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บทคดัยอ่ 

 วิจยันี้มีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า:  ต้นกระทงัใบใหญ่ โดยใช้เกมเป็นฐาน 
การเรยีนรู้ ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธิผลตามเกณฑ์ เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการส่ง เสริม  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ศึกษาวิจัย  คื อ นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ ปีที่  1  
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 30 คน  
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ซึ่งได้จากการเลือกแบบสมคัรใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นกระทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ แบบทดสอบความรู้  
แบบวัดทัศนคติ และแบบวดัจริยธรรมสิง่แวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มือการส่งเสรมิมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 94.66/98.83 
ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มือการส่งเสรมิเท่ากบั 0.9674 แสดงว่า นิสติมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้รอ้ยละ 96.74 
นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า: ต้นกระทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
ค ำส ำคญั: การสง่เสรมิ ตน้กระทงัใบใหญ่ ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract 

 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting valuable trees: 
Litsea grandis Hook.f. (Lauraceae) by using games based learning with efficiency and effectiveness as specified, 
to study and compare environmental knowledge, attitude and ethics before and after the promotion. The sample 
used in the study were 30 the 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 the planting valuable trees: Litsea grandis Hook.f. 
(Lauraceae)  by using games based learning, the environmental knowledge test, attitude test and ethics test. 
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test. 
The results of the research showed that the manual was efficiency of 94.66/98.83 . The effectiveness of the 
activity manual index was equal to 0.9674. The students had more knowledge and effect to increased students 
progress after using the promotion manual at 96.74%. After the promotion, the students had an average score 
of environmental knowledge, attitude and ethics more than before the promotion statistical significantly level of 
.05. 
 
Keywords:  promotion, Litsea grandis Hook.f, environmental knowledge, environmental attitude, environment 
   ethics, games based learning 
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1. บทน ำ  
 ป่าไม้เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มคีวามส าคญั 
ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทรพัยากรป่าไม้อ านวย 
ประโยชน์อย่างมหาศาลทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ประโยชน์ทางตรงคอื ป่าไม้ให้เนื้อไม้ ผลิตผลจากป่า
เ ป็ นแห ล่ ง ปั จ จัย สี่  ไ ด้ แ ก่  ที่ อ ยู่ อ า ศัย  อ าห า ร 
เครื่องนุ่งห่ม และยารกัษาโรคและเป็นแหล่งวตัถุดิบ 
อุตสาหกรรมที่ส าคัญๆหลายอย่าง ส่วนทางอ้อม  
ป่าไมช้่วยใหฝ้นตกตอ้งตามฤดกูาลเป็นแหล่งน ้าล าธาร 
ช่วยอนุรกัษ์ดนิและน ้าป้องกนัและบรรเทาความรุนแรง
ของวาตภัย และอุทกภัยลดมลภาวะทางอากาศ 
มลภาวะทางน ้าและสิง่แวดล้อมช่วยรกัษาความสมดุล 
ทางธรรมชาติเป็นแห่ลงที่อยู่อาศยัของสตัว์ป่านานา 
ชนิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและอื่นๆ อีก
มากมายทีผ่่านมามนุษยไ์ดน้ าทรพัยากรป่าไมไ้ปใชใ้น
การด ารงชวีิตและพฒันาประเทศเพื่อให้เกดิความมนั
คงทางเศรษฐกิจมากจนเกินก า ลังการผลิตของ 
ธรรมชาตทิีส่ามารถทดแทนไดจ้งึท าใหท้รพัยากรป่าไม ้
ลดลงอย่างรวดเรว็ส่งผลให้มนุษย์ประสบกบัภยัพบิตัิ 
ทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ทัง้ภาวะฝนแล้งการ 
เกิดอุทกภัยวาตภัยดินถล่มหน้าดินพังทลายและ
มลภาวะต่างๆ (ปรชีา ยิง่งามแกว้, 2550 : 1) 
 "ป่าไม"้ มคีวามหมายต่อสรรพชวีติ เป็นปัจจยั 
4 ของมนุษย์ ผลติอากาศบรสิุทธิใ์หแ้ก่โลก เป็นเพื่อน
ธรรมชาติที่เก็บกกัน ้า ป้องกนัอุทกภัย ภัยแล้ง เป็น
คลงัยาสมุนไพรเป็นธนาคารอาหารของผู้คนรอบป่า 
คณะท างานลูกโลกสีเขียว หน่วยงานภาครัฐมีการ
ส า รวจพื้นที่ ป่ า  พบว่ า  ป่ามีปริมาณลดน้อยลง
ตามล าดบั เช่น ในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมพีืน้ทีป่่า
อยู่ประมาณ 171,901.07 ล้านตารางกิโลเมตร พ.ศ. 
2556 มีพื้นที่  171 ,585.65 ล้านตารางกิโลเมตร  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมจี านวนพื้นที่ป่าน้อยที่สุด 
เรยีงล าดบั พ.ศ. 2536 พ.ศ.2543 พ.ศ.2549 และ พ.ศ. 
2556 ร้อยละ 12.72, 15.71, 14.54, 16.32 ของพื้นที่
ทัง้หมดกรมป่าไม ้สถติหิลงัปี พ.ศ. 2549 มกีารเพิม่ขึน้
ของพืน้ทีป่่าไม ้รอ้ยละ 2.52 ซึ่งเป็นแนวโน้มทีด่อีย่าง
ยิง่ ตวัเลขดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนนโยบายสง่เสรมิปลูกป่า
ทดแทน และส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น 
ยางพารา ออ้ย มนัส าปะหลงั ยคูาลปิตสั จงึเริม่ปรากฏ

ขึ้นเมื่อสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศถูกท าลาย 
เกิดผลกระทบแก่ประชาชนมีผลต่อเศรษฐกิจของ 
ประเทศ การแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกบัรฐัในการหา
แนวทางเฝ้าระวงัป่าอนุรกัษ์ป่าอย่างยัง่ยืนโดยเสนอ
ร่างพระราชบญัญตัิป่าชุมชนซึ่งหลกัการส าคญัในการ
บ่งชี้ความเป็นป่าชุมชนคือ คนอยู่กับป่าไม่แยกจาก 
กัน รู ป แ บ บ ก า ร จัดการ  ได้ แก่  1) ป่ าอ นุ รักษ์   
2) ป่าเศรษฐกจิ 3) ป่าประเพณีโดยมีเงื่อนไขชุมชนเป็น
ตัวก าหนดโดยก าหนดให้ชุมชนมีอ านาจในการจดัการ
อย่างอสิระร่วมเปิดโอกาสใหม้กีารตรวจภายในชุมชนใหร้ฐั
และสาธารณะตรวจสอบได ้กฎเกณฑใ์นการ บรหิารจดัการ
ป่าชุมชนและทรัพยากรก าหนดและตัดสินโดยองค์กร
ชุมชน (สมศกัดิ ์สขุวงศ ์, 2550 : 54-62) 
 รฐับาลจึงแก้ปัญหา โดยการก าหนดให้ไม้ยืน
ต้นที่มมีูลราคาทางเศรษฐกจิสามารถใชเ้ป็นทรพัย์สนิ 
เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ สามารถน ามาค ้า
ประกันการกู้ยืมเงิน หรือขอสินเชื่อได้ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้คนไทยหันมาปลูกไม้ยืนต้นในที่ดิน
กรรมสทิธิ ์เพื่อการออมช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิ
แลว้ยงัเกดิผลดที าใหป้ระเทศไทยมพีืน้ทีส่เีขยีวเพิม่ขึน้
ในระยะยาว ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์จากต้นไม้
ระหว่างการปลูก และแกปั้ญหาใหก้บัป่าไมปั้จจุบนัทีม่ี
ปรมิาณลดลง และยงัใชเ้ป็นหลกัประกนัทางธุรกจิ เพื่อ
กู้ยืมเงินสถาบันการเงินได้อีกด้วย ขณะเดียวกัน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอรจ์ะ
มไีม้จากป่าปลูกจ านวนมาก ใชเ้ป็นวตัถุดบิแปรรูปใน
อนาคต ส าหรบัไมท้ีม่มีูลค่าทางเศรษฐกจิมจี านวน 58 
ชนิด ไดแ้ก่ ไมส้กั พะยงู ชงิชนั กระซกิ กระพีเ้ขาควาย 
สาธร แดง ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าโมง มะค่าแต้ 
เคี่ยม เคี่ยมคะนอง เต็ง รัง พะยอม ตะเคียนทอง 
ตะเคียนหิน ตะเคียนชันตาแมว ไม้สกุลยาง สะเดา 
สะเดาเทยีน ตะกู ยมหนิ ยมหอม นางพญาเสอืโคร่ง 
นนทร ีสตับรรณ ตีนเป็ดทะเล พฤกษ์ ปีบ ตะแบกนา 
เสลา อนิทนิลน ้า ตะแบกเลอืด นากบุด ไมส้กุลจ าปี แค
นา กลัปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ สุพรรณิการ์ เหลอืงปรดียีา
ธร มะหาด มะขามป้อม หวา้ จามจุร ีพลบัพลา กนัเกรา 
กะทงัใบใหญ่ หลุมพอ กฤษณา ไมห้อม เทพทาโร ฝาง 
ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุลทุเรยีน และมะขาม 
(เทคโนโลยชีาวบา้น, 2561 : เวบ็ไซต)์ 
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 ต้นกระทงัใบใหญ่จดัเป็นไมท้างเศรษฐกจิ และ
ยงัจดัเป็นไม้ประเภทหนึ่งที่นิยมน ามาใช้ในการปลูก
สรา้งบ้านหรอืท าเครื่องมอืทางการเกษตรต่างๆ อย่าง
มาก เป็นไม้ที่ค่อนข้างรู้จ ักส่วนใหญ่ทางภาคใต้และ
คุน้เคยกนัเป็นอย่างด ีถงึคุณสมบตัเิด่นๆ เกีย่วกบัเรื่อง
ของความทนทาน เราสามารถพบเจอตน้กะทงัใบใหญ่
ได้ตามป่าดบิชื่นค่อนข้างโปร่ง ป่าเบญจพรรณขึน้บน
พื้นที่ราบและตามภูเขา เรียกได้ว่าเป็นไม้ที่เติบโต
ค่อนขา้งยากและสว่นใหญ่จะพบในภาคใต ้จงึท าใหต้้น
กะทังใบใหญ่เป็นไม้นิยมของคนทางภาคใต้ชะส่วน
ใหญ่ได้น ามาสร้างบ้านเรือนและเครื่องมือทางการ
เกษตรต่างๆ และเปลอืกตน้กระทงัใบใหญ่มรีสสขุุม ขบั
ปัสสาวะ แกฟ้กช ้า แกป้วดตามกลา้มเน้ือ น าเปลอืกมา
ตม้รบัประทานน ้าทีต่้มจากเปลอืกของต้นกะทงัใบใหญ่ 
(ราชบณัฑติยสถาน, 2538 : 192)  
 ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะส่งเสริมการ
ปลูกไมม้คี่า: ต้นกะทงัใบใหญ่ เพื่อใหเ้กดิความรูค้วาม
เขา้ใจ เกดิทศันคติ และมจีรยิธรรมสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่
นิสติและผู้ทีส่นใจ ผูว้จิยัคาดว่าผลที่ได้จากการเรยีนรู้
ครัง้นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนิสติทีน่ าคู่มอืไปศกึษาและ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
ปลูกไมม้คี่า : ต้นกะทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่า: ตน้กระทงัใบใหญ่โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ให้
มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80 
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นกระทงัใบใหญ่ โดยใช้เกมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้   
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นกระทังใบใหญ่ โดยใช้เกมเป็นฐาน 
การเรยีนรู ้
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นกระทังใบใหญ่  
โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 

3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 3 .1 . 1  ประชากร  ได้แก่  นิ สิตสาขาวิช า
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 356 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสติระดบัปรญิญา
ตรีชั ้น ปีที่  1  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาทรพัยากรป่าไม้ และสตัว์ป่า ซึ่งได้จากการ
เลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น คอื การส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: 
ตน้กระทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 2) ตวัแปรตาม คอื   
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้กระทงัใบใหญ่ 
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้กระทงัใบใหญ่ 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1)  คู่ มือการส่ ง เสริมการปลูกไม้มีค่ า :  
ตน้กระทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
  2) ใบความรู ้เรื่องการปลูกไมม้คี่า: ต้นกระ
ทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
   3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มี
ค่า: ตน้กระทงัใบใหญ่  
  2) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกไม้มีค่า:  
ตน้กระทงัใบใหญ่ 
  3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูก
ไมม้คี่า: ตน้กระทงัใบใหญ่  
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 3.4.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวจิยัที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง ได้แก่ 
คู่มอื ใบความรู ้แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและ
แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า: ต้นกระ
ทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้  
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 3.4.2 น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  1)  คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้น 
กระทงัใบใหญ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู ้โดยมเีนื้อหา
การเรียนรู้ทัง้หมด 3 หน่วย ประกอบไปด้วย หน่วย
กจิกรรมที่ 1 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัต้นกระทงัใบใหญ่ 
หน่วยกจิกรรมที ่2 ประโยชน์และสรรพคุณของต้นกระ
ทังใบใหญ่ และหน่วยกิจกรรมที่ 3 การปลูก การ
ขยายพนัธุ ์การเจรญิเตบิโตและการปรบัปรุงพนัธุ ์
  2) ใบความรู ้เรื่องการปลกูไมม้คี่า: ตน้กระทงั
ใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้     
  3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มี
ค่า:ตน้กระทงัใบใหญ่ มลีกัษณะเป็นค าถาม ปลายปิด แบบ 
4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  4) แบบวดัทศันคติ มีลกัษณะค าถามแบบ
ปิด เ ป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี
ลกัษณะเป็นแบบก าหนด แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ เห็น
ดว้ยอย่างยิง่/เหน็ดว้ย/ไม่แน่ใจ/ไม่เหน็ดว้ย/ไม่เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้  
  5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม มลีกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง คอื 
เพื่อตนเอง เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อสงัคม เพื่อ
ความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3.4.3 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 3.4.4 น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคลอ้งพร้อมทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมอื เมื่อตรวจวเิคราะหค์ะแนน
จากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือและเครื่องมือ  
มคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความเหมาะสม
ของคู่มอื และเครื่องมอื มคี่าเฉลีย่มากกว่า 4.0 ขึน้ไป 
แสดงว่า สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 3.4.5 น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  1) แบบทดสอบความรู้ มคี่าอ านาจจ าแนก
รายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.86 และค่าความ

เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.790 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  2) แบบวดัทศันคต ิมคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
(r) อยู่ระหว่าง 0.24 – 0.73 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
เท่ากบั 0.903 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม มคี่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.31 – 0.73 และค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่า 0.867 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 3.4.6 ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัด
และประเมนิผลใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นกระทังใบ
ใหญ่โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัการสง่เสรมิการปลูก
ไม้มีค่า: ต้นกระทังใบใหญ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู้ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย แบ่งเป็น  
2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที่ 1 การออกแบบและสร้างเครื่องมือ
การสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นกระทงัใบใหญ่ โดยใช้
เกมเป็นฐานการเรยีนรู ้
   1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจาก
เอกสารงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดรปูแบบของเนื้อหาในการจดัท าคู่มอื 
   2) ศกึษาขอ้มลูรูปแบบการใชเ้กมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้เพื่อเป็นแนวทางควบคู่ไปกบัการจดัท าคู่มอื  
   3) น าเนื้ อหาจากคู่มือแบบทดสอบ
ความรู้  แบบวัดทัศนคติ  และแบบวัดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม น าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา ก่อนน าเสนอ
ต่อผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน  
   4) น าเครื่องมอืการปลูกไม้มคี่า: ต้นกระ
ทงัใบใหญ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ไปทดลองใช้ 
(Try Out) กบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา ชัน้ปีที ่2 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน 
    5) จัดเตรียมคู่มือในการถ่ายทอดและ
เครื่องมือวัดและประเมินผลให้สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ให้กบันิสติสาขาวชิา
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สิ่งแวดล้อมศึกษาชัน้ปีที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
  ระยะที่ 2 การถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อม
ศกึษา โดยการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นกระทงัใบ
ใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ดงันี้  
   ขัน้ก่อนการสง่เสรมิ 
    1. แนะน าวิทยากรให้แก่ผู้เข้าร่วม
การส่งเสรมิ พร้อมชี้แจงรายละเอยีดก่อนการส่งเสรมิ
ในหน่วยกจิกรรมต่างๆ 
    2. แจกแบบทดสอบความรู ้ทศันคต ิ
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนการสง่เสรมิ 
   ขัน้ด าเนินการสง่เสรมิ 
    1) ผู้สอนน าเสนอเกม ชี้แจงวธิกีาร
เล่นเกม และกติกาการเล่นเกม เช่น กิจกรรมที่ 1 
ความรู้ทัง่ไปเกี่ยวกบัต้นกระทงัใบใหญ่ เกมที่ใช้ คือ  
จิ๊กซอก่อความสามัคคี กิจกรรมที่ 2 ประโยชน์และ
สรรพคุณของต้นกระทงัใบใหญ่ เกมทีใ่ช ้คอื ป่าไมใ้น
อุดมคติของฉัน และกิจกรรมที่  3 การปลูกการ
ขยายพนัธุ ์การเจรญิเตบิโตและการปรบัปรุงพนัธุ ์เกม
ทีใ่ช ้คอื หาตน้ไมใ้นดวงใจ 
    2) นสิติเล่นเกมตามกตกิาทีว่ทิยากร
ก าหนดไวใ้นแต่ละหน่วยกจิกรรม ซึง่ในแต่ละกจิกรรม
จะมกีารสอดแทรกเนื้อหา พรอ้มน าเทคนิคการเล่นเกม
เขา้มาช่วยในหน่วยกจิกรรม โดยแต่ละเกมจะมกีติกา
และวธิีการเล่นที่แตกต่างกนัไป เพื่อให้นิสติมคีวามรู้ 
ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มที่ด ีท าใหเ้กดิความ
สนุกเพลดิเพลนิ และการมสีว่นร่วมในขณะเล่นเกม 
    3) วิทยากรร่วมกับนิสิตอภิปราย
เกี่ยวกับผลที่ได้จากการเล่นเกม และวิธีการหรือ
พฤติกรรมในการเล่นเกมของนิสติ ว่ามีความคดิเห็น
อย่างไร มสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ของนิสติ
ถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเกม  
    4) วทิยากรประเมนิผลการเล่นเกม
ของนิสติ เช่น การถาม-ตอบในระหว่างเล่นเกมหรอืจบ
เกม เพื่อใหน้ิสติทบทวนถงึสิง่ทีไ่ดร้บัจากการเล่นเกม 
   ขัน้สรุป 
   1.  สรุป เนื้ อหาในแต่ ละหน่วยและ
กล่าวถึงประโยชน์ของเกมที่ผู้เข้าร่วมส่งเสรมิได้ร่วม
กจิกรรมการเล่นเกมในครัง้นี้ 

   2. ท าแบบทดสอบความรู ้ทศันคต ิและ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: 
ตน้กระทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถติพิืน้ฐาน  
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1 ความเทีย่งตรงเนื้อหา (IOC) 
   2.2 ค่าอ านาจจ าแนกกรายขอ้ 
   2.3 ค่าความยากง่าย 
   2.4 ความเชื่อมัน่ 
   2.5 ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6 ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   2.7 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3. สถติใิชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั   
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า: ต้นกระทงัใบใหญ่ โดยใช้เกม
เป็นฐานการเรยีนรู้ พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
(E1) คดิเป็นร้อยละ 94.66 และประสทิธภิาพของผลลพัธ์ 
(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 98.83 ดงันัน้การเรยีนรูท้ีใ่ชใ้นการปลกู
ไมม้คี่า: ต้นกระทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ 
มีประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม 94.66/98.83 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ ์80 /80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดชันีประสทิธผิลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
30 คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิ
การปลูกต้นกระทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ 
มคี่าเท่ากบั 0.9674 หมายความว่า  ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ
มีความรู้เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้คู่มือ
ส่งเสริมร้อยละ 96.74 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้กระทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้(E1 / E2) 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิลของการการปลกูไมม้คี่า: ตน้กระทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร

ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

385 593 20 0.9674 ผ่านเกณฑ ์

 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบั
การปลูกต้นกระทังใบใหญ่ ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม 
 จากการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสติมี
คะแนนความรูเ้ฉลีย่เกีย่วกบัการปลูกตน้กระทงัใบใหญ่ 
อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=12.18) และหลงัการส่งเสรมิ

นิสิตมีคะแนนความรู้ เฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด 
(�̅�=19.00) พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมิมากกว่า
ก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 
(ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า: ต้นกระทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการส่งเสรมิ ก่อน
และหลงัการสง่เสรมิโดยใช ้t-test (n=30) 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
4.3 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบทศันคติต่อการปลูก
ต้นกระทงัใบใหญ่ ก่อนการส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศกึษา พบว่า ก่อนการสง่เสรมินิสติมคีะแนน
ทศันคติต่อการปลูกต้นกระทงัใบใหญ่ อยู่ในระดบัเหน็ด้วย 
(�̅�=4.18) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนทศันคตต่ิอการ

ปลูกต้นกระทังใบใหญ่ อยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(�̅�=4.84) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริมมีค่ามากกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(ดงัตารางที ่4) 

 
 
 

หน่วยกำรส่งเสริม 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.93 0.98 94.66 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 19.76 0.43 98.83 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 94.66/98.83 

รำยกำร 
ก่อนกำรเรียนรู ้ ระดบั

ควำมรู ้

หลงักำรเรียนรู้ ระดบั
ควำมรู ้

t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรู ้
(N=20) 

12.18 1.57 มาก 19.00 0.43 มากทีส่ดุ -23.175 29 .000* 
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ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลกูไมม้คี่า: ตน้กระทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ ก่อนและหลัง
การสง่เสรมิโดยใช ้t-test (n=30) 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.4 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบจริยธรรมสิง่แวดล้อม
ต่อการปลูกไม้ มี ค่า: ต้นกระทังใบใหญ่ ก่อนการ
ส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศกึษา พบว่า ก่อนการสง่เสรมินิสติมคีะแนน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นกระทงัใบใหญ่อยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม (�̅�=3.00) และหลงัการสง่เสรมินิสติมคีะแนน

จริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม 
(�̅�=3.61) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของจริยธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมีคะแนน
เฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ มนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่5) 

 
ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่า: ตน้กระทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิโดยใช ้t-test (n=30) 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นกระทงัใบใหญ่ โดยใช้
เกมเป็นฐานการเรียนรู ้   
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของการเรยีนรูท้ีใ่ช้
ในการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ต้นกระทงัใบใหญ่ โดย
ใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 80/80 ส าหรบั
นิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาชัน้ ปีที่  1  คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ E1 
คดิเป็นรอ้ยละ 94.66 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์E2 
คิดเป็นร้อยละ 98.83 ดังนัน้การส่งเสริมที่ใช้ในการ
ปลกูไมม้คี่า: ตน้กระทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการ

เรียนรู้  มีประสิทธิภาพของคู่ มือ  94 .66 /98 .83  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 80 /80 ตามที่ตัง้ไว้ และส่วนค่า
ดชันีประสทิธผิลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน พบว่า 
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอื มคี่าเท่ากบั 0.9674 คดิเป็น
รอ้ยละ 96.74 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถ
ใช้ได้ เป็นไปตามแนวคดิของเครอืวลัย์ เผ่าผึง้ (2548: 
39) คู่มอื (Manual) หมายถงึ หนังสอืหรอืเอกสารทีจ่ดั
ขึน้อย่างเป็นระบบเพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ ตอบ
ข้อสงสยั หรือแนวทางในการปฏิบตัิกิจกรรมเรื่องใด
เรื่องหนึ่งซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยมี
รูปเ ล่มกะทัดรัด เหมาะแก่การพกพา สวยงาม  
มีภาพประกอบอ่านเข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้
อย่างมีประสทิธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เป็นไปตามแนวคดิของศกัรนิทร์ สุวรรณ

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ t df p �̅� S.D. �̅� S.D. 

ทศันคต ิ
(N=5) 

4.18 0.24 เหน็ดว้ย 4.84 0.13 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-12.166 29 .000* 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

จริยธรรม 
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

จริยธรรม 
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
จรยิธรรม 
สิง่แวดลอ้ม 

(N=4) 
3.00 0.31 เพื่อสงัคม 3.61 0.14 

เพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม 

-11.659 29 .000* 
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โรจน์ และคณะ (2535: 89) ได้กล่าวไว้ว่า การจดัท า
คู่มือการจัดการเรียนรู้ต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่
ส าคัญ เพื่อให้การจัดท าคู่มือในการจัดการเรียนรู้มี
ประสทิธภิาพ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการจดัการ
เรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มผีูน้ าเสนอองคป์ระกอบ
ของคู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือการจัดการเรียนรู้ไว้
สอดคล้องกนั และเป็นไปตามแนวคดิของปรชีา ช้าง
ขวญัยนืและคณะ (2551 : 127) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า
การ ฝึกอบรมตอ้งอาศยัเครื่องมอืในการถ่ายทอด คู่มอื
เป็นหนังสอืที่ใช้ควบคู่ไปกับการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง
เป็นหนังสือที่ใช้แนวทางปฏิบัติให้กับผู้ใช้สามารถ
กระท าสิ่งนัน้ๆ เป็นหนังสือให้แนวทางและแนะน า
เกี่ยวกับสาระวิธีการกิจกรรม สื่อ วสัดุ อุปกรณ์และ
แหล่งข้อมูลแหล่งอ้างอิง ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของวฒันา ชื่นวงศา (2536: 59) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การส่งเสริม การใช้คู่มือการปลูกมะกรูดเพื่อใช้ใน
ครวัเรอืนและการอนุรกัษ์ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
สาขาวชิา สิง่แวดลอ้มศกึษา มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา 
ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมที่มีประสทิธิภาพ 
ตามเกณฑ ์80/80 เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอื 
การสง่เสรมิ ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอื 
เท่ากบั 82.15/86.65 และมดีชันี ประสทิธผิล เท่ากับ 
0.6097 นิสติมคีวามก้าวหน้าในความรู้ร้อยละ 60.97 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของน ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ 
(2559: 543-563) ได้ศึกษา  เรื่ อ งการพัฒนาคู่ มือ
ฝึกอบรมการบรโิภคที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมส าหรบั
นิสติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคที่เป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม มีประสทิธิภาพ เท่ากบั 80.70/83.68 
ส่วนดชันีประสทิธิภาพผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 
0.7900 นิสติที่ใชคู้่มอืฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้าในการ
เรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 79.00 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวาท ีลพพนัธ์
ทอง และคณะ (2559: 137) ไดศ้ึกษา เรื่องการพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
อาเซียน : สาธารณรัฐสิงคโปร์ วัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซียน : สาธารณรฐัสิงคโปร์ และเพื่อ
ศกึษา ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม ผลการศกึษา 

คู่มือมีประสิทธิภาพเท่ากับ 94.44/84.78 ส่วนดัชนี
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมเท่ากบั 0.7350 คดิเป็น
รอ้ยละ 73.50 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
  ดังนัน้แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้าร่วมการ
สง่เสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นกระทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กม
เป็นฐานการเรยีนรู้ สามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิไปใช้
กบัครอบครวัหรอืบุคคลคนในชุมชนได ้เนื่องจากคู่มอื
มคีวามน่าสนใจ มปีระโยชน์และสรรพคุณของต้นกระ
ทงัใบใหญ่ มคีวามรูเ้กีย่วกบัการปลกูต้นกระทงัใบใหญ่
และสามารถน าไปศึกษาหรือท าการส่งเสริมต่อตาม
ความสนใจหรือหาเทคนิคอื่นๆ เข้ามาช่วยในการ
กระตุน้ใหน้ิสติเขา้ร่วมการสง่เสรมิซึง่จะเป็นการกระตุ้น
อกีวธิีหนึ่งที่จะท าให้นิสติมสี่วนร่วมในการเรยีนนัน้ๆ 
เพราะเมื่อนิสติมสี่วนร่วมในการเรยีนแลว้จะท าใหน้ิสติ
เข้าใจ จดจ าได้ดียิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่จะได้ความรู้และ
ผลสัมฤทธิท์ี่สูงขึ้นเท่านั ้น นิสิตยังจะได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินในการเล่นเกมอีกด้วย ท าให้
นิสติเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืที่ใชใ้น
การสง่เสรมิเป็นอย่างด ี
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การปลูกไม้มีค่า: ต้นกระทงัใบใหญ่ โดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรียนรู ้  
 จากการศกึษาก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้
เกี่ยวกบัการปลูกไม้มคี่า: ต้นกระทงัใบใหญ่ โดยรวม
อยู่ในระดับน้อย (x̅ =12.18) และหลังการส่งเสริมมี
คะแนนเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (x̅ =19.00) 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรู ้ก่อนและหลงั
การสง่เสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่หลงัการสง่เสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ มนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
.05 เป็นไปตามแนวคดิของไพศาล หวงัพานิช (2526: 
96) ไดใ้หค้วามหมายของความรูไ้วว้่า ความรู ้คอื เมื่อ
บุคคล ได้รับการถ่ายถอดเรื่องราวต่างๆ จากการ
เรยีนรู้ การฝึกฝนการฝึกอบรมและที่เคยพบเหน็ผ่าน
ประสาทสมัผัสต่างๆ จะท าให้ทราบข้อเท็จจริงหรือ
รายละเอยีด ของเรื่องราวอนัจะเป็นประสบการณ์ของ
บุคคล ซึ่งจะสะสมและถ่ายทอดสืบต่อกันไปจน
กลายเป็นความรู ้และแสดงใหเ้หน็ว่า คู่มอืการส่งเสรมิ
การใชแ้หนแดงเป็นปุ๋ ยพชืสดในนาขา้วเพื่อเป็นมติรต่อ
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สิ่งแวดล้อม มีผลท าให้ชาวบ้านมีความรู้ เพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนการสง่เสรมิ เป็นไปตามแนวคดิของบรูชยั 
ศิริมหาสาคร (2550:24) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้ คือ 
สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบ และ
เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดความเข้าใจ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ และเป็นไป
ตามแนวคดิของแสงจนัทร ์โสภากาล (2550 : 14 - 15) 
ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้ หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับ
ขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์รายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จาก
การสัง เกต  การศึกษาประสบการณ์ทั ้ง ในด้าน
สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตแิละสงัคมความรูพ้ืน้ฐานหรอื
ภูมหิลงัของแต่ละบุคคลทีไ่ด้จดจ าหรอืเกบ็รวบรวมไว้
และสามารถแสดดงออกมาในเชงิพฤติกรรมที่สงัเกต
หรอืวดัได ้ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของสุรตันา ปักเข
ตานัง (2558 : 61-63) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริม
ประเพณีบุญคูนลาน ของชุมชนตามแนวคิดนิเวศ
วัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบความรู ้ก่อนและหลงัการส่งเสรมิประเพณี
บุญคูณลานของ ชุมชนตามแนวคิดนิเวศวฒันธรรม 
พบว่า ก่อนการส่งเสรมินิสติมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัด ีหลงั
การส่งเสริมนิสิตมีความรู้อยู่ ในระดับดีมาก เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม  
ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการ 
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญที่ 
ระดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรนิภา ตูมโฮม 
และคณะ (2559: 190) ได้ศึกษา เรื่องการพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีน : 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ความรู้ ผลการศกึษาพบว่า นิสติกลุ่มทดลองมคี่าเฉลี่ย
ความรู้หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม  และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพงศธร ภูการุณย์ (2558: 
69) ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง การปลูกพชืผกัสวนครวัปลอด
สารพิษในชุมชนบ้านลาด ต าบลลาดพัฒนา อ าเภอ
เมอืงจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ชาวบา้น
มคีะแนนเฉลี่ยความรู้ ก่อนการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการ
ปลกูพชืผกัสวนครวัปลอดสารพษิอยู่ในระดบัดมีากหลงั
การฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบั
ดมีาก เมื่อน าคะแนนมาเปรยีบเทียบกนัจะเห็นได้ว่า

หลังการฝึกอบรมมีคะแนนความรู้เพิ่มขึ้นก่อนการ
ฝึกอบรม 
  ดังนัน้แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้าร่วมการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า: ต้นกระทงัใบใหญ่ มีความรู้
เพิม่ขึน้ เน่ืองจากคู่มอืการสง่เสรมิมคีวามน่าสนใจจาก
การน าเทคนิคการเล่นเกมมาใช้กบัการเรียนการสอน 
เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้และเนื้อหามี
ความเหมาะกบันิสติ ท าใหน้ิสติเกดิความรู ้ความเขา้ใจ
ในเนื้อหาของคู่มือที่ใช้ในการส่งเสริมเป็นอย่างดี  
ซึ่งคู่มือการส่งเสริมการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า :  
ต้นกระทงัใบใหญ่ นัน้เน้นให้นิสติได้รบัประสบการณ์ 
การมสีว่นร่วม ท าใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ แลเพื่อให้
นิสติสามารถน าความรู ้และประสบการณ์ทีไ่ดเ้กีย่วกบั
การปลูกต้นกระทงัใบใหญ่ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่าง
สงูสดุ 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นกระทังใบใหญ่ โดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรียนรู ้
 ผลการศกึษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลกูไมม้คี่า: ตน้กระทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้พบว่า ก่อนการสง่เสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็
ด้วย (x̅ =4.18) และหลังการส่งเสริม นิสิตมีคะแนน
เฉลี่ยทัศคติ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(x̅=4.84) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศัคตต่ิอการ
ปลกูไมม้คี่า: ตน้กระทงัใบใหญ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลีย่หลงัการส่งเสรมิ มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 เป็นไปตามแนวคดิของวภิาดา 
คุปตานนท์ (2551 : 178) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ คือ 
ความรูส้กึภายในของบุคคลทีใ่ช ้ประเมนิหรอืตดัสนิสิง่
ต่างๆ ความรู้สกึดงักล่าวความกบัความชอบหรือไม่
ชอบ(Favorable or favorable feeling) ต่อคน (People) 
วัต ถุ สิ่ ง ข อ ง (Objects) เ ห ตุ ก า ร ณ์ (Events) แล ะ
สถานการณ์ต่างๆ (Surrounding situations) เมื่อบุคคล
ชอบสิง่หนึ่งสิง่ใดถือว่าบุคคลมทีศันคติเป็นบวกต่อสิง่
นั ้น (Positive Attitude) ในทางตรงข้ามเมื่อบุคคล 
ไม่ชอบสิง่หนึ่งสิง่ใดถอืว่าบุคคลนัน้มทีศันคตเิป็นลบต่อ
สิง่นัน้ๆ (Negative Attitude) เป็นไปตามแนวคดิของสรอ้ย
ตระกูล ตัวยานนท์  อรรถมานะ (2550 : 64) ได้ ให้
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ความหมายของทัศนคติ  คือผลผสมผสานของ
ความรู้สกึนึกคดิ ความเชื่อ ความคิดเหน็ ความรู้และ
ความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง คนใดคนหนึ่ง
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งๆ ซึง่ออกมาในรูปการ
ประเมนิค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรบั หรอืปฏเิสธก็
ได้และความรู้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
พฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึ่งขึน้ดงันัน้ พฤติกรรมของ
มนุษยก์ค็อืการแสดงออกซึง่ทศันคตขิองเขาอนัเป็นผล
มาจากความคดิความเชื่อความรูป้ระสบการณ์ภูมหิลงั
และการเรยีนรูท้ีผ่่านมาของบุคคลนัน้ๆ ในแง่ของความ
เชื่อนัน้ทศันคตทิุกทศันคตจิะ รวมเอาความเชื่อเขา้ไว้
ด้วยกนัทัง้นี้มไิด้หมายความว่าความเชื่อทุกอย่างจะ
เป็นทัศนคติเมื่อทัศนคติของ บุคคลถูกรวบรวมไว้
ดว้ยกนัอย่างมโีครงสรา้งหลงัชัน้นัน้ก ็คอื ระบบค่านิยม
และเมื่อบุคคลมคีวามแตกต่างกนั ทศันคติของแต่ละ
บุคคลที่มีต่อสิ่งเดียวกันจึงแตกต่างกันไปด้วย และ
เป็นไปตามแนวคดิของ Schermerhorn (1987 : 347 - 
351) ใหค้วามหมายของทศันคตไิวว้่า ทศันคตคิอื การ
วาง แนวความคดิ ความรู้สกึ ใหต้อบสนองในเชงิบวก
หรือ เชงิลบต่อคนหรือต่อสิง่ของ ในสภาวะแวดล้อม
ของ บุคคลนัน้ๆ และทศันคตนิัน้สามารถทีจ่ะรูห้รอืถูก 
ตคีวามไดจ้ากสิง่ที่คนพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ 
หรอืจากการส ารวจที่เป็นทางการ หรอืจากพฤติกรรม
ของบุคคลเหล่านัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสภุาณี 
ฝ่ายสงีาม (2557 : 60) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการ
ใช้ประโยชน์จากสะระแหน่ของชาวบ้านท่าขอนยาง 
ต าบลท่ าขอนยาง  อ า เภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม พบว่าผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตต่ิอผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคี่าเฉลีย่ของทศันคติ
ก่อนการส่งเสรมิ อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ค่าเฉลีย่เท่ากบั 
2.32 และหลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 เมื่อพิจารณาทัศนคติของ
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคี่าเฉลีย่ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิ
สูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนราธร  
เหลื่อมอุไร และคณะ (2561: 63 - 73) ได้ศกึษาเรื่อง 
การประหยัดพลังงานในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อมาตรการการ
ประหยัดพลังงาน ก่อนและหลังการส่งเสริม ผล
การศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนที่เขา้ร่วมมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วย (�̅�= 2.91) 
และหลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่
ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�= 3.58) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสริมพบว่า
นักเรยีนที่เขา้ร่วมการส่งเสริมมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ
หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของคมสนัต์ ชุ่มอภยั และคณะ (2558: 48-49) 
ได้ศกึษาการพฒันากจิกรรมฝึกอบรมผู้น าสิง่แวดล้อม
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอน ้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่าด้านผู้น าสิง่แวดล้อมมี
ทศันคติต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมก่อนการฝึกอบรม 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.78 อยู่ในระดบัที่ไม่แน่ใจ และ
หลังการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.87 อยู่ใน
ระดับที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนหลังการฝึกอบรมนักเรียนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมทีศันคตหิลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้ จึงแสดงให้เหน็ว่าการส่งเสรมิการปลูก
ไม้มีค่า : ต้นกระทังใบใหญ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู้ มีผลท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการ
สง่เสรมิโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้และใบความรู ้มี
กระบวนการและขัน้ตอนการสอดแทรกให้นิสิตมี
ทั ศ น ค ติ ที่ ดี แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  
ซึง่กลุ่มตวัอย่างกจ็ะมทีศันคตหิรอืจติใต้ส านึกความคดิ
หรอืการตดัสนิใจของนิสติต่อการสง่เสรมิมากขึน้อกีดว้ย 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นกระทงัใบใหญ่  
โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู ้
 จากการศกึษา พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยของ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า: ตน้กระทงัใบ
ใหญ่ ก่อนการส่งเสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม 
(x̅ =3.00) และหลังการส่งเสริม นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับเพื่อ
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ความถูกต้องดงีาม (x̅ =3.61)เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยของจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ มนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
.05 เป็นไปตามแนวคดิของอรรถเดช สรสุรชาต ิ(2558 
: 23) ให้ความหมายจรยิธรรมว่า จรยิธรรม หมายถึง 
คุณสมบตัทิางความประพฤติ ทีส่งัคมมุ่งหวงัให้คนใน
สงัคมนัน้ประพฤติมีความถูกต้องในความประพฤติมี
เสรภีาพภายใน ขอบเขต ของมโนธรรม (Conscience) 
เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมจึงประพฤติปฏิบัติต่อ
ตนเองต่อผู้อื่น ต่อสังคมทัง้นี้ เพื่อก่อให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคมการที่จะปฏิบัติให้เป็นไป
เช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัิจะต้องรู้ว่าสิง่ใดถูกสิง่ใดผดิ เป็นไป
ตามแนวคดิของประยูร วงศจ์นัทรา (2554 : 360-361) 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ หลกัทีค่วรประพฤตต่ิอ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ด ารงอยู่ได้ตามดุลยภาพของธรรมชาติสิง่แวดล้อมที่
เป็นอยู่อย่างกลมกลืนและอย่างยัง่ยืน โดยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเป็นวิธีการจดัการสิง่แวดล้อมที่มนุษย์ได้
หนัมาจดัการ กบัตวัเอง หรอืเป็นการกลบัมาปรบัปรุง
ระบบการจดัการมนุษย์ จรยิธรรมสิง่แวดล้อมมุ่งที่จะ
เขา้ใจ สิง่แวดล้อมและสร้างระบบความสมัพนัธ์ที่เป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างมคีวามเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั 
แม้ จ ะมีก ร ะบวนการพัฒนา เ ศรษฐกิจ เพื่ อ น า
ทรพัยากรธรรมชาติไปใชเ้พื่อสนองความต้องการของ
มนุษย ์แต่ทรพัยากรธรรมชาตจิะไม่ถูกท าลายหมดสิน้ 
ค น ที่ มี จ ริ ย ธ ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม จ ะ รู้ จ ั ก ใ ช้
ทรพัยากรธรรมชาติอย่างฉลาด และขณะเดียวกนัก็
รูจ้กัพฒันาและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติใหด้ ารงอยู่
อย่างยัง่ยนื และนัน่กค็อืการรู้จกัหลกัการพฒันาแบบ
ยัง่ยนื และเป็นไปตามแนวคดิของวนิยั วรีะวฒันานนท ์
(2546: 175) ได้กล่าวว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็น
สาขาหนึ่ งของปรัชญา เป็นรากฐานที่ก่อให้ เกิด
ความคิด ทศันคติ และการปฏิบตัิต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งซึ่ง
นอกเหนือไปจากการศึกษา หรือมีความรู้เกี่ยวกับ
ขอ้เทจ็จริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องต่างๆ จริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม จงึเป็นหลกัการปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม
ส าหรบัมนุษย์ที่ยึดเอาความดีงาม ความถูกต้องตาม
หลักคุณธรรมและความ เมตตาที่พึงปฏิบัติ ต่ อ

สิง่แวดลอ้ม ซึง่จะมผีลต่อชวีติและต่อมนุษยด์ว้ยกนั ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของอรพินทร์ สันติชัยอนันต์ 
(2549: 1) ได้ศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต
นักศกึษา สถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า นิสิตนักศึกษามี
คุณธรรมและจรยิธรรมดา้นความมวีนิัยและรบัผดิชอบ 
ความซื่อสตัยส์จุรติ ความอดทนอดกลัน้ ความประหยดั 
และความกตญัญูกตเวทอียู่ในระดบัสูงและมคีุณธรรม
และจริยธรรมด้านความใฝ่รู้อยู่ในระดับมาก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของณิชกมล ดวีงษา และคณะ (2561 : 19) ได้ศกึษา 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องชุมชนกบัการ
จัดการป่าชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัการจดัการ
ป่าชุมชนโคกหินลาด ผลการศึกษาพบว่า จริยธรรม
สิง่แวดล้อมของนิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด เรื่องชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน 
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับเพื่อ
ความถูกตอ้งดงีามมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.29 และหลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้อง
ดงีาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
กจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการ
เข้าร่วม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกบังานวิจัยของวนิดา สร้อยสน และคณะ 
(2562: 7) ไดศ้กึษาการสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่า
ไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน ผลการวจิยัพบว่า นิสติทีไ่ดเ้ขา้
ร่วมการส่งเสริม คะแนนเฉลี่ยจริยธรรม สิง่แวดล้อม
ก่อนการส่งเสริมโดยรวม อยู่ ในระดับเพื่อสังคม  
(x̅ =2.98) และหลังการส่งเสริมนิสติมีคะแนน เฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดบัเพื่อ ความ
ถูกตอ้งดงีาม (x̅ =3.26) เมื่อเปรยีบเทยีบ คะแนนเฉลีย่
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากร ป่าไมแ้ละสตัว์
ป่าในชุมชน ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงั การสง่เสรมิสงูกว่า
ก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม่มคี่า
ต้นกระทงัใบใหญ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ไป
ใช้ได้ทัง้กบันักเรียน นักศึกษา ชาวบ้านทัว่ไป คนใน
ชุมชนหรอืบุคคลทีส่นใจในการอนุรกัษ์ไมม้คี่าได ้
 2) สามารถน าความรู้ที่ได้จากกระบวนการ
ส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่าน าไปปรบัใช้กบัพืน้ที่ว่างของ
ตนเองหรอืพืน้ทีส่าธารณะในชุมเพื่อประโยชน์ต่อไป 

6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการจัดท าสื่อวิดีทัศน์หรือมีการน า
หลกัการอื่นมาปรบัใชใ้นกจิกรรมการส่งเสรมิการปลกูไม้
มคี่า: ต้นกระทงัใบใหญ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้
เพื่อเผยแพร่ใหน้ิสติหรอืผูท้ีส่นใจไดเ้รยีนรูต่้อไป 
 2) ควรมีการศึกษาวิธีการสอนแบบอื่นๆ ที่มี
ประสิทธิภาพและส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
สงูขึน้ 
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