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บทคดัยอ่ 

  งานวิจยันี้มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะขามป้อม โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด ให้มีค่าประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 และมีประสทิธิผลตามเกณฑ์  
(2) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้มะขามป้อม โดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นิสติชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนในรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละ
สตัว์ป่า จ านวน 30 คน ได้จากการเลอืกแบบสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษา ประกอบด้วย คู่มอืการ
สง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้มะขามป้อม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ แบบทดสอบความรู ้แบบ
วดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ paired t-test ผลการศึกษา พบว่า คู่มือการส่งเสริมมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 90.50/88.66 มีดัชนีประสิทธิผล (E.I) เท่ากับ 0.8492 แสดงว่าหลังการส่งเสริมนิสิตมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้้อยละ 84.92 และนิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู้ ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการ
ปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ หลงัการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า ต้นมะขามป้อม เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด ความรู้

เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract 

 The purposes of this research were as follows : 1) to develop a manual to promoting of the planting 
precious trees: Emblic Myrabolan (Phyllanthus emblica L.) by using mind mapping technique in accordance 
with an 80/80 performance efficiency criterion and effective according to the criteria, 2) to compare the 
environmental knowledge, attitude and ethics towards precious trees planting : Emblic Myrabolan 
(Phyllanthus emblica L.) using mind mapping technique before and after the promotion. The sample used 
in the research were 30 the 1st year undergraduate students in Environmental Education,  Faculty of 
Environment and Resource Studies, Mahasarakrm University, enrolled in forest and wildlife resources 
subject, by voluntary sampling. The research tools were a manual to promoting planting precious trees : Emblic 
Myrabolan (Phyllanthus emblica L.) by using mind mapping technique, environmental knowledge test, 
attitude test and environmental ethics test. The statistics used for analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation and paired t-test. The results showed that the efficiency of the manual was 
90.50/88.66 and the effectiveness index of the manual which developed was 0.8492, it showed that 
undergraduate students improved their study by 84.92%. After promoting through a manual, undergraduate 
students had an average score of environmental  knowledge,  attitude and ethics towards the planting of 
precious trees : Emblic Myrabolan (Phyllanthus emblica L.) higher than before the promoting, statistical 
significance at the level of .05. 
 
Keyword : Promotion of the planting of precious trees, Emblic Myrabolan, mind mapping technique, 

environmental knowledge, environmental attitude, environmental ethics  
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1. บทน ำ 
 จากอดตีจนถงึปัจจุบนั ความต้องการในการใช้
ประโยชน์จากไม้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี ดงันัน้ 
ปัญหาการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ยงัคงเป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้ทรัพยากรป่าไม้ของไทยลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ในแง่ของประโยชน์ของไม้มีมากมายหลาย
อย่าง เช่น การก่อสร้างบ้านเรือน เครื่องเรือนและ
เครื่องมอืเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น หลกัส าคญัของการ
อนุรกัษ์ธรรมชาต ิคอืตอ้งรูจ้กัใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
และเกิดความเสยีหายน้อยสุด มาตรการควบคุมและ
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ของทางราชการจงึเกดิขึน้
และเป็นการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้
เป็นไปอย่างชาญฉลาดเท่าทีม่นุษยพ์งึจะท าได ้เพื่อให้
ธรรมชาติซึ่งมอีย่างจ ากดัสามารถใช้ไดอ้ย่างยาวนาน
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษยชาติ แต่ใน
ขอ้เทจ็จรงิการใช้ทรพัยากรธรรมชาตขิองมนุษยไ์ม่ได้
เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รอืกฎเกณฑท์ีท่างราชการได้
ก าหนดไว้ สถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ อย่างต่อเนื่องอันก่อให้เกิด
ความเสยีหายต่อทรพัยากรป่าไม้ของชาติเป็นจ านวน
มาก แม้ว่าทางราชการจะทุ่มเทงบประมาณหรือ
ก าหนดมาตรการป้องกนัรกัษาป่าในรูปแบบต่าง ๆ ก็
ตามปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือตัดไม้มีค่าทาง
เศรษฐกจิกย็งัคงมอีย่างมาก  และการกระท าดงักล่าวก็
มกีารพฒันารูปแบบและวธิกีารในการกระท าผดิไม่ว่า
จะโดยใชเ้ครื่องมอืที่มนัสมยัหรอืเทคโนโลยทีีก่า้วหน้า
มาใช้ในการบุกรุกท าลายป่าไม้ การปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าทีจ่งึตอ้งมคีวามเขม้งวดและรูเ้ท่าทนัเหตุการณ์ 
หรอืแนวทางของผู้กระท าผดิเหล่านัน้ ซึ่งมกัจะอาศยั
ข้อผิดพลาดของกฎหมาย ดังนั ้นการด าเนินคดี
กฎหมาย เมื่อสามารถตรวจยึดจบักุมผู้กระท าผิดได้
แล้ว จึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ความรอบรู้
ความสามารถและมากประสบการณ์ของเจา้หน้าที่และ
อาศยัความร่วมมือประสานหน่วยงานด้านกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งในการด าเนินการเพื่อมใิห้ผู้กระท าผดิอาศยั
ช่อง โหว่ของกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหต้นเอง
พน้ผดิ แต่ในทัง้นี้ไมย้นืต้นทัง้ 58 ชนิดทีก่ าหนดเอาไว้
ว่าประชาชนสามารถใช้เป็นสนิทรพัย ์หรอืหลกัทรพัย์
ใช้ค ้าประกนัในการท าธุรกรรมต่าง ๆ ได้ กรมป่าไม้

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลงั ไดป้ระชุมเพื่อหาแนวทางด าเนินการ
เรื่องนี้แล้ว โดยจะตัง้คณะกรรมการก าหนดแนวทาง
ประเมินมูลค่ าราคาไม้แต่ละชนิด และก าหนด
คุณสมบตัิอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ความเสี่ยงต่อการ
ถูกลกัลอบตดัโอกาสในการเจรญิเตบิโต ซึ่งคุณสมบตัิ
ตรงนี้สถาบันทางการเงินจะเป็นผู้ประเมิน โดยเอา
หลกัการราคากลางทีค่ณะกรรมการร่วมระหว่างกรมป่า
ไม้และกระทรวงพาณิชย์ ก าหนดออกมาเป็นตัว
พจิารณา (วโิรจน์ ชาญเชงิพานิช : 2555 : 12) 
 หนึ่งในที่ขึ้นชื่อในไม้ยืนต้นคือ มะขามป้อม  
เป็นพชืสมุนไพรประจ าบา้น เป็นไมย้นืตน้ขนาดเลก็ถงึ
ขนาดกลาง และเป็นไมช้นิดผลดัใบ ล าต้นสงูประมาณ 
8 - 18 เมตร มลี าต้น และกิง่พุ่งตรง สูงชะลูด ล าต้นมี
เปลอืกสนี ้าตาลอมเทาเลก็น้อย ผวิล าตน้ค่อนขา้งเรยีบ 
เนื้อไมม้สีแีดงอมน ้าตาล มสีรรพคุณทางยาสงู ในต ารา
แพทย์แผนไทยใชม้ะขามป้อม เป็นส่วนผสมส าคญัใน
ต ารบัยามากกว่า 100 ต ารบั เช่น ต ารบัยา “ สมุนไพร
ตรผีลา ” ซึง่เป็น กลุ่มยาอายุวฒันะ มะขามป้อมจดัเป็น
ผลไม้ที่มปีรมิาณของสารแทนนินสูงเป็นชนิดที่มฤีทธิ ์
ในการต่อต้านอนุมูลอิสระต้านสารก่อมะเร็ง เพิ่ม
ภูมคิุ้มกนัทีบ่กพร่อง ก าจดัสารพษิจากโลหะหนักออก
จากร่างกายและในผลของมะขามป้อมมปีรมิาณวติามนิ
ซีสูงมากกว่าส้มถึง 20 เท่า แต่ในปัจจุบัน ความ
ต้องการมะขามป้อมเพื่อท าสมุนไพรเป็นการค้ามมีาก
ขึ้นเรื่อยๆ แต่หาซื้อยากและไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ ส่วนใหญ่ชาวบ้านเกบ็ผลจากในป่า ซึ่งพื้นที่
ป่านับวนัจะลดลงเรื่อยๆ ทีส่ าคญัขอ้มูลการผลติต่าง ๆ 
ในประเทศไทยยงัมีน้อย เช่น พันธุ์ การจัดการ การ
ผลติทีเ่หมาะสม เพื่อใหไ้ดผ้ลผลติสงู และปลอดภยัจาก
สารพษิตกคา้ง รวมถงึต้นพนัธุม์ะขามป้อม (พนัธุด์)ี ที่
มีขายเชิงการค้าขณะนี้ ราคาก็ยังค่อนข้างสูง ใน
ประเทศไทยมกีารใชม้ะขามป้อมเป็นส่วนประกอบของ
ต ารับยาพื้นบ้านและยาแผนโบราณ นอกจากจะ
จ าหน่ายในรูปผลสดแล้วยังตากผลแห้งจ าหน่ายได้ 
ขณะนี้ยังขาดวัตถุดิบอีกจ านวนมาก เนื่ องจาก
มะขามป้อม เป็นพชืสมุนไพรในบญัชยีาหลกัแห่งชาติ 
ซึ่งจะถูกน ามาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาหลายชนิด 
ต ารบัยาแผนโบราณเก่าแก่ของอนิเดยีทีช่ื่อว่า “ตรผีลา” 
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ประกอบด้วยผลไม้ 3 อย่าง คือ สมอไทย สมอภิเภก 
และมะขามป้อม มสีรรพคุณชะลอความชรา ช่วยรกัษา
สมดุลของธาตุทัง้ 4 ในร่างกาย และมฤีทธิล์า้งพษิออก
จากระบบต่างๆ ของร่างกายต ารบัยานี้ใช้มานานกว่า 
5,000 ปีแล้ว ในประเทศไทย ผลผลิตมะขามป้อมที่
บรโิภคกนัส่วนใหญ่หรอืเรยีกไดว้่าทัง้หมดเกบ็รวบรวม
จากป่าธรรมชาต ิการเกบ็ผลปะปนกนัมาจากหลายต้น
หลายแหล่ง ท าใหไ้ม่สามารถควบคุมปรมิาณหรอืคาด
เดาปริมาณผลผลิตแต่ละปีได้และท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมคุณภาพ ไม่ทราบปรมิาณสาระส าคญัในผล ซึง่
เป็นตวัก าหนดคุณภาพของผลติภณัฑ ์โดยเฉพาะการ
น าไปผลิตเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์ยา 
(ลออ ดอกเรยีง, ออนไลน์ : 2560)  
 ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงเห็นความส าคัญของไม้มีค่า
ชนิดนี้ จงึอยากถ่ายทอดความรู้ รวมถึงสรรพคุณและ
เทคนิคการปลูกต่างๆ ของต้นมะขามป้อม : โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด โดยมี
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้มีความรู้ 
ทัศนคติ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิ รวมทัง้เป็นการสร้างให้เกดิพื้นที่ป่าเพิม่ขึน้
และเป็นการลดการลักลอบตัดต้นไม้ ควรคู่แก่การ
ส่งเสริมการปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตน ามาท าเป็นยา
สมุนไพรแกโ้รคต่างๆ ไดด้ใีนอนาคต 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้
มคี่า : ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคิด ให้มีค่าประสทิธภิาพตามเกณฑ์80 / 
80 และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิ
และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการส่งเสริม
เกี่ยวกบัการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะขามป้อมโดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับ
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จ านวน 99 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตระดับ
ปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ลงทะเบียนในรายวิชาทรัพยากรป่าไม้
และสตัวป่์า จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัร
ใจเขา้ร่วม 
3.2 ตวัแปรศึกษา 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มคี่า : ต้นมะขามป้อม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ 
 3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความรู้ ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่ า : 
ตน้มะขามป้อม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : 
ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงั
ความคดิ   
 3.3.2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปลูก
ต้นไม้มีค่าต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบแผนผงัความคดิ  
 3.3.3 แบบวดัทศันคติต่อการปลูกต้นไม้มคี่า : 
ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงั
ความคดิ  
 3.3.4 แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูก
ต้นไม้มคี่า : ต้นมะขามป้อม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยแบ่งเป็น 2 
ระยะ คอื 
  ระยะท่ี 1 การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมอื มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
   1) ศึกษาข้อมู ลพื้นฐานจากต า รา 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการ
สรา้งเครื่องมอื 
   2) สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัได้แก่ 
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะขามป้อม 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ประกอบ
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ไปดว้ย 3 หน่วยการส่งเสรมิ ได้แก่ หน่วยการส่งเสรมิ
ที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นมะขามป้อม 
หน่วยการส่งเสรมิที่ 2 สรรพคุณของมะขามป้อม และ
หน่วยการส่งเสรมิที่ 3 เทคนิคการปลูกและขยายพนัธุ์
ต้นมะขามป้อม แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ 
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
   3) น าเครื่องมอืที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  
   4) น าเครื่องมอืทีผ่่านอาจารยท์ีป่รกึษา 
ส่งผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพ
ของเครื่องมอื และประเมนิความสอดคลอ้งพรอ้มทัง้หา
ค่าความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือและ
เครื่องมอื มคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความ
เหมาะสมของคู่มอืและเครื่องมอื มคี่าเฉลีย่มากกว่า 4.0 
ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวิจยั 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
   5) น าเครื่องมอืทีผ่่านการวเิคราะหจ์าก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
    1) แบบทดสอบความรู้ค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.92 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.43 - 0.66 และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.50 - 0.73 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
    5.2) แบบวัดทัศนคติค่ าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.86 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.34 - 0.60 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
    5.3) แบบวดัจริยธรรมสิง่แวดล้อม
ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.92 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้
อยู่ระหว่าง 0.45 - 0.73 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ทีก่ าหนดไว ้
    6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืที่ใช้ใน
การวดัและประเมนิผลใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ เพื่อนามาใชใ้น
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : 
ตน้มะขามป้อม 
  ระยะท่ี 2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้
สิง่แวดลอ้มศกึษา 

   1) ขออนุญาตใช้สถานที่ในการจดัการ
กิจกรรมส่งเสริม ณ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล
หนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
   2) ทดสอบความรู้  วัดทัศนคติและ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มีค่า : 
ตน้มะขามป้อม ก่อนการสง่เสรมิ 
   3) เริม่กระบวนการการส่งเสรมิการปลูก
ต้นไม้มคี่า: ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผังความคิด ซึ่งมีการจับกลุ่มในการท า
แผนผงัความคดิในระหว่างการส่งเสรมิ โดยมขีัน้ตอน
ในการท าแผนผงัความคดิ ดงันี้ 
    3.1 เตรยีมความพร้อมให้กบัผู้เข้า
รบัการส่งเสรมิ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกบั
ตน้ไมม้คี่า : ตน้มะขามป้อม 
    3.2 อธิบายเกี่ยวกับเทคนิคการ
เรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิและเสนอแผนผงัความคดิ
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พร้อมทัง้อธบิายโครงสร้าง
หรอืรปูแบบของแผนผงัความคดิและวเิคราะหร์่วมกนั 
    3.3 จัดกลุ่มผู้เข้ารับการส่งเสริม 
กลุ่มละ 5-6 คน เพื่อระดมความคิดรวบยอดไว้บน
กระดาษ ใช้เครื่องหมาย รูปภาพ หรือลูกศรลาก
เชื่อมโยงแตกสาขาออกไปในแต่ละแผนผงัความคดิ 
    3.4 ให้ผู้ เข้ารับการส่ งเสริมน า
แผนผงัความคิดมาอภิปรายให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริม
ท่านอื่น ๆ ไดร้บัฟัง 4) ทดสอบความรู้ วดัทศันคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลกูต้นไมม้คี่า : 
ตน้มะขามป้อม หลงัการสง่เสรมิ 
 5) สรุปผลการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : 
ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงั
ความคดิ 

    
 

ภาพประกอบที ่1.1 กระบวนการถ่ายทอดความรู้
เกีย่วกบัการปลูกตน้ไมม้คี่า  : ต้นมะขามป้อม โดยใช้

เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
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3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิจัยครัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  3.5.1 แบบประเมนิความเหมาะสมของคู่มอื
การส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะขามป้อม โดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  3.5.2 แบบประเมินความสอดคล้องคู่มือ
การส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะขามป้อม โดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  3.5.3 เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ ใ นก าร วั ด แล ะ
ประเมินผลของการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : 
ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงั
ความคดิ 
   1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะ
เป็นค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื  ก ข ค และ 
ง จ านวน 20 ขอ้ 
   2) แบบวดัทศันคติต่อการปลูกต้นไม้มี
ค่า : ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็นแบบวดั
แบบมาตราส่วนประมาณค่ า (Rating scale) มี 5 
ตวัเลือก คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่
เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
   3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการ
การปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด จ านวน 20 ข้อ มี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตัวเลอืก ก ข ค 
และ ง คือ เพื่อตนเอง เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อ
สงัคม เพื่อความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลครัง้นี้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลส าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร์ ใช้สถิติใน การ
วเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
ค่าความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าความ 
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั และค่าอ านาจจ าแนก 

  3) สถิติเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ ไดแ้ก่ Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
 การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะขาม
ป้อม โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ มี
รายละเอยีดการเสนอผลการวจิยัตามล าดบั ดงันี้ 
 4.1 ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมที่มี
ประสทิธภิาพ (E1/ E2) ตามเกณฑ ์80/80 ของคู่มอืการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะขามป้อม โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ พบว่าคะแนน
เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะขาม
ป้อม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด 
ระหว่างการส่งเสรมิ โดยรวมมคีะแนนเท่ากบั 543 คดิ
เป็นร้อยละ 90.50 แสดงให้เห็นว่าประสทิธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 90.50 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ และคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกบัการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะขามป้อม โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด หลังการ
ส่งเสรมิ โดยรวมมีคะแนนเท่ากบั 532 คดิเป็นร้อยละ 
88.66 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของภาพของ
ผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 88.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้
ไว ้โดยประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ย
ละ 90.50 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็น
รอ้ยละ 88.66 ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มี
ค่า : ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผังความคิด จึงมีประสิทธิประสิทธิภาพเท่ากับ 
90.50/88.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 (ดงัแสดงใน
ตารางที ่1) 
  ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิด มีค่าเท่ากับ 0.8492 
หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และสง่ผลใหน้ิสติมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอื
การส่งเสริม ร้อยละ 84.92 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัแสดงในตารางที ่2) 
 4.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่ า : 
ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงั
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ความคิดของนิสิตก่อนและหลังการส่งเสริม โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 
 4.2.1 นิสติมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการ
ปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ ก่อนการส่งเสรมิโดยรวม
อยู่ในระดบัน้อย (�̅�= 4.69) และหลงัการส่งเสรมินิสติมี
คะแนนเฉลี่ยความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (�̅�= 
17.73) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบั
การปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะขามป้อม โดยใช้ก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงั
การส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั.05 (ดงัแสดงในตารางที ่3) 
 4.2.2 นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการปลูก
ต้นไม้มคี่า : ต้นมะขามป้อม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ (�̅�= 3.40) และหลงัการส่งเสริมนิสติมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย

อย่างยิ่ง (�̅�= 4.53) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังแสดงใน
ตารางที ่3) 
 4.2.3 พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะขามป้อม 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ก่อนการ
ส่งเสริม โดยรวมอยู่ในระดับเพื่อญาติมิตรพวกพ้อง 
(�̅�= 2.35) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความ
ถูกต้องดงีาม (�̅�= 3.53) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัแสดงตารางที ่3) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นมะขามป้อม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ (E1/E2) 

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

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 543 18.10 0.75 90.50 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 532 17.73 0.98 88.66 

ประสทิธภิาพของคูม่อื (E1/E2) เท่ากบั  90.50/88.66 
 
ตารางที่ 2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงั
กำรส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั    
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็
ของกำร
ทดสอบ 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 
(E.I.) ของคูม่ือ 

เกณฑ ์

149 532 30 20 0. 8492 ผ่านเกณฑ ์
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ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อต่อการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้มะขามป้อม โดยใช้ 
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิของนิสติ ของนิสติ โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ(n=30) 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

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

ความรู ้
(N=20) 

4.96 1.67 น้อย 
 

17.73 
 

 
0.98 

 
มากทีส่ดุ -37.776 29 .000* 

ทศันคต ิ
(N = 5) 

3.40 0.56 ไม่แน่ใจ 4.53 0.29 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-22.843 29 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

 
2.35 

 
0.35 

เพื่อญาตมิติร
พวกพอ้ง 

 
3.53 

 
0.11 

เพื่อความ
ถูกตอ้งดี
งาม 

-17.880 29 
 

.000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

5. อภิปรำยผล 
 การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะขาม
ป้อม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด 
สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้  
5.1 ผลการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มีค่า  : ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ ให้มีประสทิธภิาพตาม
เกณฑ ์80/80 และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นมะขามป้อมโดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด พบว่า 
ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อย
ละ 90.50 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็น
รอ้ยละ 88.66 ดงันัน้ คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ไม้
มคี่า : ตน้มะขามป้อม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคิด มีประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม
90.50/88.66 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้
ไว้  ส าหรับการส่ ง เสริมการปลูกต้นไม้มีค่ า : 
ตน้มะขามป้อม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคิดซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมค่าย ให้
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมเกดิความรู้ ความเขา้ใจใน เรื่อง
การปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นมะขามป้อม โดยใชเ้ทคนิค
การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด ส่งผลให้กลุ่ม
ตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางที่ดี
ขึ้น มีความก้าวหน้าทางการเรียนที่ดีขึ้น แสดงให้

เหน็ว่าการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะขาม
ป้อม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
โดยใช้คู่มือประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่าน
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ท าใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนรู้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ (2555: 77) ได้
กล่าวว่า คู่มือ เป็นเอกสารหรือหนังสอืที่จดัท าขึ้น
เพื่อใหค้รูใช้จดักจิกรรมการเรยีนการสอน สามารถ
สอนใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรหรอืใชเ้ป็น
คู่มอืของครูในการใช้หนังสอืเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มอืที่
เขยีนขึน้เป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มอืได้ศกึษาท าความ
เขา้ใจเรื่องทีจ่ะท า และสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพบรรลุส าเรจ็ตามเป้าหมาย เพื่อใหผู้ใ้ช้
คู่มอืมคีวามสะดวกและสามารถปฏบิตังิานได้บรรลุ
วตัถุประสงคภ์ายใต้มาตรฐานทีใ่กลเ้คยีง สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของสพุตัรา วงศษ์า (2542 : 77) ไดก้ล่าว
ไว้ว่าการพฒันากจิกรรม การเรยีนรู้หมายถึง แบบ
แผนการด าเนินการจดัการ เรยีนรูท้ีไ่ดร้บัการจดัเป็น
ระบบอย่างสัมพันธ์ และสอดคล้องกับทฤษฎี 
หลกัการการเรยีนรูห้รอืการสอนที่รูปแบบนัน้ยดึถือ
โดยผ่านกระบวนการวิจัยและ ได้รับพิสูจน์และ
ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะ
แสดงขัน้ตอนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และ ผู้สอนต้อง
ด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบดงักล่าว เพื่อให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามจุดมุ่งหมายของรปูแบบนัน้ 
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ๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานปฏิรูป
การศึกษา (2550 : 17) ได้กล่าวว่า  ประสิทธิภาพ 
หมายถงึ การปฏบิตังิานทีม่คีวามถูกต้อง รวดเรว็ ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน และต้องใช้
งบประมาณอย่างประหยดั และไดก้ล่าวเพิม่เตมิอกีว่า
ประสิทธิภาพนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากรที่ดี 
วสัดุอุปกรณ์ทีด่แีละเพยีงพอ รวมทัง้ระบบการบรหิาร
จดัการทีค่ล่องตวัและการก ากบัดูแลทีด่สีอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ประยูร วงศ์จนัทรา และคณะ (2559 : 
844) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
ผลติภณัฑส์เีขยีว ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือหลักสูตรฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 80.10/86.47 เป็นไปตามเกณฑท์ี ่
80/80 ทีต่ัง้ไวส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรทยั ผวิขาว 
และบญัญตั ิสาล ี(2559:150) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การ
พัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อาเซียน :ราชอาณาจักรกัมพูชา ผล
การศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 94.20/92.10 ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุภารตัน์ อ่อนก้อน (2559: 164) ได้
ท าการศึกษา เรื่ อง  การพัฒนาคู่ มือ ฝึกอบร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน :
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ที่มีประสทิธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80 ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรม 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 92.43/84.33 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชลทศิ พนัธุ์ศริ ิและคณะ 
(2559 : 117) ได้ท าการศกึษาเรื่องการพฒันาคู่มือ
ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน: สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน: สหพนัธรฐัมาเลเซยี ทีม่ปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ์ 80/80 และหาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 92.33/93.22 และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของผกามาศ โคตรชมพู และจุไรรตัน์ คุรุ
โคตร (2561 : 36-48) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
พฒันาคู่มือการจดัการป่าชุมชนบ้านวงัชยัหมู่ที่11 
ต าบลโนนชยัศร ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ทีม่ี

ประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80ผลการศกึษาพบว่า 
คู่มือฝึกอบรมการจดัการป่าชุมชน มปีระสทิธภิาพ
ของคู่มอืเท่ากบั 86.80/98.48 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ทีต่ัง้ไว ้
 จากผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะขาม
ป้อม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.8492 สง่ผลให้
มคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้
คู่มอืการสง่เสรมิรอ้ยละ 84.92 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติที่
เข้ารบัการส่งเสริมโดยการใช้คู่มือการส่งเสริมการ
เรียนรู้นัน้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นมะขามป้อมมากขึ้น ท าให้ค่าดชันี
ประสทิธิผลมีค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของเผชญิ กจิระการ ( 2546 : 27) ไดใ้ห้
ความหมายของ ดัชนีประสิทธิผลคือการหา
ประสทิธผิลของสือ่หรอื นวตักรรม เทคนิค วธิสีอนที่
พฒันาขึ้นว่า มีประสทิธิผลเพียงใด เหมาะสมที่จะ
น าไปใช้ในการ จดัการเรยีนรู้หรอืไม่ เป็นการสร้าง
ความเชื่อถือให้กับสื่อที่ สร้างขึ้นว่าเป็นสื่อที่มี
คุณภาพ สามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ได้
นักเรียนมีความก้าวหน้าหรือมีความรู้ เพิ่มขึ้น
หลงัจากใชส้ือ่มากน้อยเพยีงใด สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ ดวงมาลา จาริชานนท์  (2551 : 8)  ได้ให้
ความหมายของดัชนีประสิทธิผลว่าประสิทธิผล
หมายถึงตัวเลขที่แสดงความก้าวหน้าในการเรียน
ของผูเ้รยีนโดยใช้สื่อการเรยีนการสอนเปรยีบเทยีบ
คะแนนที่เพิ่มขึ้นจากการทดสอบก่อนเรียนกับ
คะแนนที่ได้จากการทดสอบหลงัเรียน และเป็นไป
ตามแนวคิดของวิมล เหล่าแคน ( 2552 : 6) ได้ให้
ความหมายของดัชนี ประสิทธิผลว่ าแ ต่ชะนี
ประสทิธผิลหมายถงึคะแนนทีแ่สดงความกา้วหน้าใน
การเรียนของผู้เรียนหลงัจากที่ได้ศึกษานวตักรรม
หรอืสื่อต่างๆโดยเปรยีบเทยีบคะแนนที่เพิม่ขึน้จาก
การทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบหลงัเรยีน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภูรภีทัร ์
ผุดผา และคณะ (2561 : 94) ได้ท าการศกึษาเรื่อง 
การพฒันาคู่มอือบรมการอนุรกัษ์ความ หลากหลาย
ทางชีวภาพของผีเสือ้ในชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบล เกิ้ง 
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อ าเภอเมอืง จงัหวดัหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I) ของคู่มอืการอนุรกัษ์ความ 
หลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อ มีค่าเท่ากับ 
0.6333 นัน่หมายความว่า นักเรยีนมคีะแนนเพิม่ขึน้
คดิเป็นร้อย ละ 63.33  สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
พรณารินทร์ วังแพน (2561 : 650 - 662) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือการส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสานตามรอยพ่อ ผลการศกึษา 
พบว่า ประสทิธิภาพของคู่มือการส่งเสริม เท่ากับ 
82.97/90.97 ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการการ
ส่งเสริม เท่ากับ 0.6813 ชาวบ้านที่ใช้คู่มือการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานตามรอยพ่อ มี
ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ คิดเป็นร้อยละ 68.13 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นัฎฐภรณ์ ปรกึไธสง และ
คณะ (2561 : 192) ไดท้ าการศกึษาเรื่องการพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์สมุนไพรในป่าบุ่งป่าทาม
ส าหรับชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่ามดีชันี
ประสทิธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7138 หมายความว่า
ชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 71.38 
แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมและม ี
ประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการตามขัน้ตอน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สวุนนัท ์นามนอก และน ้า
ทิพย์ ค าแร่  (2561 : 200 - 212) ได้ท าการศึกษา
เรื่องการส่งเสรมิการปลูก และการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจนัเพื่อการอนุรกัษ์ในชุมชนบ้านโคกจนัทร์หอม 
ต าบลเม็กด า  อ า เภอพยัคฆภูมิพิสัย  จัง หวัด
มห าสา รค าม  ผลกา รศึกษาพบว่ า  ค่ า ดัช นี
ประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรมการส่งเสรมิการปลูก 
และการใช้ประโยชน์จากต้นจนัเพื่อการอนุรกัษ์ใน
ชุมชนบ้านโคกจันทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอ
พยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคามเท่ากบั 0.8215 
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้
ร้อยละ 82.15 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เสาวลักษณ์ แปลกจังหรีด 2561 : 265 - 277) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการใช้
ประโยชน์จากมะรุมเพื่อสุขภาพ ผลการศกึษาพบว่า 
คู่มือฝึกอบรมมีค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการ

ฝึกอบรมเท่ากบั 0.8566 ชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าใน
การเรยีนรูร้อ้ยละ 85.66 
5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ 
จริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า : 
ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคิด 
 5.2.1 ผลศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิค
การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นมะขามป้อม โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ พบว่า ก่อน
การส่งเสรมินิสติทีม่คีะแนนความรู้เฉลีย่โดยรวมอยู่
ในระดับน้อย (�̅�= 4.96) และหลังการส่ง เสริม 
โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด (�̅�= 17.73) เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า 
หลังการส่งเสริมนิสิตมีความรู้มากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดง
ให้ เห็นว่ า  กา รส่ ง เ สริมการปลูกต้นไม้มีค่ า : 
ตน้มะขามป้อม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิ มผีลท าใหน้ิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ ซึง่เป็นไป
ตามแนวคดิของ วชิยั วงษ์ใหญ่ (2530: 130) ไดใ้ห้
ความหมายความของ “ความรู้” ไว้ว่า ความรู้เป็น
พฤตกิรรมเบือ้งต้นทีผู่เ้รยีนสามารถจ าได ้หรอืระลกึ
ได้โดยการมองเห็น ได้ยิน ความรู้ในขัน้นี้  คือ 
ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ ค าจ ากัดความ เป็นต้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของ พรธิดา วิเชียรปัญญา 
(2547: 21) ได้ให้ความหมายของความรู้  คือ 
กระบวนการของการขดัเกลาเลอืกใช้และบูรณาการ
การใช้สารสนเทศเหล่านัน้จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ 
(New knowledge) ความรู้ใหม่จึงเกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานความรู้และประสบการณ์เดิมผนวกกับ
ความรู้ใหม่ที่ได้รับซึ่งความรู้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่
ภายในบุคคลเป็นความรู้ที่ไม่ชัดแจ้งซึ่งหากได้รับ
การถ่ายทอดออกมาอยู่ในรูปลายลักษณ์อกัษร กจ็ะ
กลายเป็นความรูท้ีช่ดัแจง้และความรูจ้ะเกดิคุณค่าได้
หากมกีารน าไปใช้ในการตดัสนิใจ และเป็นไปตาม
แนวคดิของ อลศิรา กฤษมานิต (2546 : 20) ความรู ้
หมายถึง สิง่ที่ได้จากการเรียนรู้ประสบการณ์ การ
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รบัรู ้ความคุน้เคย ความเขา้ใจตลอดจนข่าวสาร ซึ่ง
เป็นขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑท์ี่ถูกต้องชดัเจน ซึ่งแต่ละ
คนอาจมีความรู้แตกต่างกนไปตามการรับรู้ความ
เขา้ใจ และความคุน้เคยของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สาวิตรี วรสุทธ์ (2557 : 46) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าชุมชน
บ้านดอนบม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนฝึกอบรม
ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์
ป่าชุมชนอยู่ในระดบัพอใช ้หลงัฝึกอบรมชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับดี หลังฝึกอบรม
ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรูสู้งกว่าก่อนฝึกอบรม 
อย่างมนีัยนัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 สอดคลอ้ง
กบังานวจิยั พรนิภา ตูมโฮม และ สุภาณี ฝ้ายสงีาม 
(2560 : 242-243) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิ
การใช้ประโยชน์จากสะระแหน่ส าหรบั ชาวบ้านท่า
ขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ชาวบ้านมคีะแนน
เฉลีย่ความรู้เกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากสะระแหน่ 
หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
จดิาภา ยิ้มแย้ม (2557 : 57) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การส่งเสริมการปลูกขมิ้นชันเพื่ออนุรักษ์สมุนไพร
ไทย ส าหรบัโรงเรยีนบา้นดอนหน่อง ต าบลขามเรยีง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยั
พบว่า ก่อนการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปลูก
ขมิ้นชันเพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทยอยู่ในระดบัมาก 
(�̅�= 12.73) หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูเ้ฉลี่ย
อยู่ในระดบัมากที่สุด (�̅�= 17.60) เมื่อเปรยีบเทยีบ
หลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ทีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุจติา โตสุข 
(2556: 38) ไดศ้กึษาการส่งเสรมิกจิกรรมอนุรกัษ์ป่า
ดอนปู่ ตาบา้นหวัขวั ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทร
วิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ผล
การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้ารอนุรกัษ์ป่า
ดอนปู่ ตาก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรม ชาวบ้านมี
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าดอนปู่ ตาหลังเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่ าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรรณศักดิพ์ิจิตร บุญเสริม และคณะ 
(2557 : 150) ไดท้ าการศกึษาเรื่องการพฒันากจิกรรม
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ  สีเขียว (Green 
Poem) ส า ห รับ นิ สิ ต ป ริญญ า ต รี  ส า ข า วิ ช า
สิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษาพบว่า หลงัการพฒันา
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว 
(Green Poem) ของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเข้าร่วมการ
พฒันากจิกรรมของผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 16.00 คะแนน ซึ่งมีความรู้อยู่ในระดับปาน
กลาง และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 26.46 คะแนน ซึ่งมีระดบัความรู้อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและ
หลงักจิกรรมผูท้ีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรูห้ลงักจิกรรม
มากกว่าก่อนกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 
 5.2.2 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติ
ต่อการปลูกไม้มคี่า: ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิค
การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอ
การปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด  ของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการ
ปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ ก่อนการส่งเสรมิอยู่ใน
ระดับไม่แน่ใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�= 3.40) 
คะแนน หลงัการสง่เสรมิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั (�̅�= 4.53) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริมพบว่า หลัง
การส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของ ศกัดิไ์ทย สรุกจิบวร (2545 : 
138) ให้ความหมายของทศันคติไว้ว่า ทศันคติ คือ 
สภาวะความพร้อมทางจิตเกี่ยวข้องกับความคิด 
ความรูส้กึ และแนวโน้มของพฤตกิรรมบุคคลที่มต่ีอ
บุคคล สิง่ของ สถานการณ์ต่างๆ ไปในทิศทางใด
ทศิทางหนึ่ง และสภาวะความพรอ้มทางจตินี้จะต้อง
อยู่นานพอสมควร ดังนั ้น จึงยังไม่มีผู้ใดค้นพบ
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วธิกีารทีจ่ะวดัทศันคตหิรอืท่าทคีวามรูส้กึของบุคคล
โ ดยต ร ง อัน จ ะ เ ป็ นด ร รชนี ที่ ส า ม า รถน า ม า
เปรยีบเทียบกนัได้อย่างชดัเจน นอกจากเพยีงการ
วดัทัศนคติจากการบันทึกค าพูด และพยายามหา
ความสัมพันธ์ระหว่างค าพูดของบุคคลนั ้นกับ
ทัศนคติ ซึ่งผู้ท าการวัดสามารถมองเห็นและเป็น
เพียงการคาดประมาณ (Estimate) ทัศนคติของ
บุคคลนัน้เท่านัน้ สอดคล้องกบัแนวคดิของ ฉัตรชยั 
ปันชาติ (2545 : 7) ให้ความหมายว่า ทัศนคติ 
หมายถึง สภาพทางจิตใจของบุคคลที่เกิดจากการ
เรยีนรู้และประสบการณ์จากสิง่แวดล้อม ก่อให้เกิด
พฤตกิรรมในการทีจ่ะตอบสนองต่อบุคคลสิง่ของหรอื
เหตุการณ์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งในท านองว่าชอบ
หรือไม่ชอบ และสอดคล้องกับแนวคิดของ สร้อย
ตระกูล อรรถมานะ (2551 : 64) ให้ความหมายของ
ทศันคตไิวว้่า ทศันคต ิคอื ผลผสมผสานระหว่างความ
นึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็ ความรู ้และความรูส้กึ
ของบุ คคลที่ มี ต่ อสิ่ งหนึ่ ง สิ่ ง ใดคนใดคนหนึ่ ง 
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งออกมาในทาง
ประเมนิค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรบัหรอืปฏเิสธก็
ได้ และความรู้สึกเหล่านี้  มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ โลมฉไล จันคูนอก (2557 : 56) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการใช้ประโยชน์พื้นที่
สาธารณะ เพื่อเป็นสวนสมุนไพรส าหรบัชาวบา้นท่า
ขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผล
การศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดับไม่แน่ใจ  และหลังการ
ส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบั
เห็นด้วย  แสดงให้ เห็นว่ าการส่ ง เสริมการใช้
ประโยชน์พื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นสวนสมุนไพร
ส าหรับชาวบ้านมีผลท าให้ทัศนคติของชาวบ้าน
เพิ่มขึ้นอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ ไชยสมเดช 
(2558: 72) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การสง่เสรมิการท า
ปุ๋ ยหมกัชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตรปลอดสารพิษ 
ผลการวจิยัพบว่า ก่อนการเขา้ร่วมการสง่เสรมิ นิสติ
มคีะแนนทศันคตเิฉลีย่ เท่ากบั 2.63 ซึง่อยู่ในระดบั
เหน็ดว้ย หลงัการเขา้ร่วมการส่งเสรมิ นิสติมคีะแนน

ทศันคติเฉลีย่ เท่ากบั 2.96 ซึง่อยู่ในระดบัเหน็ด้วย 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการส่งเสริม 
นิสิตมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ยหลังการเข้าร่วมการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัที่
ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศพร ฆอ้งค า 
(2557: 38) ได้ท าการศึกษาเรื่องการส่งเสริมการ
ปลูกต้นประดู่ป่าเพื่ออนุรกัษ์ป่าชุมชนโรงเรยีนบ้าน
ดอนหน่อง ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า นักเรยีนมทีศันคติ
ก่อนการสง่เสรมิอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ (�̅�= 1.87) และ
หลงัส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคติอยู่ในระดบัเห็นด้วย 
(�̅�= 2.97) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและ
หลังการส่งเสริมนักเรียนมีความรู้และทัศนคติ
มากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 
.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ญาณพฒัน์ เฉลยสุข, 
ไพบลูยล์ิม้มณี และกรรณิกา สขุงาม (2561 : 49-60) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศกึษา ผลการศกึษาพบว่า คะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้กระบวนการ
สิง่แวดล้อมศกึษาในโรงเรยีนเกิ้งวทิยานุกูล พบว่า
ก่อนการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบั
เหน็ด้วย (�̅�= 2.46) และหลงัการส่งเสรมิมคีะแนน
เฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเห็นด้วย (�̅�= 2.90) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงั
การส่ง เสริมมากกว่าก่อนการส่ง เสริมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จารุวรรณ วงค์อามาตย์ และคณะ 
(2562 : 82 - 93) การส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จาก
ต้นเถาวัลย์เปรียง ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติต่อ
การใชป้ระโยชน์จากต้นเถาวลัย์เปรยีงของนักเรยีน
โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลที่เข้าร่วมการส่งเสริม  มี
คะแนนเฉลี่ย ทศันคติก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดบั
ปานกลาง และหลังการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติก่อนและ  หลังการส่งเสริม พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ทัศนคติหลังการส่งเสริม
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เท่ากนัอยู่ในระดบัมากม ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05  
 5.2.3 ผลศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะขามป้อม 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นมะขามป้อม 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิพบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการ
ส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อญาติมิตรพวกพ้อง 
(�̅�= 2.35) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม (�̅�= 3.53) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการส่งเสริม ผล
การศึกษาพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ อรรถเดช สรสุชาติ (2558: 23) ให้
ความหมาย จรยิธรรม หมายถงึ คุณสมบตัทิางความ
ประพฤติที่สงัคมมุ่งหวงัใหค้นในสงัคมนัน้ประพฤติ 
มคีวามถูกต้องในความประพฤติ มเีสรภีาพภายใน
ขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ที่
สมาชกิในสงัคมพงึประพฤตปิฏบิตัต่ิอตนเองต่อผูอ้ื่น
และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกดิความเจรญิรุ่งเรอืง
ขึ้นในสังคมการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปเช่นนัน้ได้ผู้
ปฏิบตัิจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิง่ใดผิด ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของ ประยรู วงศจ์นัทรา (2554 : 360 - 361) 
ได้กล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อม หมายถึง หลกัที่
ควรประพฤติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ธรรมชาติสิง่แวดล้อมด ารงอยู่ได้ตามดุลยภาพของ
ธรรมชาติสิง่แวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างกลมกลนื และ
อย่างยัง่ยืน โดยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้หันมาจัดการ กับ
ตวัเอง หรอืเป็นการกลบัมาปรบัปรุงระบบการจดัการ
ม นุษย์  จ ริย ธ รรมสิ่ ง แ วดล้อมมุ่ ง ที่ จ ะ เ ข้ า ใ จ 
สิง่แวดลอ้ม และสรา้งระบบความสมัพนัธท์ีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อมอย่างมคีวามเอื้ออาทรซึ่งกนัและกนั 
แ ม้ จ ะ มี ก ร ะ บ วนก า รพัฒน า เ ศ รษ ฐกิ จ เ พื่ อ
ทรพัยากรธรรมชาติไปใช้เพื่อสนองความต้องการ

ของมนุษย์ แต่ทรพัยากรธรรมชาติจะไม่ถูกท าลาย
หมดสิ้น คนที่มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมจะรู้จ ักใช้
ทรพัยากรธรรมชาต ิอย่างฉลาด และขณะเดยีวกนัก็
รูจ้กัพฒันาและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติใหด้ ารง
อยู่อย่างยัง่ยนื และนัน่กค็อืการรู้จกัหลกัการพฒันา
แบบยัง่ยนื และเป็นไปตามแนวคิดของ ภาสนิี เป่ียม
พงศ์สานต์  (2548: 174) สรุปได้ว่ า 1. จริยธรรม
สิง่แวดลอ้มช่วยท าใหร้ะบบนิเวศวทิยาของโลกไมถ่กู
ท าลาย ช่วยให้ชีวิตของสัตว์โลกอยู่รอดช่วยให้
สิง่แวดลอ้มไม่เกดิมลพษิ และเหนือสิง่อื่นใดช่วยให้
มนุษยอ์ยู่ร่วมกนักบัสิง่มชีวีติต่างๆ อย่างเป็นมติรต่อ
กนั 2. จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มช่วยใหม้นุษยร์ูจ้กัเคารพ  
ในสิทธิของสัตว์โลกเหล่าอื่น จะไม่ท าลายและ
เบียดเบียนสตัว์อื่น จะให้ความรกัความเมตตาแก่
บรรดาสรรพสตัว์ เพื่อให้สตัว์โลกเหล่าอื่นมชีวีติอยู่
รอด มนุษย์ที่มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมจะไม่ท าลาย
แหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวอ์ื่น 3. จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ช่วยให้มนุษยส์นองตอบต่อธรรมชาติสิง่แวดลอ้มใน
เชิงไมตรี และเชิงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณิชกมล ดวีงษา ประยูร 
วงศ์จันทรา และลิขิต จันทร์แก้ว (2561:  19) ได้
ท าการศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง
ชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม สิง่แวดล้อม
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐากร สทิธโิชค (2558 : 
91) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีคะแนนการพัฒนานา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน ก่อนเรียนมีคะแนน
เฉลีย่ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางและหลงัเรยีนอยู่
ในระดบัดีด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่การกตัญญู
กตเวทต่ีอสิง่แวดลอ้ม รองลงมาคอื การเป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการเคารพและเห็นคุณค่าของ
สิง่แวดล้อมตามล าดบั และนิสติมคีวามพึงพอใจใน
การเรยีนโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ ในระดับมาก 
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วทิยา ห่อทอง ประยรู วงศ์
จันทรา และลิขิต  จันทร์แก้ว  (2561 : 47) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
เรื่องประเภทป่าชุมชนโคกหนิลาด ผลการศกึษาพบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการ
ฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิตทิี่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่าคู่มอืและกระบวนการ
ฝึกอบรมกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนมคีวามเหมาะสม
และมีเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่มีความหลากหลาย
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมสี่วนร่วมในกจิกรรมทุกหน่วย
ฝึกอบรม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พระครูวาปี 
พัช ราภรณ์  (2554: 52) ได้ท าการศึกษา เรื่ อ ง 
ก า ร ศึ กษ า จ ริ ย ธ ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ งนิ สิ ต
มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั ศูนย์
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของพระนิสติที่ก าลงัศกึษาอยู่
ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ศูนย์
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
คะแนนอยู่ในระดบัสงูมาก และพระนิสติทีก่ าลงัศกึษา
อยู่ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาฯ ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดั
เพชรบูรณ์ที่มอีายุระดบัการศึกษา และต าแหน่งงาน
ต่างกนั มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มือการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นมะขามป้อม โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิดโดยใช้กระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาไปประยุกต์ใชใ้นการ
ประชาสมัพันธ์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 2) หน่วยงานหรือชุมชนที่สนใจสามารถน า
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นมะขามป้อม
และเทคนิคการปลกูไปเป็นแนวทางปรบัใชใ้นการปลูก
พชืชนิดอื่นได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศึกษาระยะการเจริญเติบโตของ
ต้นมะขามป้อม เพื่อขยายพันธุ์พืชและเพิ่มความ
อุดมสมบรูณ์ใหร้ะบบนิเวศ 
 2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกบัสรรพคุณทายา
ของต้นมะขามป้อมเพิม่เติม เพื่อให้มีประสทิธภิาพ
ประสทิธผิลของยาสมุนไพรในอนาคต 
 3) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ต้นมะขามป้อมให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ หรอืเป็น
ศนูยแ์หล่งเรยีนรูต้ามระบบนิเวศธรรมชาต ิ
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