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บทคดัยอ่ 

 วจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นสตับรรณ โดยการใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญั
สิง่แวดลอ้ม ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบยีน
เรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม้และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นสตับรรณ โดยการใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม แบบทดสอบความรู้ แบบวดั
ทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน และ paired t-test ผลการวิจยัพบว่า คู่มอืการส่งเสริม มีประสทิธภิาพเท่ากบั 90.50/88.66 ส่วนดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.7534 แสดงว่านิสติมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 75.34 นิสติมี
คะแนนความรู้ ทศันคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นสตับรรณ โดยการใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญ
สิง่แวดลอ้ม หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั: การส่งเสรมิ ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคติต่อสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เทคนิคเผยแพร่ 
ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม ตน้สตัตบรรณ 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting of precious 

trees: White Cheesewood (Alstonia scholaris (L.) R. Br.) by using techniques to disseminate environmental 
slogans, 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 volunteery sampling. The 
research tools were a manual to promoting of the planting precious trees: White Cheesewood (Alstonia 
scholaris (L.) R. Br.) by using techniques to disseminate environmental slogans, 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 90.50/88.66. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.7534.The 
students had more knowledge and effect to increased students progress after using the promotion manual 
at 75.34 %. 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. 
 
Keyword: Promotion, environmental knowledge, environmental attitude, environment ethics, environmental slogans, 
White Cheesewood 

 
 
 
 
 
 

 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(2), 2564 : 57 - 71 

59 

1. บทน ำ  
 ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญยิ่งของ
ประเทศ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม
แต่ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยที่ผ่านมา ท าให้มีความ
ตอ้งการใชท้ีด่นิเพื่อการเกษตรของประชาชนเพิม่ขึน้
อย่างรวดเรว็ จงึไดม้กีารบุกรุกทาลายป่าอย่างรุนแรง
ท าใหพ้ืน้ทีป่่าไมล้ดลงเป็นจ านวนมาก สง่ผลเสยีหาย
ต่อประเทศเป็นอย่างมากในหลายๆ ดา้น ทัง้ในเรื่อง
การขาดแคลนไม้ใช้สอยภายในประเทศ และ
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นและ
ภยัพบิตัต่ิางๆซึง่เป็นปัญหาทีน่านาประเทศตระหนัก
และมกีารรณรงคอ์ย่างกวา้งขวาง (ชาคลนิ กาญจนา
ไตรภพ และคณะ, 2563) 

  รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรป่าไม้ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติทัง้
ทางตรง และทางอ้อม ในการพฒันาประเทศ ไม่ว่า
ทางเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจนปัญหาทีเ่กดิขึน้จาก
การที่ทรพัยากรป่าไม้ถูกท าลายจนมสีภาพเสื่อมโทรม
และลดจ านวนลงอย่างรวดเรว็ จงึไดห้ามาตรการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นและก าหนดแนวทางการปฏิบัติด้าน 
ป่าไม้ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตัง้แต่ฉบบัที ่1 ปี 2504 จนถงึปัจจุบนัคอืฉบบัที ่8 (กรม
สง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม, 2562: เวบ็ไซต)์ 

  ต้นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่ร ัฐบาลมีการ
ส่งเสริมมีทัง้หมด 58 ชนิด เช่น สัตบรรณ ไม้สัก 
พะยูง พะยอม ตะเทียนทอง และมะขาม เป็นต้น  
ในปัจจุบนัมกัพบมากในพืน้ทีป่่า มกัมกีารลกัลอบเขา้
ตดัเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ส่งผลเสยีต่อทรพัยากรป่า
ไม้ สร้างผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสตัว์ป่า 
และปัญหาอื่นๆ ตามมา ทัง้นี้จึงเห็นควรที่จะมีการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่
ครอบครองหรอืพื้นที่กรรมสทิธิข์องประชาชนทัว่ไป 
เพื่อช่วยเสรมิสรา้งทางเศรษฐกจิในอนาคตอนัใกล้ จงึ
ควรมีการส่งเสริมการปลูกอย่างมาก ผลดีด้าน
เศรษฐกิจการปลูกต้นไม้มีค่า สืบเนื่องจากการท า
การเกษตร ได้แก่ การท าไร่ ท านา เลี้ยงสตัว์ แม้จะ
ได้ผลผลิตในเวลาอันสัน้ 3 - 6 เดือน จนถึง 1 ปี  
แต่พชืและสตัวเ์หล่านี้กส็ามารถเกบ็เกีย่วผลผลติและ

ขายในระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อถึงเวลาก็ต้องขาย
ออกไป มฉิะนัน้ผลผลติกจ็ะเสยีหาย และในดา้นราคา
ก็จะถูกก าหนดผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่การปลูกป่า
เศรษฐกิจได้เปรียบกว่าการท าการเกษตรอย่างอื่น 
เพราะต้นไมท้ีป่ลกูไม่จ ากดัดว้ยระยะเวลาในการขาย
ผลผลิตไม้ ต้นยิ่งอายุมากราคายิ่งสูงตามไปด้วย  
ผูป้ลูกจงึสามารถขายผลผลติในราคาทีพ่อใจมากกว่า
พชื ผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆ อกีทัง้ดา้นการลงทุน 
ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลงก็น้อยกว่าการท าการเกษตรอื่นๆ 
(เพยีงใจ บุญทรพัย ์และคณะ, 2551: 14) 

 ต้นสตับรรณหรอื นิยมเรยีก ต้นตีนเป็ด เป็น
ไมโ้ตเรว็ ล าตน้สงูใหญ่ นิยมปลกูเป็นไมม้งคล และไม้
ประดบั ให้ใบดกเป็นร่มเงา ดอกมกีลิน่หอมแรงมาก
ถงึฉุน เนื้อไมน้ ามาแปรรูปใชป้ระโยชน์ไดห้ลายดา้น 
อาท ิเกา้อี ้โต๊ะ ไม่ตะเกยีบ เป็นตน้ แต่ไม่นิยมท าเป็น
ไม้ก่อสร้าง เนื่ องจากไม่คงคงทน เนื้อไม้มีความ
หนาแน่นต ่าเปลือกหนาแต่เปราะ ล าต้นตรง แตก
กิ่งก้านสาขามากลักษณะเป็นชัน้ๆ เปลือกชัน้ในสี
น ้ าตาล ใบเป็นกลุ่มบริเวณปลายกิ่งช่อหนึ่งมีใบ
ประมาณ 5-7 ปลายใบเป็นติ่งเล็กน้อย ลกัษณะใบ
ยาวรปีลายใบมนโคนใบแหลม ขนาดใบยาวประมาณ 
10-12 เซนติเมตร ออกดอกสเีขยีวอ่อนเป็นช่อตาม
ปลายกิง่ ปากท่อของกลบีดอกมขีนยาวปุกปุย ปกติ
จะออกดอกในช่วงเดอืนตุลาคมถงึเดอืนธนัวาคมผลเป็น
ฝักยาว ฝักคู่หรอืเดีย่ว ลกัษณะเป็นเสน้ๆ กลมเรยีวยาว
ประมาณ 20-30 เซนติเมตร เมื่อแก่จะแตก มขีุยสขีาว
คล้ายฝ้ายปลิวไปตามลมได้ในฝักมีเมลด็เลก็ๆ ติดอยู่
กบัขยุนัน้ (ฐานขอ้มลูพชืสมุนไพร, 2562: 12) 

 การส่งเสรมิการปลูกต้นสตับรรณ โดยการน า
ค าขวญัสิง่แวดลอ้มเขา้มาประยุกต์ใช ้เป็นอกีหนึ่งวธิี
ทีส่ามารถเป็นแนวทางในการอนุรกัษ์ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
เป็นการปลูกฝังให้เกดิความตระหนักถึงการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยค าขวญัจะมี
ถ้อยค าที่กะทัดรัด ให้ความหมายชัดเจนตรงจุด  
ใหข้อ้คดิเกีย่วกบัการส่งเสรมิ มกีารใชถ้อ้ยค าทีม่จีงัหวะ
และคลอ้งจองกนั ท าใหเ้กดิความไพเราะ เขา้ใจและจ าได้
ง่าย รวมทัง้กระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี 
(วลัลภา วทิยารกัษ์ 2554: 96) 
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 ดงันัน้ ผู้วิจ ัยจึงเห็นความส าคัญจากการใช้
ประโยชน์ของต้นสตับรรณ จึงได้จดัท าวิจยัในเรื่อง
การส่งเสรมิให้กลุ่มตวัอย่างรู้จกัการปลูกต้นไม้มคี่า 
ต้นสตับรรณ เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนปลูกต้นไมย้นื
ตน้มมีลูค่าสงูในทีด่นิกรรมสทิธิข์องตนเองสามารถตดั
ไม้ไปขายได้ หรอืสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ซึ่งถือ
เป็นวธิกีารออมเงนิอกีทางหนึ่ง และสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิขึน้มา รวมทัง้เป็นการสรา้งให้เกดิพื้นที่ป่า
เพิม่ขึน้และเป็นการลดการลกัลอบตดัต้นไม้ไม้ และ
สามารถเก็บเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ โดยใช้
กระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษาในการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นไมม้คี่า: ตน้สตับรรณ โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่
ค าขวัญสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ ทัศนคติและ
จรยิธรรมทีด่ต่ีอการปลกูตน้ไมม้คี่า 
 
2. วตัถปุระสงค ์

 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้น
สตับรรณ โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์

 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกต้นสตับรรณ โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่
ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกต้นสตับรรณ โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญั
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัการปลูกไม้มีค่า: ต้นสตับรรณ 
โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม ก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ 

 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่
1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
99 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี  
ชั ้น ปีที่  1  สาขาวิช าสิ่ ง แ วดล้อมศึกษา  คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวชิาทรพัยากรป่าไม้ และสตัว์ป่า ซึ่งได้จากการ
เลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
1) ตัวแปรต้น  คือ  คู่ มื อการส่ ง เสริมการปลู ก 
ตน้สตับรรณ โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม  

2) ตวัแปรตาม คอื   
 2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้สตับรรณ 
 2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้สตับรรณ 
 2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 

3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1 .1) คู่มือการปลูกต้นสัตบรรณโดยใช้

เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
  1.2) ใบความรู้การปลูกต้นสตับรรณ โดย

ใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
 2) เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   2.1) แบบทดสอบความรู้เกีย่วกบัการ

ปลกูตน้สตับรรณ 
   2.2) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกต้น

สตับรรณ 
   2.3)แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม

เกีย่วกบัการปลกูตน้สตับรรณ 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 

 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่ คู่มอื ใบความรู้ แบบทดสอบความรู้ 
แบบวัดทัศนคติ  และแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการปลกูตน้สตับรรณ 

 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมการปลูก 

ต้นสตับรรณ โดยมเีนื้อหาการเรยีนรู้ทัง้หมด 4 หน่วย 
ประกอบไปด้วย หน่วยการส่งเสริมที่ 1 เรื่อง ไม้มคี่า
ทางเศรษฐกจิ หน่วยการสง่เสรมิที ่2 เรื่อง ลกัษณะของ
ตนัสตับรรณ หน่วยการส่งเสรมิที่ 3 เรื่อง วธิกีารปลูก
ตน้สตับรรณและประโยชน์ของต้นสตับรรณ หน่วยการ
ส่งเสริมที่  4 เรื่ อง เทคนิคการเผยแพร่ค าขวัญ
สิง่แวดลอ้ม  
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  2.2) ใบความรู้เรื่องการส่งเสริมการปลูก 
ต้นสตับรรณ โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ1 หน่วยการ
สง่เสรมิ 

  2.3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก 
ตน้สตับรรณ โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
มลีกัษณะเป็นค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตัวเลือก คือ  
ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 

  2.4) แบบวัดทัศนคติ มีลักษณะเป็นแบบ 
วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่ า (Rating scale) มี  
5 ตัวเลือก คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ  
ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 

  2.5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ลกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง คอื 
เพื่อตนเอง เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อสงัคม เพื่อ
ความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 

 3) น าเครื่องมอืที่สร้างขึน้ส่งอาจารย์ที่ปรกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือและ
เครื่องมอื มคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความ
เหมาะสมของคู่มือ และเครื่องมอื มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิมคีวาม
เหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้

 5) น าเครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 

  5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.922 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 
ขึ้นไป และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20–0.80  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้

  5.2) แบบวดัทศันคตคิ่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.943 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้

  5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากับ 0.832 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่
ก าหนดไว ้

 6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัด
กจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูตน้สตับรรณ 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 

 การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นสตัตบรรณ 
โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม ผู้วจิยัได้
ด าเดนิเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็น 2 ระยะ ดงันี้ 

 ระยะที ่1 การออกแบบเครื่องมอืถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 

  1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
เครื่องมอื  

  2) ออกแบบเครื่องมือ ได้แก่  คู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นสตัตบรรณ โดยใชเ้ทคนิค
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม แบบทดสอบความรู้ แบบ
วดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบั
การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นสตัตบรรณ โดยใช้
เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม น าเนื้อหาจากคู่มอื
ที่สมบูรณ์แล้ว น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษา จากนัน้
น ามาปรบัปรุงแก้ไข และน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ทัง้  
3 ท่าน  

  3) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ 
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัการส่งเสรมิ
การปลูกต้นสตับรรณ โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญั
สิง่แวดล้อม ไปทดลองใช้กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
(Try Out) จ านวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมอื 

 ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้ม 
  1) ขัน้ก่อนเข้าสู่กระบวนการ เป็นการ

เตรยีมความพรอ้มของผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิหรอืสร้าง
บรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการส่งเสรมิโดยการสร้าง
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ 

  2) ขัน้เข้าสู่กระบวนการ ในการจดักิจกรรม 
ครัง้นี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย โดยใช้คู่มือการ
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ส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นสตับรรณ โดยใช้เทคนิค
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   

   2.1 ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรม
นนัทนาการ 

   2.2 ให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมท าแบบ 
ทดสอบก่อนการส่งเสริม ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ 
แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 

   2.3 เข้าสู่กระบวนการ การให้ความรู้ 
อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของ หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 
หน่วยที่ 3 และหน่วยที่ 4 พร้อมกับท าแบบฝึกหัด
ระหว่างหน่วย การส่งเสรมิทีป่ระกอบกบัการบรรยายที่
ผูว้ ิจยัได้บรรยายให้ความรู้ หน่วยที่ 1 ถึง หน่วยที่ 4 
ตามล าดบั 

   2.4 ให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างจัดกลุ่มท า
กจิกรรมเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิไดม้สี่วนร่วม โดย
การแต่งค าขวัญสิ่งแวดล้อม การอภิปรายกลุ่ม เป็น
วธิกีารทีใ่หผู้เ้ขา้ร่วมไดม้กีระบวนการสรา้งองคค์วามรู้ 
แลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างกลุ่มน าเสนอผลงานการแต่ง
ค าขวญัของกลุ่มตวัเอง  

  3) ขัน้การวดัและประเมินผล ในขัน้นี้เป็น
ขัน้ตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นขัน้ตอบวัตถุประสงค์ของ
ผูว้จิยัทบทวนในเนื้อหาทีผู่ร้บัการส่งเสรมิไดร้บั พรอ้ม
มีการถาม-ตอบ เพื่อท าความเข้าใจในเนื้อหาและ
ความรู้ทีไ่ดร้บั ท าแบบทดสอบหลงัการส่งเสรมิ ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้  แบบวัดทัศนคติ และแบบ 
วดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 

  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

  2.1) ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
  2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  

  2.3) ค่าความยากง่าย 
  2.4) ค่าความชื่อมัน่ 
  2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
  2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
  2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
 3) สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ  Paired  

t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 

จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการ
ปลูกต้นสัตบรรณ โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญ
สิ่งแวดล้อม ประสิทธิผลภาพของกระบวนการ (E1)  
คดิเป็นร้อยละ 90.50 และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 88.66 ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกไมม้คี่า: ต้นสตับรรณ โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค า
ขวญัสิง่แวดลอ้มจงึมปีระสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม 
90.50/88.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้  
(ดงัตารางที ่1) 

ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน พบว่า ดัชนีประสทิธิผล (E.I.) ของ
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูก ไมม้คี่า: ต้นสตับรรณ โดย
ใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญสิง่แวดล้อม มีค่าเท่ากับ 
0.7534 หมายความว่า นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้น และ
ส่งผลให้นิสติมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
หลังจากการใช้คู่มือการส่งเสริมร้อยละ 75.34  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ได้  
(ดงัตารางที ่2)  

 
 ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้สตับรรณ โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 

กำรส่งเสริม 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.10 0.75 90.50 เป็นไปตามเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.73 0.98 88.66 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริมเท่ำกบั 90.50/88.66 
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ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้สตับรรณ โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงักำร

ส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรว่ม  
กำรส่งเสริม 

คะแนน
เตม็ 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 
เกณฑ ์

247 513 30 20 0.7534 ผ่านเกณฑ ์

 
4.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้  
ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการปลูก ต้นสตับรรณ ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม 

จากการศึกษาพบว่า นิสิตที่ได้เข้าร่วมการ
สง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ต้นสตับรรณ โดยใชเ้ทคนิค
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ยความรู้
ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  
(X̅= 8.23) และหลงัการส่งเสรมินิสติมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (X̅= 17.10) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่านิสติที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้หลังการเข้าร่วมการส่งเสริมเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนการเข้าร่วมการส่ง เสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

สว่นคะแนนเฉลีย่แบบวดัทศันคตนิิสติมคีะแนน
เฉลีย่แบบวดัทศันคติก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ด้วย (X̅= 3.99) และหลงัการส่งเสรมินิสติ 

มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
อย่างยิ่ง (X̅=4.46) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
แบบวดัทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติ
ทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่แบบวดัทศันคติ
หลงัการสง่เสรมิเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วมการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

และคะแนนเฉลี่ยแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
นิสติมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนการ
ส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อสังคม (X̅= 2.60) 
และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้อง 
ดงีาม (X̅= 3.31) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติที่
เข้าร่ วมการส่ง เสริมมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการ
เขา้ร่วมการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 (ดงัตารางที ่3)  

 

ตารางที ่3 ผลการศกึษาการเปรยีบเทยีบกบัความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการสง่เสรมิปลูกต้น
สตับรรณ โดยเทคนิคการเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

df t p 
�̅� S.D ระดบั �̅� S.D ระดบั 

ความรู ้
(N = 20) 

8.23 2.59 ปานกลาง 17.10 1.32 มากทีส่ดุ 29 -19.972 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.99 0.77 เหน็ดว้ย 4.46 0.56 เหน็ดว้ย 29 -5.116 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.60 0.57 เพื่อสงัคม 3.31 0.38 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
29 -6.811 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคู่มือการ
ส่งเสริมปลูกต้นสัตบรรณ โดยเทคนิคการ
เผยแพรค่ าขวญัสิง่แวดล้อม 

จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่ มือ  
มปีระสทิธภิาพของกระบวนการ E1/E2 = 90.50/88.66
ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้80/80 ส าหรบัการ
ส่งเสริมเรื่อง การปลูกต้นสตับรรณ โดยใช้เทคนิค
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม เป็นการจดักจิกรรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ
เขา้ใจ ในเรื่องการส่งเสรมิการปลูกต้นสตับรรณ โดย
ใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม ส่งผลให้กลุ่ม
ตวัอย่าง มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางที่ดี
ขึ้น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ส่งเสรมิการเรยีนรู้ เพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเกิด
กระบวนการคิด ทกัษะการเรียนรู้ มีความก้าวหน้า
ทางการเรยีนทีด่ขี ึน้ แสดงใหเ้หน็ว่า การส่งเสรมิการ
ปลูกต้นสัตบรรณ โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญ
สิง่แวดลอ้ม โดยใชคู้่มอืประกอบการถ่ายทอดความรู ้
โดยผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ท าใหน้ิสติที่
เขา้ร่วมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้สูงขึน้ ซึ่งผลการ
ศกึษาวจิยัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของธนพร ณฏัฐเ์พยีร
กลวง (2555: 23) ได้กล่าวไว้ว่า กจิกรรมที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนได้มีการฝึกเสริมทักษะในการเรียนรู้ใน
แหล่งเรยีนรู ้ซึง่ในที่นี้ หมายถงึ การท ากจิกรรมการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรยีนฝึกปฏบิตัิ 
เพื่อเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ
เพิม่ขึน้ส่วนใหญ่กจิกรรม การเรยีนรู้มกัจะมอียู่ท้าย
บทเรียน ซึ่งในบางครัง้กิจกรรม การเรียนรู้จะมี
ลกัษณะเป็นแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบตัิหรือ
เป็นใบงานให้ผู้เรยีนปฏบิตัิระหว่างเรยีนรู้ หรอืหลงั
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของราชบัณฑิตยสถาน (2542: 256) ได้นิยาม
ความหมาย "คู่มอื" หมายถึง สมุด หรอืหนังสอืที่ให้
ความรู้เกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้
ประกอบต ารา เพื่ออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การศกึษาหรือการปฏบิตัิเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรอืเพื่อ
แนะน าวธิใีช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คู่มอืจดัเป็น

หนังสืออ้างอิงประ เภทหนึ่ ง  ที่ รวบรวมข้อมูล 
ขอ้เทจ็จรงิ เฉพาะเรื่อง เพื่อใชเ้ป็นคู่มอืตอบ ค าถาม
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว หรอืเพื่อใช้เป็น
คู่มือในการศึกษาและปฏิบัติงานหนึ่งๆ ทัง้นี้ คู่มือ
มกัจะมกีารเรยีบเรยีงเน้ือหาอย่างเป็นระบบเพื่อความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้สอดคล้องกับ
แนวคดิของสพุตัรา วงศษ์า (2549: 77) ไดก้ล่าวไวว้่า
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  หมายถึง แบบ
แผนการด าเนินการจดัการ เรยีนรูท้ีไ่ดร้บัการจดัเป็น
ระบบอย่างสัมพันธ์ และสอดคล้องกับทฤษฎี 
หลกัการการเรยีนรูห้รอืการสอนทีรู่ปแบบนัน้ยดึถอืโดย
ผ่านกระบวนการวจิยัและได้รบัพสิูจน์และทดสอบว่ามี
ประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะแสดงขัน้ตอนที่
ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูแ้ละผูส้อนตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอน
ในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายของ รูปแบบนัน้ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของสุนันทา เหล่าชาต ิ(2559: 86) ไดศ้กึษา การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรัพยากรดิน ส าหรับนิสิต 
ชัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อม
และทรพัยากรศาสตรม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่า 
คู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากร มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 83.02/90.86 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประยูร วงศจ์นัทรา (2559: 
14) ได้ศึกษา การสอนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซียน โดยใช้เอกสารค าสอนส าหรับ
นิสติระดบัปรญิญาตร ีผลการศกึษาพบว่า เอกสารค า
สอนมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 87.00/90.00 และหลงั
ก า ร ส อ น นิ สิ ต มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ศ น ค ติ ต่ อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน สงูกว่า
ก่อนการสอนอย่างมนียัยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
สอดคล้องกบังานวจิยัของสุเมธ ผกาหวน และคณะ 
(2561: 6) ไดศ้กึษา การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่องต้นไม้เด่นในป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 
ประสทิธภิาพกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 82.67 
และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 
92.00 ดังนั ้น  หลักสูตร ฝึกอบรมผู้น าจิตอาสา
สิง่แวดลอ้ม จงึมปีระสทิธภิาพของหลกัสูตรฝึกอบรม 
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(E1/E2) เท่ากับ 82.67/92.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้

จากผลการศึกษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มือ  
มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.7534 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑท์ี่ก าหนดและนิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ ส่งผล
ใหม้คีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการ
ใชคู้่มอืรอ้ยละ 75.34 จากการทีผู่เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
มสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรู้ จากการได้ยนิ การ
สมัผสั การจดจ าจากการบรรยายของวทิยากรท าให้
ประสิทธิผลของคู่ มือการส่ ง เสริมการปลูกต้น
สตับรรณ โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของอนันท์ งามสะอาด (2551: 21) ได้
กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จของงานที่
เป็นไปตามความมุ่งหวงั ที่ก าหนดไว้ในวตัถุประสงค์ 
หรอืเป้าหมาย และเป้าหมายเฉพาะ ดงันี้ 1) เป้าหมาย
เชิงปริมาณ จะก าหนดชนิดประเภทและจ านวนของ
ผลผลติ สุดทา้ยต้องการทีไ่ดร้บัเมื่อการด าเนินงานเสรจ็
สิน้ลง 2) เป้าหมายเชงิคุณภาพ จะแสดงถงึคุณค่าของ
ผลผลิตที่ได้รบัจากการด าเนินงานนัน้ 3) มุ่งเน้นที่
จุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการด าเนินงานว่าได้ผล
ตามทีต่ัง้ไวห้รอืไม่ และทีส่ าคญัตอ้งมตีวัชีว้ดัทีช่ดัเจน 
และสอดคล้องกับแนวคิดของเกษม จันทร์แก้ว 
(2547: 32-33) กิจกรรมส ารวจวิเคราะห์ เป็นงาน
ส าคัญจ าเป็นส าหรับ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมที่
เกีย่วขอ้งกบัการส ารวจ และการวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้ม
และระบบสิง่แวดล้อม ได้แก่ งานส ารวจ วิเคราะห์
ประเมนิ สถานภาพสิง่แวดล้อมการวางแผนป้องกนั
การแก้ไขการก าหนดมาตรการ นโยบายและการ
สร้างแผนการจดัการและสอดคล้องกบัแนวคดิของสุ
นิตย์ เย็นสบาย (2543: 122) ได้ กล่าวว่า หนังสอื
คู่มอื เป็นหนังสอือา้งองิประเภทหนึ่งที่จดัท าขึน้เพื่อ
รวบรวมเรื่องราวและข้อเท็จจริง เกี่ยวกับบุคคล ,
เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะดา้น ซึง่อาจเป็นเรื่องราวที่
น่าสนใจด้านใดด้านหนึ่ง หรือเรื่องใน สาขาวิชาใด
วชิาหนึ่งโดยเฉพาะอย่างกวา้งๆ โดยใหร้ายละเอยีด
ของเรื่องราวนัน้อย่างสัน้ ๆ กะทดัรดัเพื่อ ผูอ้่านจะได้
ใช้เป็นคู่มอืศกึษาเรื่องที่น่าสนใจไดเ้ป็นอย่างด ีหรอื
อาจใช้เป็นคู่มือในการปฏิบตัิงานและใช้เป็นแหล่ง

อ้างอิงหาข้อเท็จจริงที่จะตอบคาถามในเรื่องราว
หนึ่งๆ ได้โดยรวดเรว็ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ยศพล พนัธเ์นียม และคณะ (2561 : 17-26) ไดศ้กึษา 
การพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชน
บา้นเกิง้ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม 
เท่ากับ 0.6107 หมายความว่า นักเรียนที่ใช้คู่มือ
ฝึกอบรมความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 
61.07 และสอดคล้องวิจัยของวิภารตัน์ ตาลทรพัย์ 
และคณะ (2561: 1 – 18) ได้ศึกษา การพัฒนา
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม เรื่ อง  ระเบียบป่า ชุมชน 
ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) คู่มือ
กิจกรรมการ เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง 
ระเบียบป่าชุมชนโคกหินลาด มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิมล  
ต้นพิกุล และคณะ (2561: 71 - 88) ได้ศึกษา การ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง พรรณไมใ้นป่าชุมชน 
วารสารวทิยาการสิง่แวดล้อมไทยเพื่อศกึษาพรรณไม้
ในป่าชุมชนโคกหินลาด ผลการศึกษาพบว่า ดัชนี
ประสิทธิผลของคู่ มือกิจกรรม เท่ ากับ  0.8190 
หมายความว่า นิสติทีเ่ขา้ฝึกอบรมมคีวามรู้เพิม่ขึน้คดิ
เป็นร้อยละ 81.90 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้
5.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้  
เ กี ่ยวกับการส่งเสริมการปลูกต้นสัตบรรณ  
โดยเทคนิคการเผยแพรค่ าขวญัสิง่แวดล้อม 

ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิการปลูกต้นสตับรรณ โดยใชเ้ทคนิค
เผยแพร่ค าขวัญสิ่งแวดล้อม พบว่า นิสิตระดับ
ปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม นิสติมคีะแนนความรูห้ลงัการสง่เสรมิสงู
กว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 แสดงให้เห็นว่าการจดักจิกรรมการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นสัตบรรณ โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญ
สิ่งแวดล้อม ท าให้นิสิตมีความรู้เพิ่มมากขึ้นจาก
กระบวนการมสี่วนร่วม เกดิกระบวนการคดิวเิคราะห ์
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จากการได้ยิน การสัมผัสผืนป่าที่จริงที่ใช้ในการ
เรยีนรู ้การจดจ า ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเกดิความรู้
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของบุญธรรม  
กจิปรดีาบรสิุทธิ ์(2545: 7) ใหค้วามหมายว่า ความรู ้
หมายถึงการระลึกถึง เรื่ อง ราว ต่างๆ ที่ เคยมี
ประสบการณ์มาแล้วได้ และรวมถึงการจ าเนื้อเรื่อง
ต่างๆ ทัง้ที่ปรากฏอยู่ ในแต่ละเนื้อหาวิชาและที่
เกี่ยวพนักบัเนื้อหาวชิานัน้ดว้ย เช่น ระลกึหรอืจ าได้
ถึงวตัถุประสงค์ วิธกีาร แบบแผนและเค้าโครงของ
เรื่องนัน้ๆ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของศุภนิตย์ พล
ไพรินทร์ (2549: 22) ได้กล่าวว่า ความรู้หมายถึง 
ความสามารถในการคิด เข้าใจ ข้อเท็จจริง น าไป
แกปั้ญหาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ขณะนัน้บวกกบั
ประสบการณ์เดิมที่ เกิดจาการเรียนรู้แล้วตัดสนิใจ
ประเมินค่า เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งมีความชดัเจน
และมีคุณภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดของชวาล 
แพรรัตกุล (2552: 201-225) ได้กล่าวว่า การวัด
ความรู้ความจ า เป็นการวดัสมรรถภาพสมอง ด้าน
การระลึกออกของความจ านัน่ เอง เป็นการวัด
เกี่ยวกบัเรื่องราวที่เคยมีประสบการณ์หรอืเคยรู้เคย 
เห็นและท ามาก่อนแล้วทัง้สิ้น ซึ่งการวัดความรู้ 
ความจ า สามารถสรา้งค าถามวดัสมรรถภาพดา้นน้ีได ้
หลายลกัษณะดว้ยกนั ลกัษณะของค าถามจะแตกต่าง 
กันออกไปตามชนิดของความรู้ความจ า แต่ก็จะมี
ลักษณะร่วมกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ เป็นค าถามที่ให้
ระลกึถงึประสบการณ์ทีผ่่านมาทีจ่ าไดก้่อนแลว้ ไม่ว่า
จะอยู่ในรูปค าศัพท์ นิยาม ระเบียบ หรือแบบแผน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชทิชา กุลสุวรรณ์ 
(2558: 229-241) ได้ศกึษา การศกึษาเปรยีบเทยีบ
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรโดยใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์ ส าหรบันิสติปรญิญาตรมีหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า นิสติที่เรียนด้วย
การจดัการเรยีนการสอนการจดัการ ทรพัยากรโดยใช้
หลักเศรษฐศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ทรพัยากรโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร์เจตคติ ต่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และทกัษะ การจดัการทรพัยากร
โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์หลังเรียนมากกว่าก่อน 
เ รี ย น อ ย่ า ง มี นั ย ส า คัญท า ง สติ ที่ ร ะ ดับ  . 0 5  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาภาพร ผิวชัยภูมิ  

และคณะ (2561: 7) ได้ศึกษา การพฒันาการเรียนรู้ 
ป่าชุมชนโคกหดิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่อง วถิหีาเหด็และขายเหด็ ผลการศกึษาพบว่า คะแนน
เฉลี่ย ความรู้ของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง วถิหีาและขายเหด็ก่อน การ
เขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลางมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 20.70 และหลงัการ เขา้ร่วมกจิกรรมโดยร่วม
อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.80 เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนน ความรู้ ก่อนและหลงัการเข้า
ร่วมกจิกรรม พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้หลัง การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนการเข้ากิจกรรม และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของแรงญาดา บุตรโคตร (2553: 41)  
ไดศ้กึษา ความรู ้ของนักเรยีนในโรงเรยีนบา้นหนอง
ตูม อ าเภอเมอืง อุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี ผลการวจิยั
พบว่า นักเรยีน ส่วนใหญ่ได้รบัรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
กจิกรรมหน้าเสาธง (ร้อยละ 37.70) มากที่สุด และ
การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร ทีน้่อยทีส่ดุ คอื กจิกรรมชุมนุม 
(รอ้ยละ 8.90) นกัเรยีนในโรงเรยีนบา้นหนองตูม โดย
ส่วนใหญ่มคีวามรู้เกี่ยวกบักฎระเบยีบในการจดัการ
ขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 0.79, 
ร้อยละ 79.79) และนักเรียนต้องให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับด้านขยะมูลฝอย เพื่อลด
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม (X̅ = 0.91 , ร้อยละ 
91.78) นักเรียนมีความรู้อยู่ ในระดับปานกลาง 
จ านวน 6 ข้อและนักเรียนมีความรู้อยู่ในระดบัน้อย
จ านวน 1 ขอ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ 
เ กี ่ย วกับกา ร ส่ ง เส ริมปลู ก ต้นสัตบรรรณ  
โดยเทคนิคการเผยแพรค่ าขวญัสิง่แวดล้อม 

ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกต้นสตับรรรณ โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญ
สิง่แวดล้อม พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงั
การส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ แสดงให้เหน็ว่า
นิสติทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิการปลูกต้นสตับรรรณ โดย
ใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม มทีศันคตมิาก
ขึ้นโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมการ
เรยีนรู ้มกีารระดมความคดิ มกีารปลกูฝังใหผู้เ้ขา้ร่วม
การสง่เสรมิเกดิความตระหนกัในสิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิ
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศุภนิตย์ พลไพรินทร์ 
(2540: 79) สรุปว่า ทศันคต ิหมายถงึ การประเมนิค่า
ความรู้สกึความคดิเหน็ หรอืความเชื่อของบุคคลต่อ
สิง่ใดสิง่หนึ่ง อนัมพีฤตกิรรมที่แสดงออกว่าเหน็ด้วย 
ไม่เห็นด้วย ปกติบุคคลจะมีทศันคติที่ดีต่อสิง่ที่เห็น
ดว้ย และทศันคตใินทางไม่ด ีต่อสิง่ทีไ่ม่เหน็ดว้ย และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของฑติยา สุวรรณะชฎ (2527: 
79) ทัศนคติเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการ
ตอบสนองทศันคติเป็นสภาวะก่อนที่จะมพีฤติกรรม
โต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดโดยเฉพาะหรอื
จะเรยีกว่าเป็นสภาวะพรอ้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมจรงิจะมี
ความคงตวัอยู่ในช่วงระยะเวลาแต่ไม่ไดห้มายความ
ว่าจะไม่มกีารเปลี่ยนแปลงทศันคตเิป็นตวัแปรแฝงที่
น าไปสู่ความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับ
ความรูส้กึนึกคดิไม่ว่าจะเป็นในรปูแบบการแสดงออก
โดยวาจาหรอืการแสดงความรูส้กึตลอดจนการทีต่้อง
เผชิญหรือหลีกเลี่ยง ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ งทัศนคติมี
คุณสมบตัขิองแรงจูงใจทีจ่ะท าใหบุ้คคลประเมนิเลอืก
ต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งซึ่งหมายถึงการก าหนดทิศทางของ
พฤติกรรมจริงด้วย สอดคล้องกบัแนวคิดของพชัรา 
ตันติประภา (2553: 56-57) กล่าวว่าทัศนคติ คือ 
ผลรวมของความเชื่อและการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ของบุคคลซึ่งน าไปสู่แนวโน้มที่จะกระท าการใน
วถิีทางหนึ่งๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของสม ัย 
วรรณอุดร และทพิย์วาร ีสงนอก (2555: 109-119) 
ไดศ้กึษา ทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนรายวชิาอกัษร
ธรรมอสีานของพระนิสติมหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัยหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อการเรียนการสอน
ต่ออกัษรธรรมอสีานรวมทัง้ 2 ชัน้ปี เป็นรายด้านทัง้  
4 ดา้นจากมากไปหาน้อย พบว่า ดา้นอาจารย์ผูส้อน
วิชาอักษรธรรมอีสานอยู่ในระดบัดีที่ค่าเฉลี่ย 4.38 
ด้านเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับดีที่ค่าเฉลี่ย 4.26 ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีที่ค่าเฉลี่ย 
4.15 และด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีที่
ค่าเฉลีย่ 4.12 เมื่อพจิารณาทศันคตทิัง้ 4 ดา้น พบว่า
อยู่ในระดบัดทีีค่่าเฉลีย่ 4.27 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของกนิษฐา น้อยค าด ีและคณะ (2562: 9) ได้ศกึษา 
การส่งเสริมการใช้สารก าจดัศตัรูพืชจากน ้าหมกัใบ

สะเดา โดยใช้โปสเตอร์อนิโฟกราฟิก ส าหรบัชุมชน
บา้นน ้าจัน้ หมู่ที ่6 ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ผู้เข้าการส่งเสริม
การใช้สารก าจัดศัตรูพืชจากน ้ าหมักใบสะเดา  
มีคะแนนเฉลี่ยของทศันคติหลังการส่งเสริมสูงกว่ า
ก่อนการส่งเสรมิ ก่อนส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 
3.67 อยู่ในระดบัเหน็ด้วย และหลงัส่งเสรมิมคีะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  
ดงันัน้ชาวบ้านมีคะแนนทศันคติเฉลี่ยหลงัการการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของผกามาศ 
โคตรชมภู และคณะ (2561: 36 - 48) ไดศ้กึษาการ
พฒันาคู่มอืการจดัการป่าชุมชนบ้านวงัชยั หมู่ที่ 11 
ต าบลโนนชยัศร ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ผล
การศกึษาพบว่า ผลศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติ
ก่อนและหลังการฝึกอบรม ชาวบ้านบ้านวังชัย  
มคีะแนนเฉลี่ย ทศันคติต่อการจดัการป่าชุมชนหลงั
การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 205 (p < .05) แสดงใหเ้หน็ว่า การ
ฝึกอบรมการจดัการ ป่าชุมชน มีผลท าให้ชาวบ้าน
บา้นวงัชยั มทีศันคตต่ิอการจดัการป่าชุมชนเพิม่มาก
ขึน้กว่าก่อนการฝึกอบรม 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ กี ่ย ว กั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ป ลู ก 
ต้นสัตบรรณ โดยเทคนิคการเผยแพร่ค าขวัญ
สิง่แวดล้อม 

ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า 
นิสติทีเ่ขา้รบัการสง่เสรมิการปลกูตน้สตับรรณ โดยใช้
เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญสิ่งแวดล้อม มีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มมากขึน้ โดยการมสีว่นร่วมในกจิกรรมการ
สง่เสรมิ การเรยีนรูม้กีารระดมความคดิ มกีารปลูกฝัง
ให้ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิเกดิจรยิธรรมสิง่แวดล้อมใน
การส่งเสริมการปลูกต้นสัตบรรณ โดยใช้เทคนิค
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างคุม้ค่าและยัง่ยนื
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา 
(2555: 171-172) จริยธรรมสิง่แวดล้อม หมายถึง
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หลักการที่ควรประพฤติอย่างหนึ่งต่อ สิ่งแวดล้อม  
ซึง่มผีลท าให้สิง่แวดลอ้มด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพ
ทางระบบนิเวศและเอื้อประโยชน์ให้แก่ สรรพสิง่ที่
อาศยัสิง่แวดลอ้มด ารงชพีอยู่ได ้โดยไม่สญูเสยีระบบ
สมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดลอ้ม ซึ่งจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มไม่สามารถแยกออกไดจ้ากจรยิธรรมชวีติ 
สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวัของมนั เองเป็น
ปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยงชวีติชุมชน และ
สงัคมสิง่แวดลอ้มใหด้ ารงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนื สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(2558 : 14) จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (environmental 
ethics) เดมิมนุษยไ์ม่เคยประสบปัญหาสิง่แวดล้อมมาก
นักแต่ในปัจจุบนั มนุษยป์ระสบกบัปัญหาสิง่แวดลอ้มที่
เปลี่ยนแปลง อนัเนื่องจากทรพัยากรธรรมชาติเหลือ
น้อยลงการใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนทางทีผ่ดิ 
เช่น การทดลอง ระเบดิปรมาณู การท าลายป่าไมฯ้ลฯ 
ท าให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงและเสยีสมดุล ส่งผล
กระทบต่อชีวิตของมนุษย์เอง ปัจจุบันสงัคมไทยมี
ปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงจ า เป็นต้องน าจริยธรรม 
สิง่แวดล้อมมาศึกษาให้ครบทุกด้านโดยการบูรณา
การกับทุกกิจกรรม เช่น การรู้จ ักประมาณในการ 
บรโิภคหรอืทางสายกลางในการใช้สอย การกตญัญู
กตเวทรีูคุ้ณค่าของสิง่แวดลอ้ม การเหน็แก่ประโยชน์ 
สว่นรวมและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นต้น 
และสอดคล้องกับแนวคิดของอรรถเดช สรสุชาติ 
(2558: 23) ให้ความหมายจริยธรรมว่า จริยธรรม 
หมายถงึ คุณสมบตัทิางความประพฤตทิีส่งัคมมุ่งหวงั
ให้คนใน สงัคมนัน้ประพฤติ มคีวามถูกต้องในความ
ประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม
เป็นหน้าที่ที่สมา ชิในสงัคมพึงประพฤติปฏิบัติต่อ
ตนเอง ต่อผูอ้ื่นและต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิความ
เจรญิรุ่งเรืองขึน้ใน สงัคม การที่จะปฏิบตัิให้เป็นไป
เช่นนั ้นได้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่ าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ บรรเจดิ ปานเงิน และ
ประยูร วงศ์จันทรา (2550: 15) ได้ศึกษา จริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานี
อนามัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานี
อนามยั ในจงัหวดัเพชรบูรณ์ และเปรยีบเทยีบจรยิธรรม

สิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานี
อนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์ กบัอายุ ระดบัการศึกษา 
และต าแหน่งงานต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า จริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานี
อนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านทรพัยากรป่าไม้โดย
รวมอยู่ในระดบัสูงมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ต้นไม้ช่วยท าให้อากาศบริสุทธิแ์ละต้นไม้เป็นสิ่งที่มี
คุณค่าจงึควรช่วยกนัปลกูและบ ารุงรกัษาเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมา คือ หากมีโอกาสไปดูงานพืชสวนโลกซึ่งมี
พนัธุ์ไม้สวยงามแปลกตาท่านจะไม่ท าลาย ตัด ถอน 
หรือเก็บพนัธุ์ไม้กลบัไปและการปลูกพืชช่วยป้องกนั
การพังทลายของหน้าดินเราจึงควรช่วยกันปลูกพืช
คลุมดนิและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระครวูาปีพชัรา
ภรณ์ (2554: 52) ได้ศึกษา การศึกษาจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มของพระนิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย ศูนย์ การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ ผลการวจิยัพบว่าจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของ
พระนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่  ในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ ในระดับสูง
มาก และพระนิสติที่ก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั
มหาจุฬาฯ ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ที่มอีายุ
ระดบัการศกึษา และต าแหน่งงานต่างกนัมจีรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั.05 และอภญิญา ชมมอน และคณะ (2562: 28 
- 40) ได้ศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากร
แหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มนิสติมคีะแนนเฉลีย่
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม (�̅�= 2.68) และหลงัการสง่เสรมินิสติ
มคีะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม โดยรวมอยู่ใน
ระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม (�̅�= 3.30) เมื่ อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิ่งแวดล้อมก่อน
และหลังการส่งเสริมพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05   
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

 1) การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้น
สตับรรณชีใ้หเ้หน็ว่าความส าคญัของความรู้เบือ้งต้น
เกีย่วกบัปัญหาทรพัยากรป่าไม ้ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบั
การปลูกต้นสตัตบรรณ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ 
และแนวทางแก้ไข้ ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
ดงันัน้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียน
การสอนในดา้นสิง่แวดลอ้มได ้

 2) หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งควรมกีารน าคู่มอืไป
เผยแพร่กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึง
ประโยชน์ของการปลูกต้นสตับรรณ และผลกระทบ

จากการปลูกต้นสตับรรณ ทัง้ทางด้านสุขภาพและ
สิง่แวดลอ้ม 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

1) ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบกบัระดบัความรู ้
ความสามารถของผู้เรียนในระดับชัน้อื่นๆ เพื่อให้
ทราบถึงความแตกต่างหรือไม่ ในระดับความรู้  
ทศันคต ิและการมสีว่นร่วมในการปลกูตน้สตับรรณ  

2) ควรมีการศึกษาถึงการใช้สื่อที่หลากหลาย
และสอดคลอ้งกบัยุคสมยัเขา้มาใชใ้นการจดักจิกรรม
ในชุดการเรยีนรูแ้ละเป็นแนวทางในการพฒันาสือ่การ
สอนใหท้นัสมยัและเกดิผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
มากยิง่ขึน้ 
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