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บทคดัยอ่ 
 
 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นรงั โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อม
ศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัร
ใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้รงั โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่  
รอ้ยล่ะ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการสง่เสรมิ มปีระสทิธภิาพ
เท่ากบั 81.15/82.2 ส่วนค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิ เท่ากบั 0.7176 แสดงว่านิสติมคีวามกา้วหน้าใน
การเรยีนรูร้้อยละ 71.76 นิสติมคีะแนนความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นรงั โดยใชเ้ทคนิค
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม หลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั: การสง่เสรมิ ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เทคนิคเผยแพร่ค า
ขวญัสิง่แวดลอ้ม ตน้รงั 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting of precious trees: 
Burmese sal (Shorea siamensis Miq.) by using the technique to spread 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: Burmese sal (Shorea siamensis Miq.) by using the technique to spread 
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 81.15/82.20. The effectiveness of the activity manual index 
was equal to 0.7176. The students had more knowledge and effect to increased students progress after using 
the promotion manual at 71.76%. 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, Techniques to 
promote environmental slogans, Burmese sal 
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1. บทน ำ  
 พื้นที่ป่าไม้มีสภาพเสื่อมโทรม และมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างมาก เนื่องมาจากสาเหตุส าคญัหลายประการ 
ซึง่ปัญหาภยัธรรมชาต ิปัญหาความแหง้แลง้ในภาคต่าง 
ๆ ของประเทศ และปัญหาน ้าท่วม ในฤดฝูนอย่างรุนแรง 
ได้มีแนวโน้มของการเกิดถี่ขึ้น อันก่อให้เกิดความ
เสยีหายต่อผลติผลทางการเกษตร ชวีติ และทรพัย์สนิ 
นอกจากนี้ยงัเกดิผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านอื่น ๆ เช่น 
การสูญเสียหน้าดิน ท าให้สูญเสียความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ปัญหาการตกตะกอน ปัญหาการตื้นเขนิของ
แหล่งน ้ า และปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน 
(สนัทดั สมชวีติา, 2535: 2-10) 
 การลกัลอบตัดไม้ท าลายป่าเต็งรงั การเผาป่า 
การบุกรุก ท าลายป่า เพื่อต้องการที่ดนิเป็นที่อยู่อาศยั 
และท าการเกษตร การที่พื้นที่ป่าไม้ทัว่ประเทศลดลง
อย่างมาก ป่าไมเ้ป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามส าคญั
อย่างยิง่ต่อสิง่มชีวีติ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย ์หรอืสตัวอ์ื่น ๆ 
เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทัง้การเป็นแหล่งวตัถุดิบของ
ปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยา
รกัษาโรคส าหรบัมนุษย ์และยงัมปีระโยชน์ในการรกัษา
สมดุลของสิง่แวดล้อม ถ้าป่าไมถู้กท าลายลงไป การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ใน
อตัราทีส่งูมาก และเป็นไปอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ จนมี
ผลท าให้ทรพัยากรธรรมชาติเหล่านี้ เกดิการร่อยหรอ 
และเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเรว็ รวมทัง้เริม่ส่งผลกระทบ
ต่อการด ารงชวีติของประชาชน (กรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม, 2551: เวบ็ไซต)์   
 ต้นรงัเป็นไมท้ีท่นทานต่อความแห้งแล้งและไฟ
ป่าได้ดมีาก ในปัจจุบนัประเทศไทยพบต้นรงัมากที่สุด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบขึ้นอยู่ในภาค 
อื่น ๆ ดว้ย ยกเวน้ในภาคใต ้รงัขึน้อยู่ในป่าทีเ่รยีกว่าป่า
แดง (หรอืป่าโคก ป่าแพะ) เป็นป่าทีข่ ึน้อยู่บนดนิลูกรงั 
เป็นป่าโปร่ง ต้นไม้ขึ้นอยู่ห่างๆ พื้นดินปกคลุมด้วย
หญ้าสูงและไม้พุ่ม ท าให้มกัเกิดไฟป่าไหม้ในฤดูแล้ง 
ต้นไมใ้นป่าแดงจงึทนทานต่อความแห้งแล้ง และไฟป่า
ได้ดีมาก ป่ าแดงในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ประกอบดว้ยตน้รงัและต้นเตง็มากกว่าตน้ไมช้นิดอื่น จงึ
มกัเรยีกกนัว่าเป็น "ป่าเตง็รงั" คนไทยส่วนใหญ่คุน้เคย
กบัชื่อไมเ้ตง็และไมร้งัคู่กนัมาตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนั พอ

เอามาปลูกในพื้นที่ราบลุ่มเป็นดนิเหนียวอุม้น ้าแถมฝน
ตกน ้าท่วมขงับ่อย นอกจากจะไม่โต ใบร่วง รากเน่า 
ท้ายที่สุดมกัจะยืนต้นตายปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอนัตราย
ต่อชวีติและทรพัยส์นิ (หมอชาวบา้น, 2547: เวบ็ไซต)์ 
 การใช้ค าขวัญเพื่อเผยแพร่จะช่วยให้เข้าใจ 
เกีย่วกบัการปลูกต้นไมม้คี่าตน้รงั เพื่อการเปลีย่นแปลง
ทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม รวมทั ้งกระตุ้ น ให้ มีการ
เปลีย่นแปลงไปสู่ทางทีด่ ีและเพื่อใหเ้ป้าหมายบรรลุผล 
ปัจจุบนัมีผู้นิยมใช้ค าขวัญเชิญชวน โน้มน้าวใจผู้ฟัง 
ผูอ้่านใหต้ระหนักถงึการปลูกต้นรงั และใหค้ลอ้ยตามใน
สถานการณ์แตกต่างกันไป เลือกค าที่มีน ้ าหนัก มี
ความหมายกระชบั น ามาผกูเป็นประโยคสัน้ ๆ และใหม้ี
ค าสัมผัสกันบ้าง ก็จะได้ค าขวัญที่ น่ าสนใจ ตรง
จุดมุ่งหมายความหมาย (พัชรินทร์ อ้นบุตร, 2558: 
เวบ็ไซต)์ 
 ทัง้นี้ผู้วิจ ัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษา และ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นรงั 
โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม เพื่อใหน้ิสติ
ที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นรัง โดยใช้เทคนิค
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม รวมถึงให้นิสติที่เข้าร่วม
อบรมได้มีความรู้ ทศันคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสามารถน าไปสู่การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรในป่าเต็งรัง และสามารถ
บรูณาการใหเ้กดิประโยชน์ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า 
: ต้นรงั โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อมที่มี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล 
 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัการปลูกต้นรงั ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ 
 2.3 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ
สิง่แวดลอ้มต่อการปลกูตน้รงั ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
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3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 99 
คน  
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปี
ที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 
คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม ้และสตัว์
ป่า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรตน้ คอื คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้ี
ค่า : ตน้รงั โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
 2) ตวัแปรตาม คอื   
   2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้รงั 
   2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้รงั 
   2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
    1) คู่มือการปลูกต้นรัง โดยใช้เทคนิค
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม  
   2) ใบความรู้การปลูกต้นรัง โดยใช้
เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม  
  3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
    1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลกู
ตน้รงั 
   2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลกูตน้รงั 
   3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่ คู่มือ ใบความรู้ แบบทดสอบความรู้ 
แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการปลกูตน้รงั 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มอืการเรยีนรูก้ารสง่เสรมิการปลูกต้น
รงั โดยมเีนื้อหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 4 หน่วย ประกอบไป

ดว้ย หน่วยการส่งเสรมิที ่1 เรื่อง ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ 
หน่วยการส่งเสรมิที่ 2 เรื่อง ลกัษณะของต้นรงั หน่วย
การส่งเสรมิที่ 3 เรื่อง วธิกีารปลูกต้นรงั และประโยชน์
ของต้นรัง หน่วยการส่งเสริมที่ 4 เรื่อง เทคนิคการ
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม  
  2.2) ใบความรูเ้รื่องการส่งเสรมิการปลูกต้น
รงั โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วยการสง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ต้นรัง โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญสิ่งแวดล้อม มี
ลกัษณะเป็นค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข 
ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคต ิมลีกัษณะเป็นแบบวดั
แบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating scale) มี 5 
ตวัเลอืก คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็
ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม มลีกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง คอื 
เพื่อตนเอง เพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง เพื่อสงัคม เพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมอื เมื่อตรวจวเิคราะหค์ะแนน
จากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มอืและเครื่องมอื มี
ค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่าความเหมาะสม
ของคู่มอื และเครื่องมอื มคี่าเฉลี่ยมากกว่า 4.0 ขึน้ไป 
แสดงว่าเครื่องมอืที่ใช้ในการส่งเสรมิมคีวามเหมาะสม
และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของงานวิจัย สามารถ
น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
  5) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
   5.1) แบบทดสอบความรูค้่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.656 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 
ขึ้นไป และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
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   5.2) แบบวัดทัศนคติค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.873 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 
ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   5.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมค่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.810 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
  6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัด
และประเมนิผลใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใชใ้นการจดั
กจิกรรมการสง่เสรมิการปลูกตน้รงั 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
  การส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นรงั โดยใช้
เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม ผูว้จิยัไดด้ าเดนิเกบ็
รวบรวมขอ้มลู เป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด 
คือ คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นรัง โดยใช้
เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม และใบความรู้การ
ปลกูตน้รงั 
   2) สร้ าง เครื่ องมื อ ในการวั ดและ
ประเมินผล คือ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจาก
เอกสารงานวจิยัต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
รูปแบบของเนื้อหาในการจดัท าคู่มือการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นรัง โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้จัดเตรียมคู่มือในการถ่ายทอด 
และน าเนื้อหาจากคู่มือที่สมบูรณ์แล้ว น าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา จากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไข และ
น าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน 
   3) น าแบบทดสอบความรู้  แบบวัด
ทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นรงั โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญั
สิง่แวดล้อม ไปทดลองใช้กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
(Try Out) จ านวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมอื 
  ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้ม 
   1) ขัน้ก่อนเข้าสู่กระบวนการ เป็นการ
เตรยีมความพร้อมของผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิหรือสร้าง
บรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมโดยการสร้าง
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิ  

   2) ขัน้เข้าสู่กระบวนการ ในการจัด
กจิกรรม ครัง้นี้ประกอบไปดว้ยการบรรยาย โดยใชคู้่มอื
การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นรัง โดยใช้เทคนิค
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   
    2.1 ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรม
นนัทนาการ 
    2.2 ใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิท าแบบ 
ทดสอบก่อนการส่งเสริม ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ 
แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
    2.3 เขา้สูก่ระบวนการ การใหค้วามรู ้
อธบิายเกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่2 หน่วย
ที่ 3 และหน่วยที่ 4 พร้อมกับท าแบบฝึกหัดระหว่าง
หน่วย การสง่เสรมิทีป่ระกอบกบัการบรรยายทีผู่ว้จิยัได้
บรรยายใหค้วามรู ้หน่วยที ่1 ถงึ หน่วยที ่4 ตามล าดบั 
    2.4 ใหน้ิสติกลุ่มตวัอย่างจดักลุ่มท า
กจิกรรม เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิไดม้สีว่นร่วม โดย
การแต่งค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
    - การอภปิรายกลุ่ม เป็นวธิกีารที่ให้
ผูเ้ขา้ร่วมไดม้กีระบวนการสรา้งองคค์วามรู ้แลกเปลีย่น
ความรูร้ะหว่างกลุ่ม 
    - น าเสนอผลงานการแต่งค าขวัญ
ของกลุ่มตวัเอง    
   3) ขัน้การวัดและประเมินผล ในขัน้นี้
เป็นขัน้ตอนสุดท้ายซึง่จะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงค์ของ
ผูว้จิยั 
     - ทบทวนในเนื้ อหาที่ผู้ ร ับการ
สง่เสรมิไดร้บั พรอ้มมกีารถาม-ตอบ เพื่อท าความเขา้ใจ
ในเนื้อหาและความรูท้ีไ่ดร้บั  
    - ท าแบบทดสอบหลังการส่งเสริม 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดั 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  
   2.3) ค่าความยากง่าย 
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   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 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
สง่เสรมิทีม่ปีระสทิธภิาพ และการวเิคราะหห์าค่าดชันี

ประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นรงั โดย
ใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญสิ่งแวดล้อม พบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 คิดเป็นร้อยละ 
90.15 และประสทิธภิาพของผลลพัธ์ E2 คดิเป็นรอ้ย
ละ 87.00 ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : 
ตน้รงั โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม จงึมี
ประสทิธภิาพ 90.15/87.00 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้
ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 สว่นค่าดชันีประสทิธผิล พบว่า ดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นรงั โดย
ใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญสิ่งแวดล้อม มีค่าเท่ากับ 
0.7176 หมายความว่า ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ 
เท่ากบัร้อยละ 71.76 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้รงั โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.03 0.88 90.15 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.46 2.27 87.00 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของคู่มอื เท่ากบั 81.15/82.20 

 
ตารางที่ 2 ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า : ต้นรงั โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญั
สิง่แวดลอ้ม 
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนนควำมรู้
หลงักำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

221 493 20 0.7176 ผ่านเกณฑ ์

4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกับความรู้ 
ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัการ
ปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นรงั โดยใช้เทคนิคเผยแพร่
ค าขวญัสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการส่งเสริม  
 จากการศึกษา พบว่า  ก่อนการส่งเสริม  
ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกบั
การปลูกต้นรัง  โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 

(�̅�=7.36) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนความรู้
เฉลีย่ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (�̅�=17.46) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกต้นรงั ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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 ส่วนคะแนนทัศนคติ ต่ อการปลูกต้นรัง 
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�=3.75) และหลงัการ
ส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง (�̅�=4.51) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อน
การสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 และคะแนนเฉลี่ ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง (�̅�=2.26) 

และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดี
งาม (�̅�=3.65) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ก่อน
และหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(ดงัตารางที ่3) 
 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่า : ตน้รงั โดย
ใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม ของนิสติก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

กำรส่งเสริม 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรส่งเสริม (n=30) 

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

ความรู ้(N=20) 7.36 1.44 น้อย 17.46 0.97 สงู -28.0 296 .000* 

ทศันคต ิ(N=5) 3.82 0.42 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

4.54 0.37 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-8.13 29 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 

(N=4) 
2.63 0.25 เพื่อสงัคม 3.65 0.10 

เพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม 

-25.80 29 .000*  

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสิทธิผลตามเกณฑ์ คู่มือการส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่า : ต้นรงั โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญ
สิง่แวดล้อม 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นรงั โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่
ค าขวัญสิ่งแวดล้อม พบว่า นิสิตสามารถท าแบบวัด
ความรูร้ะหว่างหน่วยกจิกรรมส่งเสรมิ ซึง่ประสทิธภิาพ
ของกระบวนการ E1 เท่ากบั 81.15 และประสทิธิภาพ
ของผลลัพธ์ E2 ท่ากับ 82.2 มีประสิทธิภาพไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ แสดงให้เหน็ว่าคู่มอืการส่งเสริม
การปลูกไมม้คี่า : ต้นรงั โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญั
สิง่แวดล้อม เป็นการส่งเสรมิเน้นการให้ความรูแ้ก่นิสติ 
โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาตามขัน้ตอนที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการ
พัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่นิสิตที่เข้ารับการ
ส่งเสริม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของฐปนพรรษ ฤกษ์
เปลีย่น (2551: 37) ไดก้ล่าวว่า ประสทิธภิาพ หมายถงึ 
การเปรียบเทียบทรพัยากร ที่ใช้ไปกบัผลที่ได้รบัจาก
การท างานว่าดีขึ้นอย่างไรแค่ไหน ในขณะที่ก าลัง
ท างานตามเป้าหมายขององค์การ เป็นไปตามแนวคิด
ของส านักงานปฏริูปการศกึษา (2550: 17) ไดก้ล่าวว่า 
ประสทิธภิาพ หมายถงึ การปฏบิตังิานทีม่คีวามถูกต้อง 
รวดเรว็ ตรงตามวตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน และ
ต้องใชง้บประมาณอย่างประหยดั และไดก้ล่าวเพิม่เติม
อกีว่าประสทิธภิาพนี้ขึน้อยู่กบัคุณภาพของบุคลากรทีด่ ี
วสัดุอุปกรณ์ที่ดแีละเพยีงพอ รวมทัง้ระบบการบริหาร
จดัการทีค่ล่องตวัและการก ากบัดแูลทีด่ ีและเป็นไปตาม
แนวคดิของลกัษณ์ ยุทธสุทธพิงศ ์(2550: 11) ไดก้ล่าว
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ว่า ประสทิธภิาพต้องค านึงถงึการด าเนินงานทีส่ามารถ
บรรลุผลไดต้รงตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้แต่ทัง้นี้ก็
ต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ อย่ างคุ้มค่ าและ
ประสิทธิภาพนัน้ พิจารณาที่กระบวนการของการ
ด าเนินงานมากกว่าผลผลิตของการด าเนินงาน
การศกึษาประสทิธิภาพของอุปกรณ์ปฏิบตัิการฟิสิกส์
แผนใหม่ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของสุเมธ ผกาหวน 
และคณะ (2561: 6) ได้ศึกษา การพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่องตน้ไมเ้ด่นในป่าชุมชน มวีตัถุประสงค ์
เพื่อการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด 
ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 ผลการศกึษาพบว่า 
โดยรวมคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบักจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่องต้นไม้เด่นในป่าชุมชน 
ระหว่างการจดักจิกรรมคะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 25.10 คดิ
เป็นร้อยละ 82.67 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 82.67 และคะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบักจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด 
เรื่องต้นไม้เด่นในป่าชุมชนหลงัการส่งเสริมมีคะแนน
เฉลีย่ เท่ากบั 27.60 คดิเป็นรอ้ยละ 92.00 แสดงใหเ้หน็
ว่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E2) เท่ากบั 92.00 จงึ
สรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มปีระสทิธภิาพ 80/80 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิศักดิ ์บุญแน่น (2558: 
174-190) ได้ศึกษา การพฒันาคู่มือการจดัการเรียนรู้
ชวีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบบรูณา
การ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรคีณะสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 58 คน มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาประสทิธภิาพ
ของคู่มือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการ
ชวีวทิยาสิง่แวดล้อมแบบบูรณาการส าหรบันิสติระดบั
ปรญิญาตรสีาขาสิง่แวดลอ้มศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ ์80/80 ผลการศกึษาพบว่า โดยรวมคู่มอืฝึกอบรม
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.55/81.85 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ ที่ตัง้ไว้ที่ 80/80 สอดคล้องกบังานวิจยัของน ้า
ทพิย์ ค าแร่ และคณะ (2559: 543-563) ได้ศกึษา การ
พัฒนาคู่ มือฝึกอบรมการบริโภคที่ เ ป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมส าหรบันิสติ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มี
วตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า โดยรวมประสทิธภิาพ
คู่มือของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 80.70 และ
ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 83.68 
ดังนั ้น คู่ มือฝึกอบรมการบริโภคที่ เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมจึงมีประสทิธิภาพของคู่มือ การฝึกอบรม 
เท่ากบั 80.70/83.68 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
 จากผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นรงั โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่
ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของ
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นรงั โดยใชเ้ทคนิค
เผยแพร่ค าขวัญสิ่งแวดล้อม มีค่าเท่ากับ 0.7176 
หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ และสง่ผลใหน้ิสติมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นรงั โดยใชเ้ทคนิค
เผยแพร่ค าขวัญสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 71.76 
เป็นไปตามแนวคดิของสมชาย ดุรงคเ์ดช (2552: 13) ได้
กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการ
ด าเนินงาน เพื่อให ้บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้
ในแผนงานหรือโครงการหรืออาจหมายถึงการ
เปรียบเทียบระหว่ างผลลัพธ์กับเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ มกัท ากนัเสมอ ๆ 
ในทางสาธารณสขุเช่น การหาอตัราความครอบคลุมของ
การใช้วัคซีน อัตราการหายของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้น
ทะเบยีนไว้เป็นต้น เป็นไปตามแนวคดิของวฒันา วงศ์
เกยีรติรตัน์ และสุรยิา วรีวงศ์ (2553: 17) ได้กล่าวว่า 
ประสทิธผิล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รบัของแผนงาน
การบรกิารลกัษณะกจิการหรอืกจิกรรมสนับสนุนในการ
ลดปัญหาหรอืปรบัปรุงสถานการณ์ ที่ไม่พงึพอใจให้ดี
ขึน้ หรอืหมายถงึการวดัระดบัของการบรรลุจุดมุ่งหมาย
และเป้าหมายที่คาดหวังไว้ หรืออาจหมายถึงการ
เปรียบเทียบระหว่ างผลลัพธ์กับเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ และเป็นไปตาม
แนวคดิของศุภชยั ยาวะประภาษ (2553: 19) ได้กล่าว
ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการบรรลุ
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการการพจิารณา
ทางเลือกโดยการใช้ประสทิธิผลเป็นเกณฑ์ท าได้โดย
วิเคราะห์ว่าทางเลือกนัน้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
หรอืไม่มากน้อยเพยีงใดโดยการเปรยีบเทยีบผลลพัธ์ที่



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(4), 2564 : 114 - 127 
 

122 

เกดิขึน้จรงิในรูปของหน่วยของผลผลติหรือบริการกบั
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณิชกมล ดวีงษา และคณะ (2561: 12-29) ไดศ้กึษา 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน โคกหินลาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ชุมชนกบัการ
จัดการป่าชุมชน ผลการศึกษา พบว่ า ค่ าดัชนี
ประสทิธิผล (E.I.) คู่มือกิจกรรม การเรียนรู้ป่าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
ชุมชนกับการจัดการป่าชุมชน มีค่าเท่ากับ 0.8380 
แสดงว่านิสติที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้เพิ่มขึ้นและ
ส่งผลใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม มคีวามกา้วหน้าในการ
เรียนรู้ ร้อยละ 83.80 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูริ
ภทัร ์ผุดผา และคณะ (2561: 94) ไดศ้กึษา การพฒันา
คู่มอือบรมการอนุรกัษ์ความ หลากหลาย ทางชวีภาพ
ของผีเสื้อในชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการอนุรักษ์ความหลาก 
หลายทางชีวภาพของผีเสื้อ มีค่าเท่ากบั 0.6333 นัน่
หมายความว่า นักเรยีนมคีะแนนเพิม่ขึน้คดิเป็น รอ้ยละ 
63.33 แสดงให้เห็นว่าจากการพัฒนาการ อบรมการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของ ผเีสือ้ในบ้าน
เกิง้ ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั มหาสารคาม ท าให้
นกัเรยีนเกดิความสนใจในกระบวนการ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของชลทิศ พนัธุ์ศิริ และบญัญัติ สาลี (2559: 
176-188) ได้ศึกษา การพฒันาคู่มือฝึกอบทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สหพนัธร์ฐัมาเลเซยี 
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สหพนัธรฐัมาเลเซยีทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
และหาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรมเพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบความรู้ทัศนคติก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมเพื่อศกึษาทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม
ที่นิสติประเมินตนเองและวิทยากรเป็นผู้ประเมินและ
เพื่อเปรยีบเทียบความรู้ทศันคติและทักษะในการเป็น
วทิยากรฝึกอบรมของนิสติกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่นิสติปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 สาขาวชิา
สิง่แวดลอ้มศกึษาคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรมเท่ากบั 0.8685 นิสติทีใ่ช้

คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน: สหพนัธรฐัมาเลเซียมีความก้าวหน้าในการ
เรยีนรู้ร้อยละ 86.85 หลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การปลูกไม้มีค่า : ต้นรงั โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค า
ขวญัสิง่แวดล้อม 
 ผลการศึกษาและเปรยีบเทียบความรู้ก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิการปลูกต้นรงั โดยใช้เทคนิคเผยแพร่
ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม พบว่า นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปี
ที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตมี
คะแนนความรู้หลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการปลูกต้นรัง โดยใช้
เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม ท าใหน้ิสติมคีวามรู้
เพิ่มมากขึ้นจากกระบวนการมีส่ วนร่ วม เกิด
กระบวนการคดิวเิคราะห์ จากการได้ยนิ การสมัผสัผนื
ป่าที่จริงที่ใช้ในการเรียนรู้ การจดจ า ท าให้ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมเกดิความรู้เพิม่มากขึน้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิ
ของประภาเพญ็ สวุรรณ (2542: 24) ไดก้ล่าวว่า ความรู ้
เป็นพฤตกิรรมขัน้ต้นทีผู่เ้รยีนรูเ้พยีงแต่เกดิความจ าได้ 
โดยอาจจะเป็นการนึกไดห้รอืโดยการมองเหน็ ไดย้นิ จ า
ได ้ความรูใ้นขัน้นี้ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัค าจ ากดัความ 
ความหมาย ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้างและ
วธิแีกไ้ขปัญหา ส่วนความเขา้ใจอาจแสดงออกมาในรูป
ของทกัษะดา้น “การแปล” ซึง่หมายถงึ ความสามารถใน
การเขยีนบรรยายเกี่ยวกบัข่าวสารนัน้ ๆ โดยใช้ค าพูด
ของตนเอง และ “การใหค้วามหมาย” ทีแ่สดงออกมาใน
รปูของความคดิเหน็และขอ้สรุป รวมถงึความสามารถใน
การ “คาดคะเน” หรือการคาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
เป็นไปแนวคดิของประเวศ วะส ี(2545: 9) ได้กล่าวว่า 
ความรู้ ว่าเป็นเรื่องของความจรงิซึ่งสามารถพิสูจน์ได้
เช่นความรูเ้ฉพาะเรื่องการเหน็การเชื่อมโยงของสิง่ต่าง 
ๆ ที่ท าให้เกิดปัญญาซึ่งปัญญาน าไปสู่การเปลี่ยน
จิตส านึกการเรียนและเนื้อหาโดยไม่สามารถน าไป
ปฏิบัติหรือพัฒนาได้ และไม่ถือว่าเป็นความรู้อย่าง
แท้จรงิโดยวธิกีารใหไ้ด้มา และเป็นไปตามแนวคดิของ
แสงจนัทร ์ โสภากาล (2544: 14-15) ไดก้ล่าวว่า ความรู ้
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หมายถึงการรับรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดจากการสังเกตการศึกษา 
ประสบการณ์ทัง้ในด้านสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและ
สงัคมความรู้พื้นฐาน หรือภูมิหลังของแต่ละบุคคลที่
บุคคลได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้และสามารถแสดง
ออกมาในเชิงพฤติกรรมที่ส ังเกตหรือวัดได้ ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของพีรพรรณ แสงประไพ และ
คณะ (2559: 65) ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการปลกูเตยหอม
ในชุมชนบ้านวังยาว ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริม ผลการศึกษาพบว่า 
โดยรวมชาวบา้นมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่โดยรวมก่อนการ
สง่เสรมิอยู่ในระดบัมคีวามรูม้าก เท่ากบั 12.86 และหลงั
การสง่เสรมิชาวบา้นมคีวามรูเ้ฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัมี
ความรูม้ากทีสุ่ด เท่ากบั 18.23 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
ความรูเ้ฉลีย่เกีย่วกบัการปลูกเตยหอมก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิ พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการ
ส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของเอกนรนิทร ์กลิน่หอม (2553: 77) ไดศ้กึษา 
การศกึษาความรู ้การจดัการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการจดัการขยะ
มูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า 
ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อเปรยีบเทยีบความรูใ้นการจดัการขยะมูล
ฝอย พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการ
ส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของจกัรพงษ์ ท้าวนิล และประยูร วงศ์จนัทรา 
(2557: 79) ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการใชคู้่มอืปลูกหวาย
เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ มีวตัถุประสงค์ 
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคติต่อการ
ปลูกหวายเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ผล
การศกึษาพบว่า โดยรวมก่อนการส่งเสรมินิสติมคีวามรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัด ี(�̅�= 10.00) และหลงัการส่งเสรมิ
นิสิตมีความรู้อยู่ในระดับมาก (�̅�=17.80) เมื่อเทียบ
คะแนนก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า เป็นไปตาม
สมมตฐิานการวจิยั ผูเ้ขา้สง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่หลงัการ

ส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกต้นรัง โดยใช้ เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญ
สิง่แวดล้อม 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกต้นรงั โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสริมสูง
กว่าก่อนการส่งเสรมิ แสดงให้เหน็ว่านิสติที่เขา้รบัการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นรงั โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญั
สิ่งแวดล้อม มีทัศนคติมากขึ้นโดยการมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรู้ มกีารระดมความคดิ มี
การปลูกฝังให้ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิเกดิความตระหนัก
ในสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ เจตคติ และค่านิยมที่ดีต่อ
สิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของมญัชรตัน์  วริชั
วงศ ์(2555: 25) ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิทศันคติ
ประกอบด้วยการเรยีนรู้โดยอาจมสีิง่เราเป็นตวักระตุ้น 
จนท าให้เกิดความประทับใจทางบวก คือ ความรู้สึก
ชอบ และความประทบัใจในทางลบ คือ ความรู้สกึไม่
ชอบ อาจเกดิจากการยอมรบัทศันคตจิากผูอ้ื่นและมสีื่อ
ต่าง ๆ เป็นสิ่งชักจูงให้ปฏิบัติ โดยแสดงออกมาใน
รูปแบบของพฤติกรรมที่สามารถสงัเกตได้ เป็นไปตาม
แนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2552: 25) ได้
กล่าวว่า ทศันคต ิคอื การแสดงออกซึง่วจิารณญาณทีม่ี
ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการอธบิายเหตุผลทีม่ต่ีอสิง่ใด
สิง่หนึ่ง ทศันคตหิรอืความคดิเหน็มลีกัษณะทีจ่ะอธบิาย
เหตุผลเฉพาะ และเป็นไปตามแนวคดิของสร้อยตระกูล 
(ตวิยานนท)์ อรรถมานะ (2551: 64) ใหค้วามหมายของ
ทศันคติไว้ว่า ทศันคติ คอื ผลผสมผสานระหว่างความ
นึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็ ความรู้ และความรู้สกึ
ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใดคนใดคนหนึ่ง สถานการณ์
ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึง่ออกมาในทางประเมนิค่าอนัอาจ
เป็นไปในทางยอมรบั หรือปฏิเสธก็ได้ และความรู้สกึ
เหล่านี้ มแีนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมใดพฤตกิรรม
หนึ่งขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของดวงใจ เขมวริตัน์ 
(2550: 65) ไดศ้กึษา  ทศันคตทิางการเรยีน วชิาสถติ1ิ 
ของนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ที่ผ่านการเรียนแบบร่วมมือ การศึกษาครัง้นี้มี
จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อศึกษาทัศนคติ ต่อวิชาสถิติ  ผล
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การศกึษาพบว่า นกัศกึษาทีผ่่านการเรยีนดว้ยการเรยีน
แบบร่วมมือ แบบ STAD มี มีทัศนคติต่อวิชาสถิติ 
สงูขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิณ ระดบันัยส าคญั .05 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสรินิาถ แพทยงักุล (2550: 
73) ได้ศึกษา ทัศนคติของนักศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพเมื่อส าเร็จการศกึษา มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 
ทศันคตขิองนักศกึษาต่อการประกอบอาชพี ผลของการ
ศกึษาวจิยั พบว่า นกัศกึษาทีม่ชี ัน้ปี คณะ และศกึษาใน
สถานทีท่ีแ่ตกต่างกนั มทีศันคตต่ิอการจดัการเรยีนการ
สอนของมหาวิทยาลัย และการประกอบอาชีพ ที่
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของสุชาดา ทรงบญัฑิต (2558: 
46) ได้ศึกษา การส่งเสริมการอนุรกัษ์ผืนป่าตะวนัตก 
ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมินิสติมทีศันคตอิยู่
ในระดับไม่แน่ใจมีคะแนนทัศนคติก่อนการส่งเสริม 
เท่ากบั 2.46 และหลงัการ ส่งเสรมินิสติมทีศันคตอิยู่ใน
ระดบัเหน็ด้วย มคีะแนนหลงัการส่งเสรมิ เท่ากบั 2.69 
เมื่อเปรยีบเทยีบ คะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตหิลงั การสง่เสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่าง 
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อม  
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า 
นิสติที่เขา้รบัการส่งเสรมิการปลูกต้นรงั โดยใช้เทคนิค
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมาก
ขึ้น โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริม การ
เรียนรู้มีการระดมความคิด มีการปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วม
การส่งเสรมิเกดิจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มในการส่งเสรมิการ
ปลกูตน้รงั โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อมได้
อย่างคุม้ค่าและยัง่ยนื ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของวนิัย วี
ระวัฒนานนท์ (2536: 12) ได้กล่าวว่า จริยธรรม
สิง่แวดล้อมเป็นสาขาหนึ่งของปรชัญา เป็นรากฐานที่
ก่อให้เกดิความคดิ ทศันคติและการปฏบิตัิต่อสิง่ใดสิง่
หนึ่ งซึ่งนอกเหนือไปจากการศึกษา หรือมีความรู้

เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องต่าง ๆ 
แลว้จรยิธรรมเป็นหลกัการปฏบิตัเิกีย่วกบัศลีธรรมหรอื
คุณธรรมของมนุษย์ในเรื่องของความดีงาม ความ
ถูกต้องและความเมตตาเอื้ออาทรต่อกันและกัน 
จริยธรรมสิง่แวดล้อม จึงเป็นหลกัการปฏิบตัิเกี่ยวกบั
สิ่งแวดล้อมส าหรับมนุษย์ที่ยึดเอาความดีงาม ความ
ถูกต้องตามหลกัคุณธรรมและความเมตตาที่พงึปฏบิตัิ
ต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะมผีลต่อชวีติและต่อมนุษยด์ว้ยกนั 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของอรรถเดช สรสชุาต ิ(2558: 17-
33) ให้ความหมายจริยธรรมว่า จริยธรรม หมายถึง 
คุณสมบตัิทางความประพฤติที่สงัคมมุ่งหวงัให้คนใน
สงัคมนัน้ประพฤติ มคีวามถูกต้องในความประพฤติ มี
เสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) 
เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกดิความ
เจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคมการที่จะปฏิบัติให้เป็นไป
เช่นนัน้ได ้ผูป้ฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่ใดถูกสิง่ใดผดิ เป็นไป
ตามแนวคดิของประยูร วงศจ์นัทรา (2551: 64) ไดก้ล่าว
ว่า จริยธรรมสิง่แวดล้อมมีเน้ือหาสิง่แวดล้อม 4 เรื่อง 
ได้แก่ ป่าไม้ แหล่งน ้ า ขยะ และโลกร้อน โดยวัด
จริยธรรม 7 ตัว ได้แก่  ความกตัญญูกตเวทีต่อ
สิง่แวดลอ้ม การไม่เบยีดเบยีนสิง่แวดลอ้ม ความละอาย
และเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดี การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ความเมตตากรุณาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการไม่เห็นแก่ตัว แบบปรนัยชนิด 4 
ตัวเลือก โดยอิงการแบ่งระดบัจริยธรรมตามลักษณะ
โครงสรา้งพฒันาการจรยิธรรมของโคหล์เบรก์ ระดบัที ่3 
ขัน้ที่ 5 และขัน้ที่ 6 และการแบ่งระดับจริยธรรมของ
คณะกรรมการจรยิธรรมไทย ซึ่งได้ก าหนดระดบัสูงต ่า
ของระดบัจรยิธรรมไว ้4 ระดบั คอื ระดบัที ่1 จรยิธรรม
ที่ยดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์
บางประการของตนเอง (ท าเพื่อตนเอง) ระดับที่ 2 
จรยิธรรมที่ยดึหลกัการกระท าหรือไม่กระท าสิง่ใดเพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น ในสงัคม แคบ ๆ เช่น เพื่อญาติพี่
น้อง เพื่อเพื่อนตัวเอง (ท าเพื่อพวกพ้อง) ระดับที่ 3 
จรยิธรรมที่ยดึหลกัการกระท าหรือไม่กระท าสิง่ใดเพื่อ
ประโยชน์ของสงัคม ส่วนใหญ่ เช่น ชุมชน ประเทศชาติ
หรอืมนุษยชาติ (ท าเพื่อสงัคม) ระดบัที่ 4 จรยิธรรมที่
ยดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อความถูกต้อง
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ดงีามอนัเป็นอุดมคตสิากล (ท าเพื่อความถูกต้องดงีาม) 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชพูงศ ์สขุรตัน์ (2550: 88) ได้
ศกึษา จรยิธรรมของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น
ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาสงักดัส านักงาน
ประถมศึกษา อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มี
จุดมุ่งหมายเพื่อ ศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สงักัดส านักงานประถมศึกษา 
อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุร ีผลการศกึษาพบว่า ผล
การศึกษาพบว่า  ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สงักัดส านักงานประถมศึกษา
อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี จ าแนกตามระดับชัน้ 
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ยกเว้นด้าน
ความรบัผดิชอบแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของอ่อนศร ีทอง
ไพจิตร (2550: 92 ) ได้ศึกษา จริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรยีนจ านวน 375 คน 
ผลการศกึษาพบว่า จรยิธรรมนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา 
เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านความเสยีสละ ด้านความซื่อสตัย์ ด้าน
ความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ และด้าน
ความอดทน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของป่ินกนก วงศป่ิ์น
เพ็ชร์ (2549: 35) ได้ศึกษาจริยธรรมสิง่แวดล้อม ใน
ชุมชนบ้านท่าเกษม ต าบลเมอืงบางยม อ าเภอสวรรค

โลก จังหวัดสุ โขทัย วัต ถุประสงค์  เพื่ อรักษา
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตแิละสตัวป่์าชนิดอื่น ๆ เพื่อ
ส่งเสรมิความเขา้ใจเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ธรรมชาตอิย่าง
ถูกวิธี เพื่อปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ธรรมชาติอย่างถูกต้อง กลุ่มตัวอย่างคือ 
ชาวบ้านในชุมชนบ้านท่าเกษม จ านวน 30 คน ผล
การศกึษาพบว่า จรยิธรรมของชาวบา้นในชุมชนบา้นท่า
เกษม ต าบลเมืองบางยม อ าเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย ชาวบ้านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาตอิย่างถูกวธิ ีและมจีรยิธรรมทีพ่งึประสงค์อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ควรจัดกิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้มี
ความ ต่อ เนื่ อ งกัน เพื่ อ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลในการสง่เสรมิเพิม่มากขึน้ 
 2) การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นรงั 
โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้มมขีอ้จ ากดั
เรื่องเวลาในการส่งเสริม หากจะได้ผลดีควรเพิ่ม
ระยะเวลาในการสง่เสรมิมากขึน้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการปลูกต้นไม้มี
ค่า : ต้นรงั โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม
เพื่อใหผู้เ้ขา้การส่งเสรมิมทีกัษะในการเรยีนรูเ้พิม่มาก
ขึน้ 
 2) ควรมีการพัฒนารูปแบบ สามารถน ามา
ปรับใช้ร่วมกับการส่งเสริมแบบอื่น ๆ เพื่อให้นิสิต
ได้รับความรู้ที่แปลกใหม่ และเกิดความสนใจมาก
ยิง่ขึน้ 
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