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บทคดัยอ่ 
 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคติ และจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1  
สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน  
ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ซึ่งได้จากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้แบบทดสอบ
ความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวัดจริยธรรมสิง่แวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวิจยัพบว่า คู่มือการส่งเสริมมีประสทิธิภาพ เท่ากบั 
94.50/96.00 สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.9667 แสดงว่า นิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้
รอ้ยละ 96.67 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิและจริยธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า: ต้นตะเคยีนชนัตาแมว 
โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั: การส่งเสริม ต้นตะเคียนชันตาแมว ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมจริยธรรม
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop a manual of promoting planting valuable trees: 
Chengal (Neobalanocarpus heimii) by using games based learning with efficiency and effectiveness as 
specified, and 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 promotion planting 
valuable trees: Chengal (Neobalanocarpus heimii) 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 94.50/96.00. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.9667. The students had more 
knowledge and effect to increased student progress after using the promotion manual at 96.67%. After the 
promotion, the students had an average score of environmental knowledge, attitude and ethics more than 
before promotion statistical significantly level of .05. 
 
 
Keywords:   promotion, Chengal, knowledge, environmental attitude, environment ethics,  
  games based learning.  
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1. บทน ำ  
 มนุษย์อาศยัทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
เป็นปัจจยัในการด าเนินชวีติมาโดยตลอดและเมื่อมคีวาม
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น เป็นเหตุให้
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มถูกน ามาใชป้ระโยชน์ 
และถูกท าลายอย่างมากมายและรวดเร็วจนบางชนิดมี
ปริมาณลดน้อยลงและบางชนิดมีสภาพเสื่อมโทรมลง
มนุษย์ไม่อาจด ารงชวีติอยู่ได้หรอือยู่ได้กไ็ม่ดดีงันัน้เมื่อ
มนุษยร์ู้จกัใช้กต็้องรูจ้กัปกปักรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์อย่างยัง่ยนืไดย้าวนานต่อไป (ประยูร 
วงศจ์นัทรา, 2558: 31) 
 ปัจจุบนัปัญหาสิง่แวดลอ้ในประเทศไทย ไดเ้ป็น
ปัญหาที่ทุกหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ค านึงถึงความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องแก้ไขปัญหา เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกๆระดับ ตัง้แต่องค์การ
บริหารส่ วนต าบล  เทศบาล เมือง ใหญ่  จนถึ ง
ระดบัประเทศ เน่ืองจากปัญหาสิง่แวดลอ้มมอีทิธพิลต่อ
การเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศ ถวนิไหลมาจากความ
เจริญทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นของ
ประเทศอย่างมาก และน าเทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มาใชใ้น
ชวีติประจ าวนั รวมไปถึงเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากร 
จนน าไปสู่การแสวงหาหาความติองการในการใช้
ทรพัยากรทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น ซึ่งนับวนัทรพัยากร
ทางธรรมชาตเิหล่านี้ยิง่เหลอืน้อยและเสือ่มโทรมลง จน
เกดิความไม่สมดุลทางธรรมชาต ิทัง้ดา้นสภาพอากาศ 
ดา้นทรพัยากรแหล่งน ้า ธรณี รวมไปถงึดา้นพชืพรรณ 
และทางด้านอื่นๆ อันก่อให้เกิดภัยธรรมชาติตามมา 
เช่น ฝนไม่ตกตามฤดู มลพิษทางอากาศ มลพษิทาง
เสยีง ดนิเสือ่มโทรม พชืพรรณลดน้อยลง (กรมสง่เสรมิ
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม, 2552: 12 - 16) 
 ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ หมายถึง ไม้ยืนต้นทุก
ชนิดรวมถึงภัยที่ปลูกลกึขึ้นเองตามธรรมชาติและอยู่
นอกเขตป่าอนุรักษ์ที่มีการใช้ประโยชน์เนื้อไม้หรือ
ผลติผลอื่นทีไ่ม่ใช่เน้ือไมเ้พื่อการคา้ขาย ดงันัน้อาจกาว
โดยรวมได้ว่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเป็นไม้ที่สามารถ
น ามาสร้างมูลละค่าหรือแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
รวมทัง้ให้ประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ป่วย 
เช่น ฟืนไมใ้ชส้อยไม้ก่อสร้างไม้เพื่อพชือาหารหรอืไม่

เพื่อนี้ยังหรือสารหอมละเหยซึ่งไม้มีค่ามีทัง้หมด  
58 ชนิด ดงันี้ ไดแ้ก่ ไมส้กั พะยูง ชงิชนั กระซกิ กระพี้
เขาควาย สาธร แดง ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าโมง 
มะค่ าแต้  เคี่ยม  เคี่ยมคะนอง เต็ง  รัง  พะยอม 
ตะเคยีนทอง ตะเคยีนหนิ ตะเคยีนชนัตาแมว ไม้สกุล
ยาง สะเดา สะเดาเทยีน ตะก ูยมหนิ ยมหอม นางพญา
เสอืโคร่ง นนทรี สตับรรณ ตีนเป็ดทะเล พฤกษ์ ปีบ 
ตะแบกนา เสลา อินทนิลน ้า ตะแบกเลือด นากบุด  
ไมส้กุลจ าปี แคนา กลัปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ สพุรรณิการ ์
เหลือง ปรีดียาธร มะหาด มะขามป้อม หว้า จามจุรี 
พลับพลา กันเกรา กะทังใบใหญ่ หลุมพอ กฤษณา  
ไม้หอม เทพทาโร ฝาง ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุลมะม่วง  
ไมส้กุลทุเรยีน และมะขาม (คณะวนศาสตร,์ 2560) 
 ตะ เคี ยนชันตาแมว  ( ชื่ อ วิ ท ย าศาสตร์ : 
Neobalanocarpus heimii) จั ด อ ยู่ ใ น ว ง ศ์ ย า ง น า 
(Dipterocarpaceae) เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานปลูกเป็น
มงคลประจ าจงัหวดันราธวิาส ลกัษณะของตะเคยีนชนัตา
แมว เป็นไมต้น้สงูถงึ 40 เมตร เรอืนยอดเป็นพุ่มกลมหรอื
บางครัง้แผ่กว้าง ล าต้นตรง เปลือกสีน ้ าตาลเข้มแตก
ตามยาวและล่อนเป็นสะเกด็ ตกชนัสขีาวใส เปลอืกในสี
เหลืองแกมเขยีว เนื้อไม้สเีหลอืงน ้าตาลแกมเหลืองถึงสี
น ้าตาลเข้ม ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบ
ขนานแกมรปูใบหอก กวา้ง 2- 4 ซม. ยาว 8-15 ซม. ปลาย
ใบสอบเรยีวแหลม โคนใบมนหรอืเบีย้ว ผวิใบเกลีย้งหรอืมี
ขนเลก็น้อย เสน้แขนงใบ 9-10 คู่ โคง้จรดขอบใบ ก้านใบยาว
ประมาณ 1.5 ซ.ม.ดอก ดอกสีขาวนวลถึงสีขาวอมเหลือง 
ออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิง่ ผล รูปทรงกระบอกโค้ง 
ปลายแหลม กวา้งประมาณ 1.5 ซม. ยาว 5-7 ซม. มกีลบีเลีย้ง
รองผล 5 กลบี ยาวไม่เกนิครึ่งหนึ่งของความยาวของตวัผล 
ประโยชน์ ใช้ในการก่อสร้างได้แขง็แรงทนทาน เช่น ท าเสา 
รอด ตง ไมห้มอนรถไฟ และใชต่้อเรอื ชนัมรีาคาสงู ใชผ้สม
น ้ ามันทาไม้ และน ้ ามันชักเงาอย่างดี (สรรพคุณและ
ประโยชน์ตน้ตะเคยีนชนั, 2560: เวบ็ไซต)์ 
 ดงันัน้ผู้วิจยั จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของ
การปลูกต้นตะเคียนชันตาแมว จากที่ได้กล่าวใน
ขา้งต้น ในภาพรวมถือว่าเป็นไม้ที่มีความส าคญัทาง
เศรษฐกิจ ที่สามารถน าไม้ยางนาไปใช้ประโยชน์ได้
หลายประการ จึงมีการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้น
ตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้เพื่อ
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ฟ้ืนฟูไม้ตะเคียนชันตาแมวให้มีความอุดมสมบูรณ์
กลบัคนืมาการปลูกต้นตะเคียนชนัตาแมว ต้องมีองค์
ความรูใ้นการอนุรกัษ์ การดูแลรกัษาและคุณค่าของไม้
ตะเคยีนชนัตาแมว ทัง้ในด้านความส าคญัคุณค่าการ
อนุรักษ์ และการดูแลรกัษา ก็จะถือว่ามีความส าคัญ
มาก โดยองค์ความรู้เหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับความรู้ 
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ในการส่งเสรมิการ
ปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: 
ต้นตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80 
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นตะเคยีนชนัตาแมว โดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการ
ปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้ 
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่า: ต้นตะเคยีนชนัตาแมว 
โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ 
  
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 3.1.1 ประชากร ไดแ้ก่ นิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 356 คน 
 3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นิสติระดบัปริญญา
ตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษคณะสิง่แวดลอ้ม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่า
ไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ  
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรตน้ คอื การสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้
ตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 

 2) ตวัแปรตาม คอื   
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกต้นตะเคยีนชนั
ตาแมว 
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้ตะเคยีนชนัตาแมว 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1)  คู่ มือการส่ ง เสริมการปลูกไม้มีค่ า :  
ตน้ตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
  2 )  ใบความรู้  เ รื่ อ งการปลูกไม้มีค่ า :  
ตน้ตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
   3.3.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล 
   1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไม้
มคี่า: ต้นตะเคียนชนัตาแมว โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้
  2) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกไม้มีค่ า:  
ต้นตะเคียนชันตาแมว โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้
    3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อ
การปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 3.4.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ได้แก่ คู่มอื ใบความรู้ แบบทดสอบความรู้ 
แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อ
การปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้
 3.4.2 น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอืดงันี้ 
  1) คู่มอืการปลูกไม้มคี่า: ต้นตะเคยีนชนัตา
แมว โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ โดยมเีนื้อหาการ
เรยีนรูท้ ัง้หมด 3 หน่วยการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย หน่วย
การส่งเสรมิที่ 1 ความรู้และลกัษณ์ทัว่ไปเกี่ยวกบัต้น
ตะเคียนชันตาแมว  หน่วยกิจกรรมที่  2  วิธีการ
เพาะปลูกและการดูแลของต้นตะเคียนชันตาแมว 
หน่วยการส่งเสรมิที ่3 ประโยชน์และสรรพคุณของต้น
ตะเคยีนชนัตาแมว  
  2) ใบความรู้ เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า : 
ตน้ตะเคยีนชนัตาแมว  
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  3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปลูก 
ไมม้คี่า: ตน้ตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้เป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ 
ง จ านวน 20 ข้อตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้  
0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
  4) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกไม้มีค่า :  
ต้นตะเคียนชันตาแมว โดยใช้เกมเป็นฐาน จ านวน  
20 ขอ้ ซึ่งมลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดบัคอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็
ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่  
  5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม มลีกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตัวเลือก ก ข ค และ ง  
คือ เพื่อตนเอง เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อสังคม  
เพื่อความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้  
 3.4.3 น าเครื่ องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
  3.4.4 น าเครื่องมอืทีป่รบัปรุงตามค าแนะน า
ของอาจารยท์ีป่รกึษา ส่งผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
หาคุณภาพของเครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง 
พร้อมทัง้พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ พบว่า  
ค่า IOC ของเครื่องมอืทัง้หมด มคี่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 3.4.5 น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  1) แบบทดสอบความรู้มีค่าความเชื่อมัน่ 
ทัง้ฉบบัอยู่ที ่0. 842 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ 0.20 
ขึน้ไป ถอืว่าค าถามนัน้มคีวามเหมาะสม และค่าความ
ยากง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  2) แบบวดัทศันคตมิคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
อยู่ที่ 0.861 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่0.20 ขึ้นไป  
ถอืว่าค าถามนัน้มคีวามเหมาะสม และค่าความยากง่าย
รายขอ้อยู่ระหว่าง 0.55 – 0.79 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมมคี่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที ่0.925 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่
0.31 – 0.89 ขึน้ไป ถือว่าค าถามนัน้มคีวามเหมาะสม 

ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  3.4.6 ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดั
และประเมนิผลใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใชใ้นการจดั
กจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นตะเคยีนชนั
ตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐาน 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัการสง่เสรมิการปลูก
ไม้มีค่า : ต้นตะเคียนชนัตาแมว โดยใช้เกมเป็นฐาน
การเรยีนรูม้วีธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
  ระยะที่ 1 การออกแบบและสร้างเครื่องมือ
การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นตะเคียนชนัตาแมว 
โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ดงันี้ 
   1) ศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้น โดยศกึษาจาก
เอกสารงานวิจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อเพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดรปูแบบของเนื้อหาในการจดัท าคู่มอื 
   2) ศกึษาขอ้มูลรูปแบบการใชเ้กมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้เพื่อเป็นแนวทางควบคู่ไปกบัการจดัท าคู่มอื  
  3) น าเนื้อหาจากคู่มือ แบบทดสอบ
ความรู้  แบบวัดทัศนคติ  และแบบวัด จริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม น าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา ก่อนน าเสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน  
   4) น าเครื่องมือการปลูกไม้มีค่า: ต้น
ตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษาชัน้ปีที่ 
2 คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 30 คน  
    5) จดัเตรียมคู่มอืในการถ่ายทอด และ
เครื่องมือวัดและประเมินผลให้สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ให้กบันิสติสาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษาชัน้ปีที่ 1  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
  ระยะที่ 2 การถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อม
ศกึษา โดยการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะเคยีนชนั
ตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ดงันี้ 
   ขัน้ก่อนการสง่เสรมิ 

1. แนะน าวทิยากรใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วม
ก า รส่ ง เ ส ริม  พ ร้ อ มชี้ แ จ ง
รายละเอยีดก่อนการส่งเสรมิใน
หน่วยกจิกรรมต่างๆ 
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    2. แจกแบบทดสอบความรู้ ทศันคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนการสง่เสรมิการปลกูไมม้คีา่: 
ตน้ตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้  
   ขัน้ด าเนินการสง่เสรมิ 
   1. ผู้สอนน าเสนอเกม ชี้แจงวิธกีาร
เล่นเกม และกติกาการเล่นเกม เช่น กิจกรรมที่ 1 
ความรู้และลกัษณะทัว่ไปเกี่ยวกบัต้นตะเคียนชันตา
แมว เกมที่ใช้ คือ เกมจิ๊กซอหรรษา กิจกรรมที่ 2 
วิธีการเพาะปลูกและการดูแลของต้นตะเคียนชันตา
แมว เกมทีใ่ช ้คอื เกมลูกบอลถามตอบและกจิกรรมที่ 
3 ประโยชน์และสรรพคุณของต้นตะเคียนชนัตาแมว 
เกมทีใ่ช ้เกมสอยดาว 
   2. นิสติเล่นเกมตามกตกิาทีว่ทิยากร
ก าหนดไวใ้นแต่ละหน่วยกจิกรรม ซึง่ในแต่ละกจิกรรม
จะมกีารสอดแทรกเนื้อหา พรอ้มน าเทคนิคการเล่นเกม
เขา้มาช่วยในหน่วยกจิกรรม โดยแต่ละเกมจะมกีติกา
และวิธกีารเล่นที่แตกต่างกนัไป เพื่อให้สอดคล้องกบั
เนื้อหาในแต่ละหน่วยกจิกรรม เป็นเกมเพื่อใหน้ิสติได้
ความรู้ ความสนุกเพลิดเพลิน และการมีส่วนร่วม
ในขณะเล่นเกม ท าใหจ้ดจ าเน้ือหาเพิม่มากขึน้ 
   3. วิทยากรร่วมกับนิสิตอภิปราย
เกีย่วกบัความรูข้องต้นตะเคยีนชนัตาแมวทีไ่ดจ้ากการ
เล่นเกม และวธิกีารหรอืพฤตกิรรมในการเล่นเกมของ
นิสติ ว่ามคีวามคดิเหน็อย่างไร มสี่วนร่วมในการแสดง
ความคดิเหน็ของนิสติถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเกม  
   4. วทิยากรประเมนิผลการเล่นเกม
ของนิสติ เช่น การถาม-ตอบในระหว่างเล่นเกมหรอืจบ
เกม เพื่อใหน้ิสติทบทวนถงึสิง่ทีไ่ดร้บัจากการเล่นเกม  
   ขัน้สรุป 
    1. สรุปเนื้อหาหลงัเล่นเกมเสร็จใน
แต่ละหน่วย และกล่าวถึงวธิกีารใชเ้กมในการส่งเสรมิ
ว่ามปีระโยชน์ยงัไงต่อนิสติ 
  2. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
และสรุปผลของการสง่เสรมิและเล่นเกม 
  3. ท าแบบทดสอบความรู้ ทศันคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการสง่เสรมิ 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  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. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั  
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศึกษาประสทิธิภาพของคู่มือส่งเสริม
การปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็น
ฐานการเรียนรู้ ประสิทธิผลภาพของกระบวนการ (E1)  
คิดเป็นร้อยละ 94.50 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2)  
คดิเป็นรอ้ยละ 96.00 ดงันัน้การส่งเสรมิทีใ่ชใ้นการปลูกไม้
มคี่า: ต้นตะเคียนชันตาแมว โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพของคู่มอื 94.50/96.00 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอื
การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นตะเคียนชันตาแมว 
โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ  0.9667 
หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ และส่งผลใหน้ิสติ
มคีวามก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึน้หลงัจากการใช้
คู่มือส่ง เสริมร้อยละ  96.67 ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้(E1 / E2) 

หน่วยกำรส่งเสริม 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D 

รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.9 0.85 94.50 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 19.2 0.74 96.00 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของรปูแบบกำรส่งเสริม 94.50/96.00 

 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิลของการการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัเรียน 

จ ำนวน
ผูเ้ข้ำรว่ม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบควำมรู ้

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

133 585 30 20 0.9667 ผ่านเกณฑ ์

 

4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบกบัความรู้ การ
ปลูกไม้มีค่า: ตะเคียนชันตาแมว โดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรียนรู้ ก่อนการส่งเสริมและหลังการ
ส่งเสริม  
 จากการศกึษาความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า: 
ต้นตะเคยีนชนัตาแมว โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ 

พบว่า ก่อนการส่งเสริม โดยรวมอยู่ในระดับน้อย  
( �̅�=6.06) และหลงัการส่งเสริม โดยรวมอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด ( �̅� =19.20) พบว่าเมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยของความรู้ นิสติมคีะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐานการ
สง่เสรมิ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิโดยใช ้t-test (n=30) 

รำยกำร 
ก่อนกำรเรียนรู ้ ระดบั

ควำมรู ้

หลงักำรเรียนรู ้ ระดบั
ควำมรู ้

t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรู้
(N=20) 

6.06 3.60 น้อย 19.2 0.74 มากทีส่ดุ -16.10 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบกบัทศันคติต่อ 
การปลูกไม้มีค่า: ตะเคียนชนัตาแมว โดยใช้เกม
เป็นฐานการเรียนรู้ ก่อนการส่งเสริมและหลงัการ
ส่งเสริม  
 จากการศึกษา พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยทัศ
คตต่ิอการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะเคยีนชนัตาแมว ก่อนการ
ส่งเสริม โดยรวมอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย ( �̅�=2.47) 

และหลังการส่งเสริม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
อย่างยิง่ (�̅�=4.43) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศั
คตต่ิอการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะเคยีนชนัตาแมว ก่อนและ
หลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ มนีัยส าคญัทางสถิติ
ทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 
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ตารางที่ 4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการปลูกไม้มคี่า: ต้นตะเคยีนชนัตาแมว โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้t-test (n=30) 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 

หลงักำรส่งเสริม ระดบั
ทศันคติ 

t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทศันคติ
(N=5) 

4.24 0.71 
ไม่เหน็
ดว้ย 

4.43 0.69 
เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

-15.19 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ตะเคียนชนัตาแมว 
โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู ้ก่อนการส่งเสริมและ
หลงัการส่งเสริม   
 จากการศกึษา พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยของ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มคี่า: ต้นตะเคยีน
ชนัตาแมว 

ก่อนการส่งเสริม โดยรวมอยู่ในระดับเพื่อญาติมิตร 
พวกพ้อง (�̅�=2.47) และหลงัการส่งเสรมิ โดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅�=2.52) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยของจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ มนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
.05 (ดงัตารางที ่5) 

 
ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า: ต้นตะเคยีนชนัตาแมว โดยใช้
เกมเป็นฐานการเรยีนรู ้ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้t-test (n=30) 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

จริยธรรม 

หลงักำร
ส่งเสริม 

ระดบั
จริยธรรม 

t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

จรยิธรรม 
สิง่แวดลอ้ม

(N=4) 
2.47 1.04 

เพื่อญาติ
มติรพวก
พอ้ง 

2.52 1.01 เพื่อสงัคม -0.52 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 /80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: 
ต้นตะเคียนชันตาแมว โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู ้
 จากการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของผลการเรยีนรูท้ี่ใช้ในการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: 
ต้นตะเคยีนชนัตาแมว โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ 
ตามเกณฑ์ 80/80 ส าหรบันิสติสาขาวิชาสิง่แวดล้อม
ศกึษาชัน้ปีที ่1 คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ E1 คดิเป็นร้อยละ 94.50 และประสทิธภิาพ
ของผลลพัธ ์E2 คดิเป็นรอ้ยละ 96.00  ดงันัน้การสง่เสรมิที่
ใช้ในการปลูกไมม้คี่า: ต้นตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กม
เ ป็น ฐานการ เ รียน รู้  มีป ร ะสิทธิภ าพของคู่ มื อ 
94.50/96.00 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ตัง้ไว้ 
และส่วนค่าดชันีประสทิธผิลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
30 คน พบว่า ดชันีประสทิธผิลของคู่มอื มีค่าเท่ากบั 
0.9667 คิดเป็นร้อยละ 96.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด้ เป็นไปตามแนวคดิของปรชีา 
ชา้งขวญัยนื และคณะ (2551 :127) คู่มอื เป็นหนงัสอืที่
ใช้ควบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืที่ใช้
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แนวทางปฏิบัติให้กับผู้ใช้สามารถกระท าสิง่นัน้ๆ ให้
บรรลุผลตามเป้าหมายสว่นคู่มอืแหล่งอา้งองิต่างๆ ปกติ
มักจะใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน เป็นหนังสือที่ครู   
ได้ศึกษาด้วยตนเอง เป็นไปตามแนวคิดของเรืองชัย 
จรุงศริวฒัน์ (2555 : 77) คู่มอื เป็นเอกสารหรอืหนังสอื
ที่จดัท าขึ้นเพื่อให้ครูใช้จดักิจกรรมการเรียนการสอน 
สามารถสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรหรอืใช้
เป็นคู่มอืของครูในการใชห้นังสอืเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มอืที่
เขียนขึ้นเป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มือได้ศึกษาท าความ
เข้าใจเรื่องที่จะท า และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพบรรลุส าเรจ็ตามเป้าหมาย เพื่อใหผู้ใ้ชคู้่มอื
มีความสะดวกและสามารถปฏิบัติงานได้บรร ลุ
วตัถุประสงค์ภายใต้มาตรฐานที่ใกล้เคียง และเป็นไป
ตามแนวคิดของลักษณะ ยุทธสุทธิพงศ์ (2550 :11)  
ได้กล่าวว่า ประสทิธภิาพต้องค านึงถึงการด าเนินงาน  
ทีส่ามารถบรรลุผลไดต้รงตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ 
แต่ทัง้นี้กต็้องใชท้รพัยากรต่างๆ ทีม่อียู่อย่างคุม้ค่าและ
ประสิทธิภาพนัน้ พิจารณาที่กระบวนการของการ
ด าเนินงานมากกว่ าผลผลิตของการด าเนินงาน 
การศกึษาประสทิธภิาพของอุปกรณ์ปฏิบตัิการฟิสิกส์
แผนใหม่ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุรศกัดิ ์ปวะภูสะ
โก (2552 : 79-80) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือการสอน
รายวชิาดนตรสีากล 2 เรื่องการปฏบิตัแิซกโซโฟนช่วง
ชัน้ที่ 4 ชัน้กลางปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสนิธุ์  
ผลการศึกษาพบว่า  คู่มือการสอนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 81.88/84.38 ด ัชนีป ระส ิทธ ิผลของ
การเรียนด้วยคู่ม ือการสอนที่พ ัฒนาขึ้นมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.76 แสดงว่าหลงัเรยีนดว้ยคู่มอื
การสอนนักเรยีน มคีวามกา้วหน้า ในการเรยีนร้อยละ 
76 นักเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการสอนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิสาล ี(2559 : 176-188) 
ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สหพนัธ์
รฐัมาเลเซยี การวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
สหพนัธรฐัมาเลเซยีที่มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
และหาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรมเพื่อศกึษาและ

เปรยีบเทยีบความรู้ทศันคติก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
90.33/ 93.22 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม
เท่ากบั 0.8685 อย่างมนียัยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
สอดคล้องกบังานวิจยัของอารียา บุษราคมั และคณะ, 
(2561 : 1-16) ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การพฒันากจิกรรม
การเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาตใิน
ป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า คู่มือฝึกกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.10 /92 .53 ส่วนดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม เท่ากบั 0. 8674 แสดงให้
เหน็ว่านิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมการมคีวามรู้เพิม่ขึน้และ
ส่งผลให้นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามกา้วหน้าในการ
เรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 86.74ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80 /80 
ตามที่ตัง้ไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรนิภา  
ตูมโฮม และประยูร วงศ์จันทรา (2559 : 189-202)  
ได ้ศกึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิภาพของคู่มือฝึกอบรม  
มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 84.53/85.33 แสดงให้เห็นว่า
คู่มอืฝึกอบรมม ีประสทิธภิาพและสามารถน าไปใชไ้ด ้
 ดงันัน้แสดงให้เหน็ว่านิสติที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิ
การปลูกไมม้คี่า: ต้นตะเคยีนชนัตาแมว มคีวามก้าวหน้า
ทางความรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่มือการส่งเสริมมีความ
น่าสนใจ โดยใช้เกมเข้ามาในการมีส่วนร่วม ท าให้นิสติ 
มสี่วนร่วมในการเรยีนนัน้ๆ ด้วย เพราะเมื่อนิสติมสี่วน
ร่วมในการเรียนแล้วจะท าให้ นิสิต เข้าใจ จดจ า   
ไม่เพยีงแต่จะได้ความรู้และผลสมัฤทธิท์ี่สูงขึน้เท่านัน้ 
นิสติยงัจะไดร้บัความสนุกสนานเพลดิเพลนิอกีดว้ย ท า
ให้นิสติเกดิความรู้ ความเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืที่ใช้
ในการส่งเสริมเป็นอย่างดี ซึ่งคู่มือการส่งเสริมการ
เรียนรู้การปลูกต้นตะเคียนชนัตาแมว นัน้เน้นให้นิสติ
ได้รับประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้นิสิต
สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้เกี่ยวกบัการ
ปลกูตน้ตะเคยีนชนั ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างสงูสดุ 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การปลูกไม้มีค่า: ต้นตะเคียนชันตาแมว โดยใช้
เกมเป็นฐานการเรียนรู ้
 จากการศกึษาก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้
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เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า:ต้นตะเคียนชันตาแมว 
โดยรวมอยู่ ในระดับน้อย (�̅�=6.06 ) และหลังการ
ส่งเสรมิมีคะแนนเฉลี่ย โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
(�̅�=19.20)  เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรู้ 
ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ย
หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ มนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามแนวคิดของประยูร 
วงศ์จันทรา (2558 : 6) กระบวนการถ่ายทอดหรือ
สื่อสารองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้คนเกิดความรู้
เกี่ยวกับสิง่แวดล้อม ทศันคติ เจตคติ ค่านิยมที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ทกัษะในการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม การมสี่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม และการประเมนิผลในการ
แกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มเพื่อใหเ้กดิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
และคุณภาพชวีติอย่างยัง่ยนื โดยผู้วจิยัไดน้ าการสอน
โดยใช้รูปแบบเกมมาประยุกต์ร่วมกบัวชิาสิง่แวดล้อม
ศกึษา ซึ่งแนวคดิเกี่ยวกบัการสอนโดยใชรู้ปแบบเกม 
เป็นไปตามแนวคดิของไพศาล หวงัพานิช (2546 : 96 -
104) กล่าวถึงการวัดความรู้ ความจ าว่าเป็นการวัด 
ความสามารถใน75การระลกึเรื่องราวขอ้เทจ็จรงิหรือ
ประสบการณ์ ต่างๆ หรือ เ ป็นการวัดการระลึก
ประสบการณ์เดิมที่บุคคลได้รบัจากค าสอนการบอก
กล่าว การฝึกฝนของผู้สอนรวมทัง้จาก ต าราจาก
สิง่แวดล้อมต่างๆ ด้วยค าถามวดัความรู้ และเป็นไปตาม
แนวคดิของชวาล แพรตันกุล (2545: 11) ใหค้วามหมายว่า
ความรู้คือบรรดาขอ้เทจ็จรงิและรายละเอยีดของเรื่องราว 
และการกระท าใดๆที่มนุษย์ได้สะสมและถ่ายทอดต่อๆ 
กนัมาตัง้แต่ในอดตี และเราสามารถรบัทราบสิง่เหล่านี้
ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของทศพร ฆอ้งค า (2557 
: 56-57) ที่ได้ศึกษาการส่งเสริมการปลูกต้นประดู่ป่า
เพื่ออนุรกัษ์ป่าชุมชนโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ต าบล
ขามเรยีง อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ผล
การศกึษาพบว่า นักเรยีนมคีวามรูก้่อนการส่งเสรมิอยู่
ในระดบัดี (�̅�=10.78) และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมี
ความรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก (�̅�=15.10) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีวามรู้
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการทีใ่ชใ้นการสง่เสรมินี้ท าใหน้กัเรยีนมคีวาม

สนใจสามารถสร้างความรู้และทศันคตทิี่ดต่ีอการปลูก
ต้นประดู่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนในทางที่ดีขึ้น  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ 
และคณะ (2557: 150) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรม
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสีเขียว ส าหรับนิสิต
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา ผลการศกึษา 
พบว่า หลังการพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อม โดยใช้
กระบวนการกวสีเีขยีว ของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนน
ความรู้เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเข้าร่วม
การพัฒนากิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 16.00 คะแนน ซึ่งมีความรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 26.46 คะแนน ซึ่งมีระดบัความรู้อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและ
หลงักจิกรรม ผูท้ีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรูห้ลงักจิกรรม
มากกว่าก่อนกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของแรงญาดา  
บุตรโคตร (2553 : 41) ไดศ้กึษา เรื่อง ความรูแ้ละเจตคติ
ต่อการจดัการขยะมลูฝอยของนักเรยีนในโรงเรยีนบา้น
หนองตูม อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากกิจกรรมหน้าเสาธง (ร้อยละ 37.70) มาก
ทีสุ่ด และการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารทีน้่อยทีส่ดุ คอื กจิกรรม
ชุมนุม (รอ้ยละ 8.90) นักเรยีนในโรงเรยีนบา้นหนองตูม 
โดยส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ในการ
จดัการขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 0.79, 
ร้อยละ 79.79) และนักเรยีนต้องให้ความร่วมมอืในการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับด้านขยะมูลฝอย เพื่อลดปัญหา
ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม (X̅ = 0.91, รอ้ยละ 91.78) นักเรยีน
มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลางจ านวน 6 ขอ้ และนักเรยีน
มคีวามรู้อยู่ในระดบัน้อยจ านวน 1 ข้อ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ดังนัน้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
การส่งเสริมการปลูกต้นตะเคียนชนัตาแมว มีความรู้
เพิ่มขึ้นเนื่องจากคู่มือการส่งเสริมมีความเหมาะสม 
และน่าสนใจและมกีารน าเทคนิคการมสีว่นร่วม โดยใช้
เกม ทีม่คีวามสนุกสนานและสามารถสอดแทรกเนื้อหา
เขา้มาใชใ้นการส่งเสรมิการปลกูต้นตะเคยีนชนัตาแมว 
จงึท าใหเ้นื้อหามคีวามเหมาะกบันิสติ และการส่งเสรมิ
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ท าใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจในเน้ือหาของคู่มอืที่ใชใ้น
การสง่เสรมิไดเ้ป็นอย่างด ี
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นตะเคียนชันตาแมว โดยใช้เกม
เป็นฐานการเรียนรู ้
 จากการศึกษา พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย 
ทัศนคติต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นตะเคียนชันตาแมว 
ก่อนการส่งเสริม โดยรวมอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย 
(�̅�=2.47) และหลังการส่งเสริม นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�=4.43) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศัคติต่อการปลูกไม้มี
ค่า: ต้นตะเคียนชนัตาแมว ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมมากกว่า
ก่อนการส่งเสริม มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เป็นไปตามแนวคดิของสภุาภรณ์ พลนิกร (2548: 226) 
กล่าวว่าทศันคติ คอืวธิีการที่แต่ละคนคดิรูส้กึและการ
กระท าต่อสภาวะแวดล้อมหรอืปรมิาณของความรู้สกึ
ทัง้ทางบวกและทางลบที่มีต่อสิ่งที่มากระตุ้นต่างๆ 
(Stimuli) หรอืเป็นความโน้มเอยีงทีเ่กดิจากการเรยีนรู้
ในการตอบสนองต่อวตัถุใดๆ (Object) ทัง้ในด้านที่ดี
และไม่ดีด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย (Consistent) 
เป็นไปตามแนวคดิของปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2532 
: 25) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทศันคติ หมายถึง การ
แสดงออกซึง่วจิารณญาณทีม่ต่ีอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็น
การอธิบายเหตุผลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติหรือ
ความคดิเหน็มลีกัษณะที่จะอธบิายเหตุผลเฉพาะ และ
เป็นไปตามแนวคดิของพชัรา ตนัตปิระภา (2553: 56-
57) กล่าวว่าทศันคติคอืผลรวมของความเชื่อและการ
ประเมนิสิง่ใดสิง่หนึ่งของบุคคลซึง่น าไปสู่แนวโน้มทีจ่ะ
กระท าการในวิถีทางหนึ่งๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของสุนันทา เหล่าชาติ (2559 : 32) ได้ศึกษา เรื่องการ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิ ส าหรบันิสติ
ชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่านิสติที่
เขา้รบัการฝึกอบรมมทีศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิ
หลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของนลติา ทิชยั, และคณะ. (2561 : 74). ที่ได้ศกึษา
การส่งเสรมิการท าปุ๋ ยชวีภาพจุลนิทรยี์สงัเคราะหแ์สง

จากไข่ไก่ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนเกิง้วทิยานุกุล ต าบล
เกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม งานวิจัยนี้มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และ
ทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า มีคะแนน
เฉลีย่ทศันคตกิ่อนการสง่เสรมิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย หลงั
การส่ ง เสริมอยู่ ในระดับ เห็นด้วยอย่ างยิ่ง  เมื่ อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสรมิสูง
กว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมยั วรรณอุดร และ
ทิพย์วารี สงนอก (2555 : 112) ที่ได้ศึกษา เรื่ อง 
ทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนรายวชิาอกัษรธรรมอสีาน
ของพระนิสติมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยาบริการจงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจัย
พบว่า ทัศนคติต่อการเรียนการสอนต่ออักษรธรรม
อสีานรวมทัง้ 2 ชัน้ปี เป็นรายดา้นทัง้ 4 ดา้นจากมากไป
หาน้อย พบว่า ด้านอาจารย์ผู้สอนวิชาอักษรธรรม
อสีานอยู่ใน ระดบัด ีทีค่่าเฉลีย่ 4.38 ดา้นเนื้อหาวชิาอยู่
ในระดบัด ีที่ค่าเฉลีย่ 4.26 ด้านกจิกรรมการเรยีนการ
สอนอยู่ในระดบัด ีทีค่่าเฉลีย่ 4.15 และดา้นสือ่การเรยีน
การสอนอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณา
ทศันคตทิัง้ 4 ดา้น พบว่าอยู่ในระดบัด ีทีค่่าเฉลีย่ 4.27 
 ดังนัน้กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า:  
ต้นตะเคยีนชนัตาแมว มผีลท าใหท้ศันคติของนิสตินัน้
เ ป็ น ไป ในทา งที่ ดี ขึ้น  เนื่ อ ง จ ากมีก า ร จัดก า ร
กระบวนการเรียนรู้ และใช้คู่มือการปลูกไม้มีค่า:  
ต้นตะเคยีนชนัตาแมว โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ 
เพื่อเป็นสื่อกระตุ้น และให้นิสติได้แสดงความคดิเห็น
ต่อทัศนคติที่ดี ในการปลูกไม้มีค่า :  ต้นตะเคียน 
ชนัตาแมว จงึท าใหน้ิสติมทีศันคตทิีด่เีพิม่มากขึน้ 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นตะเคียนชนัตา
แมวโดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู ้
 จากการศึกษาพบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยของ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มคี่า: ต้นตะเคยีน
ชนัตาแมว ก่อนการส่งเสริม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ญาติมิตรพวกพ้อง (�̅�=2.47) และหลังการส่งเสริม 
นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม (�̅�=2.52) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ของจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
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นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริม มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
แนวคดิของวนิัย วีระวฒันานนท์ (2536: 12) ได้กล่าวว่า 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา เป็น
รากฐานทีก่่อใหเ้กดิความคดิ ทศันคตแิละการปฏบิตัต่ิอสิง่
ใดสิ่งหนึ่งซึ่งนอกเหนือไปจากการศึกษา หรือมีความรู้
เกี่ยวกบัข้อเทจ็จริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องต่างๆ แล้ว
จริยธรรมเป็นหลักการปฏิบัติ เกี่ยวกับศีลธรรมหรือ
คุณธรรมของมนุษย์ในเรื่องของความดีงาม ความ
ถูกต้องและความเมตตาเอื้ออาทรต่อกันและกัน 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม จงึเป็นหลกัการปฏบิตัิเกี่ยวกบั
สิง่แวดล้อมส าหรบัมนุษย์ที่ยึดเอาความดีงาม ความ
ถูกต้องตามหลกัคุณธรรมและความเมตตาทีพ่งึปฏบิตัิ
ต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะมผีลต่อชวีติและต่อมนุษยด์ว้ยกนั 
เป็นไปตามแนวคดิของอรรถเดช สรสชุาต ิ(2558 : 23) 
ที่ได้ให้ความหมายจริยธรรมว่า จริยธรรม หมายถึง 
คุณสมบตัิทางความประพฤติที่สงัคมมุ่งหวงัให้คนใน
สงัคมนัน้ประพฤติมคีวามถูกต้องในความประพฤติ มี
เ ส รี ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ บ เ ข ต ข อ ง ม โ น ธ ร ร ม 
(Conscience)เป็นหน้าทีท่ีส่มาชกิในสงัคมพงึประพฤติ
ปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ทัง้นี้ เพื่อ
ก่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคมการทีจ่ะปฏบิตัิ
ให้เป็นไปเช่นนัน้ได้ผู้ปฏบิตัิต้องรู้ว่าสิง่ใดถูกสิง่ใดผิด 
และเป็นไปตามแนวคดิของประยรู วงศจ์นัทรา (2555 : 
171-172) จรยิธรรมสิง่แวดล้อม หมายถึง หลกัการที่
ควรประพฤติอย่างหนึ่งต่อสิง่แวดล้อมซึ่งมีผลท าให้
สิง่แวดลอ้มด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ 
และเพื่อประโยชน์ให้สรรพสิง่ทีอ่าศยัสิง่แวดล้อมด ารง
อยู่ได้โดยไม่สูญเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างคนกบั
สิง่แวดล้อมซึ่งจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยก
ออกจากจรยิธรรมชวีติสงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพ
ในตัวเอง เป็นปัจจยัหลกัในการบูรณการเชื่อมโยงชีวิต 
ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประยรู วงศจ์นัทรา (2550: 89-
90) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการสอน
สิง่แวดลอ้มศกึษาโดยการสอดแทรกจรยิธรรมส าหรบันิสติ
ระดบัปรญิญาตร ีผลการวจิยัพบว่า นิสติกลุ่มทดลองทีเ่ขา้
ร่วมการพฒันากระบวนการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยการ
สอดแทรกจรยิธรรม มคีะแนนก่อนการเขา้ร่วมศกึษาใน

ระดับปานกลาง หลังการศึกษาอยู่ในระดับมากเมื่อ
เปรียบเทียบ พบว่า นิสติกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
หลังการเรียนรู้  มากกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัพระครู
วาปีพชัราภรณ์ (2554 : 52) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการวจิยัพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของ
พระนิ สิตที่ ก าลังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยรวมมคี่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดบัสูงมาก
และพระนิสติที่ก าลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาฯ 
ศนูยก์ารศกึษาจงัหวดัเพชรบรูณ์ ทีม่อีายุระดบัการศกึษา
และต าแหน่งงานต่างกันมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรอนงค ์พลโคกก่อง (2560 
: 89-91) ได้ศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่อง ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน ผลการศึกษา
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสูง
กว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้กิจกรรมการส่งเสรมิการเรียนรู้มผีลท าให้
จริยธรรมสิง่แวดล้อม ของนิสตินัน้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น 
เนื่องจากมีการจดัการกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา และใชคู้่มอืการสง่เสรมิการ
ปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะเคยีนชนัตาแมว โดยใชเ้กมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้เพื่อเป็นสือ่กระตุน้ให ้นิสติมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มที่
ดีต่อการปลูกต้นตะเคียนชันตาแมว จึงท าให้นิสิตมี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ นิสติจงึมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มในทางทีด่ขี ึน้  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ควรจดักจิกรรมการสง่เสรมิใหค้วามรูม้คีวาม
ต่อเนื่องกนัเพื่อให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลใน
การสง่เสรมิเพิม่มากขึน้ 
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 2) สถานศึกษาสามารถน าคู่มือการเรียนรู้ไป
ปรับ ใช้ในหลักสูตรหรือปรับใช้ในวิชาเรียนเพื่อ
สอดแทรก เน้ือหาและสรา้งองคค์วามรูไ้ด ้  
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

 1) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านเพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา และอาชีพ ที่อาจจะความสนใจและ
การรบัรูข้า่วสารและกฎหมายเกีย่วกบัการปลกูไมม้คี่า 
 2) ควรมกีารใชส้ือ่ในการถ่ายทอดความรูเ้พื่อให้
เห็นภาพมากขึ้น เช่น โปสเตอร์ วีดีทัศน์ โปสเตอร์ 
ใบปลวิ 

 
7. เอกสำรอ้ำงอิง 
กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม. (2552). รายงานสถานการณ์คุณภาพสิง่แวดลอ้ม. กระทรวงธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. 
คณะวนศาสตร์. (2560). ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ.2561 - 2579).  

คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
ชลทิศ พนัธุ์ศิริและ บญัญัติ สาลี. (2559). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียน : 

สหพนัธรฐัมาเลเซยี. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท. 7(14): มกราคม-มนีาคม. 
ชวาล แพรตักุล. (2545). เทคนิคการวดัผล. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
ฐากร สทิธโิชค และอรพณิ ศริสิมัพนัธ.์ (2557). การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา.การศกึษามหาบณัฑติ 

สาขาการมธัยมศกึษา. บณัฑติวทิยาลยั. 
ทศพร ฆอ้งค า. (2557). การส่งเสรมิการปลูกต้นประดู่ป่าเพือ่อนุรกัษ์ป่าชุมชนโรงเรยีนบา้นดอนหน่อง ต าบลขามเรยีง

อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม . มหาสารคาม : สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

นลติา ทชิยั, อดศิกิดัิ ์สงิหส์โีว, กรรณิกา สุงาม. (2561). การสง่เสรมิการท าปุ๋ ยชวีภาพจุลนิทรยีส์งัเคราะหแ์สงจากไขไ่ก่
ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ประมวลบทความ : การ
ประชุมวชิาการวทิยาการสิง่แวดลอ้มระดบัชาต,ิ 2561 : 175 – 185. 

ประยูร วงศ์จนัทรา และมานิตย์ ซาชิโย. (2557). การพฒันากจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม โดยใช้กระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา. คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

ประยรู วงศจ์นัทรา. (2555). จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม. มหาสารคาม, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ประยรู วงศจ์นัทรา. (2558). การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่. มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัหาสารคาม. 
ประยรู วงศจ์นัทรา. (2558). สิง่แวดลอ้มศกึษา. มหาสารคาม : ส านกัพมิพก์ากะเยยี. 
ปราณี เกดิจนัทกึ (2560). ความรู ้ทศันคต ิพฤตกิรรมการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืของเกษตรกรบา้นใคร่นุ่น ต าบลมะค่า 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม. ปรญิญาสาธารณสขุศาสตรบ์ณัฑติ, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ. (2551). เทคนิคการเขยีนและผลติต าร า. พมิพค์รัง้ที ่5. กรุงเทพฯ:  
ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์. (2532). จติวทิยาสงัคม. กรุงเทพฯ : แพร่พทิยา อนิเตอรเ์นชัน่แนล. 
พรนิภา ตูมโฮม และประยรู วงศจ์นัทรา. (2559). การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
  อาเซยีน. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท, 7(14), 189-202. 
พรหมสรรค ์หมื่นไธสง. (2551). การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา มหาสารคาม เขต 

1. วารสารมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์), 2(3), 115-125. 
พระครูวาปีพชัราภรณ์. (2554). การศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระนิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาฯ ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดั

เพชรบรูณ์. วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ.์ 1(1), 52. 
พชัรา ตนัติประภา. (2553). หลกัและเทคนิคการจดัการฝึกอบรมและพฒันาแนวทางการวางแผน. กรุงเทพฯ: สยาม

ศลิป์การพมิพ.์ 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(3), 2021: 130 - 143 

143 

ไพศาล หวงัพานิช. (2546). หลกัและเทคนิคการจดัการฝึกอบรมและพฒันาแนวทางการวางแผน. กรุงเทพฯ: สยาม
ศลิป์การพมิพ.์ 

รงัสรรค ์โชคบ ารุงศลิป์. (2557). การใชปุ้๋ ยอนิทรยีใ์นนาขา้วของสมาชกิศูนย์ ส่งเสรมิและผลติพนัธุข์า้วชุมชนอ า เภอ
หว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา.เกษตรอ าเภอหว้ยแถลง.นครราชสมีา. 

เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์. (2555). เทคนิคการเขยีนคู่มอืการปฏบิตังิาน. ขอนแก่น: ศนูยผ์ลติเอกสามหาวทิยาลยั 
แรงญาดา บุตรโคตร. (2553). ความรูแ้ละเจตคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยของนักเรยีนในโรงเรยีนบา้นหนองตูม อ าเภอเมอืง

อุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี. วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ลกัษณะ ยุทธสุทธพิงศ.์ (2550). บทบาททีม่ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัภิารกจิของหวัหน้าการประถมศกึษา.กรุงเทพฯ:

ศนูยห์นงัสอืจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
วรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ และคณะ. (2557). การพฒันากจิกรรมสิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนการสเีขยีว ส าหรบันิสติปรญิญา

ตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา. คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, มหาสารคาม. 
วนิยั วรีะวฒันานนท.์ (2536). สิง่แวดลอ้มศกึษา. วารสารการศกึษาแห่งชาต,ิ 27(5), 4-5. 
สมยั วรรณอุดร และทพิยว์าร ีสงนอก. (2555). มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนรายวชิาอกัษร

ธรรมอสีานของพระนิสติมหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั หน่วยวทิยบรกิารจงัหวดัมหาสารคาม. วารสาร
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร,์ 31(2), 109-119. 

สรรพคุณและประโยชน์ต้นตะเคยีนชนั. (2560).  ตะเคยีนชนั. [ออนไลน์]. ได้จาก : https://medthai.com [สบืค้นเมื่อ 
วนัที ่20 พฤศจกิายน 2562]. 

สุนันทา เหล่าชาติ. (2559). การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ส าหรับนิสิตชัน้ปีที ่2 สาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  

สภุาภรณ์ พลนิกร. (2548). หลกัและเทคนิคการจดัการฝึกอบรมและพฒันาแนวทางการวางแผน. กรุงเทพฯ: สยามศลิป์
การพมิพ.์ 

สรุศกัดิ ์ปวะภูสะโก. (2552). การพฒันาคู่มอืการสอนรายวชิาดนตรสีากล 2 เรือ่งการปฏบิตัแิซกโซโฟนช่วงชัน้ที ่4 ชัน้
กลางปีที ่1 วทิยาลยันาฏศลิปะกาฬสนิธุ.์ มหาสาคาม : สาขาวชิาดุรยิางคศลิป์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

อรรถเดช สรสชุาต.ิ (2558). จรยิธรรม. วารสารนิเทศศาสตร ์มสธ. ฉบบัที ่9 เดอืน เมษายน 2558. 
อรอนงค์ พลโคกก่อง. (2560). การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 

เรือ่ง ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน. มหาสารคาม : สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
อารยีา บุษราคมั, ประยูร วงศจ์นัทรา, ลขิติ จนัทรแ์กว้. (2561). การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้า  ชุมชนโคกหนิลาด 

เรือ่ง เหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย. 1(5): 1 – 16. 
 


