่าก่อน
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การส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  
ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของธงชยั สนัติวงษ์ ( 2537 : 
166 ) ไดใ้ห้ความหมายของทศันคต ิหมายถงึ สิง่ซึ่ง
เราท าการอธิบายด้วยวิธีการอ้างอิงถึงสิ่งที่อยู่ใน
ความนึกคดิของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเหตุท าใหม้ผีลกระทบ
ต่อแบบของพฤตกิรรมทีแ่สดงออก สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของอุทุมพร ไพลิน (2540 : 17) ให้ความหมายของ
ทัศนคติว่า เป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีต่อ
ประสบการณ์ทีม่นุษยเ์ราไดร้บั อาจจะมากหรอืน้อยกไ็ด้ 
และทัศนคตินี้จะแสดงออกได้ทางด้านพฤติกรรมสอง
ลักษณะคือ การแสดงออกในลักษณะของความ 
พึงพอใจ เห็นด้วยหรือชอบทศันคติเช่นนี้ท าให้คน
อยากปฏิบัติ อยากได้อยากเข้าใกล้สิง่นัน้ ลกัษณะ
เช่นนี้ เ รา เรียกว่ า  ทัศนคติทางบวก (Positive 
Attitude) อีกลักษณะหนึ่ ง  คือ  ทัศนคติทางลบ 
(Negative Attitude) คนจะแสดงออกท านองไม่พึง
พอใจ ไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วย ท าให้เกิดความเบื่อ
หน่าย ชิงชัง อยากหนี อยากอยู่ให้ห่างจากสิ่งนัน้ 
สว่นทศันคตอิกีแบบหนึ่ง คอืความรู้สกึเฉยๆ ไม่ชอบ 
ไม่เกลียด เป็นทัศนคติแบบกลางๆ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ นงนุช รุจิรังสิมันตุ์กุ ล ( 2550 : 9 )  
ไดก้ล่าวว่า ทัง้ความคดิเหน็ และทศันคตนิัน้ เป็นเรื่อง
ของการแสดงออกทางความคดิเหน็ในรูปเกีย่วกบัตวั
เรา และความคดิเหน็นัน้ยงัจะใชใ้นเรื่องเกีย่วกบัการ
ลงความเหน็ (Judgment) และความรู้ (Knowledge) 
ในขณะที่ทัศนคตินั ้นใช้กันมากในเรื่องเกี่ยวกับ
ความรู้สึก (Feeling) ความสามารถ  (Preference) 
และได้สรุปว่าเรามักใช้ค าว่าความคิดเห็นมากกว่า
ทศันคติ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของภูมนิทร์ น้อย
ปากดี (2558 : 39) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการ
อนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าดอนปู่ ตาเพื่อใช้ประโยชน์
ในชุมชนบ้านโนนส าราญ ต าบลบ้านหวาย อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ก่อนการ
ส่งเสริมมีคะแนนทศันคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง หลังการส่งเสริมชาวบ้าน มีคะแนน
ทศันคตเิฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการ
ส่งเสรมิชาวบ้าน มคีะแนนทศันคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและ
หลงัการส่งเสริมพบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยหลงั

การส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติระดับ.05  สอดคล้องกับวิจัยของวาที  
ลพพนัธ์ทอง และประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 142) 
ท าการศึกษา เรื่ อ ง  การพัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรม
ผลติภณัฑ์สเีขยีว ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดล้อม
ศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
ก่อนการฝึกอบรมนิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (x̅= 3.90) และ
หลงัการฝึกอบรมนิสติกลุ่มทดลอง มทีศันคตโิดยรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วย (x̅= 4.47) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการฝึกอบรม 
พบว่า นิสติกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงั
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของโกสิน สะตะ และคณะ (2559 : 7-8) ได้ศึกษา
เรื่ อง  การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมมัคคุ เทศก์
สิ่งแวดล้อมเพื่ อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ผล
การศึกษาพบว่า ทัศนคติของนิสิตกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม และนิสติกลุ่มทดลองมทีศันคตโิดยรวมและ
รายดา้นทัง้ 5 ดา้น สงูกว่ากลุ่มควบคุม และนิสติกลุ่ม
ทดลองมคีะแนนทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรมที่
นิสติประเมนิตนเองและวทิยากรเป็นผู้ประเมนิ หลงั
การฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และนิสติกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนทัศนคติ สูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบั
งานวจิยัของยศพล พนัธเ์นียม (2560 : 57) ไดศ้กึษา 
การพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชน
บา้นเกิง้ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ก่อนและหลงัการอบรม พบว่านกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
และทัศนคติหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของธญัลกัษณ์ ดวงจ าปา และคณะ (2561 
: 486 – 497) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกต้น
กุ่มบกเพื่อการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ ผลการศกึษา
พบว่า ก่อนการสง่เสรมิชาวบา้นมทีศันคตอิยู่ในระดบั
ไม่แน่ใจ และหลงัการส่งเสริมมีทศันคติอยู่ในระดบั
เหน็ด้วย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงั
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การส่ง เสริมมากกว่าก่อนการส่ง เสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  5 .2 . 3  ผลศึกษำและเป รียบเทียบ
จริยธรรมส่ิงแวดล้อมต่อกำรปลูกต้นไม้มีค่ำ : 
ต้นชิงชัน โดยใช้เทคนิคกำรเรียนรู้แบบแผนผงั
ควำมคิด 
   ผลก า ร ศึกษ าแ ล ะ เ ป รี ย บ เ ทีย บ
จริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นชิงชัน 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ พบว่า  
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการ
ส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (x̅ = 2.81) และ
หลังการส่ งเสริมนิ สิตมีคะแนนเฉลี่ ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อสังคม (x̅=2.96) 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อน
และหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการ
ส่ ง เสริมอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ โกวิท ประวาลพฤกษ์ 
(2541: 123) ได้ให้ความหมายว่า จริยธรรมมี
ความหมาย 2 นัย คือ นัยที่หนึ่ง จริยธรรมเป็น
หลกัการและเหตุผลที่พิจารณาเกี่ยวกบัการกระท า 
การพิจ ารณาตัดสินและการตัดสิน ใจซึ่ ง เ ป็ น
ความหมายที่คนทัว่ไปเข้าใจกนัมาดัง้เดมินัยที่สอง 
จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการกระท าเป็นการ
ตัดสินใจ การพิจารณาตัดสินเป็นคุณธรรมทาง
จรยิธรรม ทีม่พีืน้ฐานอยู่บนการกระท า และ เจตคตทิี่
สามารถสงัเกตเหน็ได ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของวนิัย 
วีระวัฒนานนท์ (2546: 43) ได้ให้ความหมายว่า 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม คือ หลักการปฏิบตัิเกี่ยวกับ
สิง่แวดลอ้มส าหรบัมนุษยท์ีย่ดึเอาความถูกต้องดงีาม 
ความถูกต้องตามหลักคุณธรรม และความเมตตา  
ที่พงึปฏบิตัิต่อสิง่แวดล้อมซึ่งจะมผีลกระทบต่อชวีิต
และต่อมนุษย์ด้วยกัน ในการที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อ
สิง่แวดล้อมจึงประกอบไปด้วยรากฐานความเชื่อใน
เชงิคุณธรรมทีม่คีวามแตกต่างกนัในระดบัทีก่่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่ างกันออกไป 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของประยรู วงศจ์นัทรา ( 2555 : 
195 ) ไดใ้หค้วามหมายว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเป็น

หลักการในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส าหรับ
มนุษยท์ีย่ดึเอาความถูกต้องดงีาม ความถูกต้องตาม
หลักคุณธรรมและความเมตตา ที่พึ่งปฏิบัติต่อ
สิง่แวดล้อมจึงประกอบไปด้วยรากฐานความเชื่อใน
เชงิคุณธรรม ที่มคีวามแตกต่างในระดบัที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป 
จริยธรรมสิง่แวดล้อมจึงเป็นหลกัที่ควรประพฤติต่อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหธ้รรมชาติ
สิง่แวดล้อมด ารงอยู่ได้ตามดุลยภาพของธรรมชาติ
สิ่ง แวดล้อมที่ เ ป็นอยู่ อย่ างลมกลืนและยั ง่ ยืน 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มจงึเป็นวธิกีารจดัการสิง่แวดลอ้ม
ที่มนุษย์ได้หันมาจัดการกับตัวเองหรือเป็นการ
กลบัมาปรบัปรุงระบบการจัดการมนุษย์ จริยธรรม
สิง่แวดล้อมมุ่งที่จะเขา้ใจสิง่แวดลอ้ม และสร้างระบบ
ความสมัพนัธท์ี่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอย่างมคีวาม
เอือ้อาทรซึง่กนัและกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
อรอนงค ์พลโคกก่อง และคณะ (2561 :82) ไดศ้กึษา
เกี่ยวกบัปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน บ้านศรีวิไล 
หมู่ 8 ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง พบว่า คะแนนจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง ปัญหาการทิ้งขยะในป่า
ชุมชน ก่อนกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม  
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.07 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.95 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า 
นิสติกลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่า ก่อนการ
เข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคล้องกบังานวิจยัของปนัดดา 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
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กจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่า
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพฒันา ชนะพนัธุ ์
และคณะ (2562 : 92) ไดศ้กึษาการศกึษาการอนุรกัษ์
ทรพัยากรดินโดย การห่มดินตามศาสตร์พระราชา 
ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการอบรม พบว่า 
นิสติมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนการ
ฝึกอบรมโดยรวม อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (x̅ = 2.13) 
และหลงัการ ฝึกอบรมนิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมโดย รวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดี
งาม (x̅ = 3.39) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงั
การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของวนิดา สร้อยสน และคณะ (2562: 7) ได้ศึกษา 
การส่งเสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าใน
ชุมชน ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่ได้เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิ คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนการ
ส่งเสริมโดยรวม อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (x̅ = 2.98) 
และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดี
งาม (x̅ = 3.26) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกับทรพัยากรป่าไม้และ
สตัว์ป่าในชุมชน ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการ
ส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อภญิญา ชมมอน และคณะ (2562: 34) ไดศ้กึษาการ

ส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าใน
ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมนิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ ในระดับเพื่อสังคม  
(x̅ = 2.68) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความ
ถูกต้องดีงาม (x̅ = 3.30) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงั
การสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญั
ทีร่ะดบั .05 
 
6.ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มือการปลูกต้นไม้มีค่า :  
ต้นชงิชนั น าไปเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางการเรยีนรู้
ใหก้บัผูท้ีส่นใจได ้
 2) หน่วยงานหรือชุมชนที่มีความสนใจ
สามารถน าคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า :  
ต้นชิงชัน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิไปเป็นแนวทางเพื่อปรบัใช้ในการปลูกพืช
ชนิดอื่นได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้
เศรษฐกจิให้มากยิง่ขึน้ เพื่อการน ามาปรบัใชใ้นการท า
คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า 
 2) ควรมกีารศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบัต้นชงิชนัให้
มากยิ่งขึ้น เพื่อน ามาท าเป็นคู่มอืเพื่อให้ง่ายต่อการ
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นชิงชัน ให้กบัผู้ที่สนใจและ
ตอ้งการทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ 
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