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บทคดัยอ่ 

 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นตะกูโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้  ใหม้ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและ
หลงัการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศกึษาวจิยั คือ นิสติระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะ
สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม้
และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: 
ต้นตะกูโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยั พบว่า คู่มอื
การส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 86.00/84.65 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.7513 แสดงว่า 
นิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 75.13 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไม้
มคี่า: ต้นตะกูโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรูห้ลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 
 
ค ำส ำคญั :  การส่งเสรมิ ต้นตะกู ความรูเ้กี่ยวกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a manual of promotion planting valuable trees: Bur-flower 
Tree. (Anthocephalus chinensis Rich. ex Walp) 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: Bur-flower Tree. (Anthocephalus chinensis Rich. ex Walp) 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 86.00/84.65. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.7513. The students 
had more knowledge and effect to increased students progress after using the promotion manual at 75.13 %. 
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 , Bur-flower Tree. (Anthocephalus chinensis Rich. ex Walp), environmental knowledge, 
environment ethics, environmental attitude, games based learning 
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1. บทน ำ  
 ป่าไม้เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มคีวามส าคญั
และเป็นแหล่งก าเนิดของสิง่มีชีวิตต่าง ๆ รวมถึงเป็น
แหล่งที่เอื้ออ านวยต่อการด ารงชวีติของมนุษย์ เพราะ
ป่าไม้เอื้อให้เกดิแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศยั ยารกัษาโรค 
แ ล ะยั ง มี ป ร ะ โ ยช น์ ใ นก า ร รั กษ า สมดุ ล ข อ ง
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในผนืป่า และหากป่าไมถู้กบุกรุก
ท าลายและใช้ประโยชน์อย่างไม่เหน็คุณค่า ย่อมส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิถีชีวิต
ของมนุษย์และสัตว์ เพราะหากทรัพยากรป่าไม้ถูก
ท าลายจะส่งผลไปถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
แหล่งน ้าเมื่อป่าถูกเผาท าลายหรือบุกรุกถางป่า จะท า
ใหด้นิขาดความอุดมสมบรูณ์ (ปิยนุช สมสมยั, 2553) 
 สถานการณ์การลดลงของป่าไม้ในประเทศ
ไทย การสญูเสยีพืน้ทีป่่าเกดิจากการท าอุตสาหกรรม
ป่าไม้ที่ร ัฐให้สัมปทานแก่ภาคเอกชนที่ขาดการ
ควบคุมทีเ่ขม้งวด การสรา้งถนนสายใหม่ผ่านพืน้ทีป่่า
ไดเ้กดิขึน้หลายสายเพื่อการพฒันาดา้นการคมนาคม
ของประเทศ การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อท าการเกษตร
ของประชาชนที่อยู่ชายขอบพื้นที่ป่าน าไปสู่การถือ
ครองทีด่นิเพื่อการท าธุรกจิดา้นการท่องเทีย่วในพื้นที่
ป่าอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทัว่ทัง้ประเทศไทย การ
ส่งเสรมิการท าการเกษตรแบบเชงิเดีย่วทีจ่ าเป็นต้อง
ใช้พื้นที่ในการท าการเกษตรเป็นแปลงขนาดใหญ่ 
ก า รก ร ะ ตุ้ น แ ล ะ เ ส ริม แ ร ง ใ ห้ เ กษต รก รห รื อ
บริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจด้านการเกษตรตัดไม้
ท าลายป่ามากยิ่งขึ้น จากการส ารวจพื้นที่ป่าไม้ใน
ประเทศไทย พบว่า มีปริมาณพื้นที่ลดลงมาโดย
ตลอด (กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม, 2558) 
 ไม้มีค่ าทางเศรษฐกิจเป็นไม้ที่ร ัฐบาลได้
ก าหนดให้ไม้ยนืต้นที่มมีูลค่าทางเศรษฐกจิสามารถใช้
เป็นทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้โดย
สามารถน ามาค ้าประกนัการกู้ยมืเงนิหรอืขอสนิเชื่อได้
โดยปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการศกึษาเพื่อพฒันาเกณฑ์
การประเมนิมูลค่าต้นไม้ที่เป็นมาตรฐานและได้รบัการ
ยอมรับโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีการเสนอแก้ พ.ร.บ.ป่าไม้ เพื่อให้
ประชาชนทีป่ลูกต้นไมม้คี่าในพืน้ทีข่องตนเอง สามารถ
ตดัไม้ไปขาย หรอืสามารถเปลี่ยนเป็นเงนิได้ ซึ่งถือว่า

เป็นวิธีออมเงินอีกทางหนึ่ ง และสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิใหป้ระเทศดว้ย ทีส่ าคญัยงัท าใหเ้กดิพืน้ทีป่่า
เพิ่มขึ้น สามารถเก็บเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ ส่วน
ประเด็นที่ว่าต้นไม้แต่ละชนิดจะมีมูลค่าเท่าใดนัน้ จะ
ขึ้นอยู่ กับดุ ลพินิ จของสถาบันการเงิน ภายใต้
พระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) เพื่อเปิดทางใหน้ าไมย้นืต้นที่
มมีูลค่าทางเศรษฐกจิมาเป็นหลกัประกนัทาง ธุรกจิเพื่อ
กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินได้ โดยก าหนดว่าจะต้อง
เป็นต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า 
จ านวน 58 ชนิด เบื้องต้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเป็นสถาบนัการเงนิแรก
ทีด่ าเนิน "โครงการธนาคารต้นไม้" ซึง่สมาชกิโครงการ
นี้ สามารถน าต้นไม้เป็นหลกัประกนัธุรกจิ โดย ธ.ก.ส. 
จะเป็นฝ่ายประเมนิราคา ตอ้งเป็นตน้ไมอ้ายุ 1 ปี ล าต้น
ตรง 2 เมตร มตี้นไม ้200-400 ต้น ใน 1 ไร่ และปลูกใน
ที่ดินตัวเอง ซึ่งต้นไม้จะเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิอกี
ประเภทหนึ่ง นอกจากหลกัประกนัประเภทอื่น ๆ เพื่อ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกและมี
โอกาสในการประกอบธุรกจิ มากขึน้ (สมยศ วเิชยีรนิตย ์
และคณะ, 2559). 
 ปัจจุบันจ านวนต้นตะกูมีปริมาณลดลงอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่มีพื้นที่
เหมาะสมในการปลูกที่เพียงพอ เพราะต้นตะกูจะ
เจริญเติบโตดีในพื้นที่ชุ่มน ้ าหรือพื้นที่ที่มีความชื้น
เพียงพอ และหากในบริเวณที่แห้งแล้งปริมาณการ
เจริญเติบโตของต้นตะกูจะลดน้อยลง อีกทัง้ราคาเบี้ย
ของต้นตะกูมีราคาสูงกินความจ าเป็นท าให้ปริมาณ
ความต้องการปลูกนัน้ลดลง แต่ต้นตะกูยงัเป็นต้นไม้
ส าคญัในการท าเยื่อและกระดาษ ไมอ้ดั ไมบ้าง กา้นไม้
ขดีไฟ ไฟเบอรบ์อร์ด พาทเิคลิบอรด์ แปลงลบกระดาษ 
และรองเทา้ จะเหน็ว่ามปีรมิาณความต้องการใชสู้งและ
มปีระโยชน์หลายดา้น  
 ดงันัน้ผูว้จิยัเหน็ความส าคญัของไมม้คี่าชนิดนี้ 
จงึอยากถ่ายทอดประโยชน์และความรูต่้างๆของต้นตะกู
ให้แก่นิสติโดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ ส าหรบันิสติ
ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา 
คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จะช่วยเสรมิสรา้งองคค์วามรู ้ทศันคต ิและ
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จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มทีด่ต่ีอการสง่เสรมิการปลูกตน้ไมม้ี
ค่า: ตน้ตะก ูโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่า: ต้นตะกู โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้  ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้80/80 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
การปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะก ูโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการ
ปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะก ูโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า: ต้นตะกู โดยใชเ้กมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.1.1 ประชากร  ได้ แก่  นิ สิตสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 356 คน 
 3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นิสติระดบัปรญิญา
ตรีชั ้นปีที่  1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ซึ่งได้จากการ
เลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรตน้ คอื การสง่เสรมิการปลกูไมม้คีา่: 
ตน้ตะก ูโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 2) ตวัแปรตาม คอื   
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้ตะกู 
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้ตะก ู
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้น
ตะก ูโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
  2) ใบความรูก้ารปลกูตน้ตะกู 
 

 3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไมม้ี
ค่า: ตน้ตะก ู
  2) แบบวดัทศันคติต่อการปลูกไม้มคี่า: ต้น
ตะก ู
  3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูก
ไมม้คี่า: ตน้ตะก ู
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 3.4.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอืฝึกอบรม ใบความรู ้แบบทดสอบ
ความรู้  แบบวัดทัศนคติ  และแบบวัดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ต่อการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะก ูโดยใชเ้กมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้
 3.4.2 น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื ดงัต่อไปนี้ 
  (1) คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้น
ตะก ูโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้โดยมเีนื้อหาทัง้หมด 
3 หน่วยกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยกิจกรรมที่ 1 
ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับต้นตะกู หน่วยกิจกรรมที่ 2 
ประโยชน์และสรรพคุณของต้นตะกู และหน่วยกจิกรรม
ที ่3 หลกัการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะก ู
  (2) ใบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มคี่า: ต้น
ตะก ูโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้โดยมเีนื้อหาทัง้หมด 
3 หน่วยกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยกิจกรรมที่ 1 
ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับต้นตะกู หน่วยกิจกรรมที่ 2 
ประโยชน์และสรรพคุณของต้นตะกู และหน่วยกจิกรรม
ที ่3 หลกัการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะก ู
  (3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับปลูกไม้มี
ค่า: ต้นตะกู มีลักษณะเป็นค าถาม ปลายปิด แบบ 4 
ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  (4) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลูกไมม้คี่า: ต้น
ตะกู โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้มีลักษณะค าถาม
แบบปิด จ านวน 20 ข้อ ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง/เห็น
ดว้ย/ไม่แน่ใจ/ไม่เหน็ดว้ย/ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
  (5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูก
ไม้มีค่า: ต้นตะกู โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ มี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื เพื่อ
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ตนเอง เพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง เพื่อสงัคม และเพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3.4.3 น าเครื่ องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ข ตามค าแนะน า 
 3.4.4 น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้
พจิารณาความเหมาะสมของเครื่องมอื พบว่า ค่า IOC 
ของเครื่องมือทัง้หมด มีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้ 
 3.4.5 น า เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ นก า ร วัด แ ล ะ
ประเมินผลได้แก่ แบบทดสอบความรู้  แบบวัด
ทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ไป Try 
out กับนิสิตชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  1) แบบทดสอบความรู ้มคี่าอ านาจจ าแนก
รายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.25 - 0.53 และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.84 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  2) แบบวดัทศันคต ิมคี่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้ (r) อยู่ระหว่าง 0.42 –  0.72 และค่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.91 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ทีก่ าหนดไว ้
  3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.32 – 0.76 
และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.32 – 0.76 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้  
 3.4.6 ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืที่ใช้ในการวดั
และประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้เพื่อน าไปใช้ในการ
จดักจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะก ูโดย
ใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
3.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวิจยั 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยัการส่งเสริมการ
ปลูกไมม้คี่า: ต้นตะกู โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรูม้ ี
วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

  ระยะที ่1 การออกแบบและสรา้งเครื่องมอื
การส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นตะกู โดยใชเ้กมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้
   1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษา
จากเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดรูปแบบของเนื้อหาในการ
จดัท าคู่มอื 
   2) ศกึษาขอ้มูลรูปแบบการใชเ้กมเป็น
ฐานการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางควบคู่ไปกับการ
จดัท าคู่มอื 
   3) น าเนื้อหาจากคู่มือที่สมบูรณ์แล้ว
มาสร้างแบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และ
แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม เรื่องการปลูกไม้มคี่า: 
ต้นตะกู โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ น าเสนอต่อ
อาจารยท์ีป่รกึษาน ามาปรบัปรุงแกไ้ข ตามค าแนะน า
ของอาจารยท์ีป่รกึษาก่อนน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 
3 ท่ าน และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ชีย่วชาญเพื่อน าไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอด
ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
   4) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวัด
ทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
เกีย่วกบัการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะก ูโดยใชเ้กมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบันิสติสาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษาชัน้ปีที่ 2 คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคามจ านวน 
30 คน  
   5) จดัเตรยีมคู่มอืในการถ่ายทอด และ
เครื่องมือวดัและประเมินผลให้สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมอืในการถ่ายทอดความรูใ้หก้บันิสติสาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษาชัน้ปีที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
  ระยะที่ 2 การถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อม
ศกึษา โดยการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นตะกู โดย
ใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ดงันี้ 
  ขัน้ก่อนการสง่เสรมิ 
   1) แนะน าตัววทิยากรต่อนิสติ พร้อม
ชี้แจงรายละเอยีดก่อนการส่งเสรมิในหน่วยกจิกรรม
ต่าง ๆ 
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   2) แจกแบบทดสอบความรู้ แบบวดั
ทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนการ
สง่เสรมิ 

 
ภาพประกอบที ่1 ข ัน้ก่อนการส่งเสรมิ 

  ขัน้ด าเนินการสง่เสรมิ 
   1) วทิยากรน าเสนอเกม ชี้แจงวธิกีาร
เ ล่น  และกติกาการ เ ล่ น มี  3  ห น่วยกิจกรรม 
ประกอบด้วย หน่วยกิจกรรมที่ 1 ความรู้ทัว่ไป
เกี่ยวกับต้นตะกู โดยใช้เกมใบ้ค ามหาสนุก หน่วย
กจิกรรมที ่2 ประโยชน์และสรรพคุณของตน้ตะก ูโดย
ใชเ้กมใบห้วัต่อทา้ย และหน่วยกจิกรรมที ่3 หลกัการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นตะกู  โดยใช้เกมถุงใบใหญ่ใส่
ประโยชน์ตน้ตะก ู
   2) นิสิตเล่นเกมตามกติกาที่วิทยากร
ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยกจิกรรม ซึ่งในแต่ละกจิกรรม
จะมกีารสอดแทรกเนื้อหา พรอ้มน าเทคนิคการเล่นเกม
เข้ามาช่วยในหน่วยกจิกรรม โดยแต่ละเกมจะมกีติกา
และวิธีการเล่นที่แตกต่างกนัไป เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาในแต่ละหน่วยกจิกรรม เป็นเกมเพื่อให้นิสติได้
ความรู้ ความสนุกเพลิดเพลิน และการมีส่วนร่วม
ในขณะเล่นเกม ท าใหจ้ดจ าเนื้อหาเพิม่มากขึน้ 
   3) วิทยากรร่วมกับนิสิตอภิปราย
เกี่ยวกับผลที่ได้จากการเล่นเกม และวิธีการหรือ
พฤตกิรรมในการเล่นเกมของนิสติ ว่ามคีวามคดิเหน็
อย่างไร มสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็ของนิสติ
ถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเกม  
   4) วทิยากรประเมนิผลการเล่นเกมของ
นิสติ เช่น การถาม-ตอบในระหว่างเล่นเกมหรอืจบเกม 
เพื่อใหน้ิสติทบทวนถงึสิง่ทีไ่ดร้บัจากการเล่นเกม  

 
ภาพประกอบที ่2 ข ัน้ด าเนินการส่งเสรมิ 

  ขัน้สรุป 
   1) สรุปเนื้ อหาในแต่ละหน่วยและ
กล่าวถงึประโยชน์ของเกมทีน่ิสติไดร้่วมกจิกรรมการ
เล่นเกมในครัง้นี้ 
   2) ท าแบบทดสอบความรู้ ทัศนคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการสง่เสรมิ 
3.6 สถิติทีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อย
ละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  2.1 ค่ าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้  
Itemtotal Correlation 
  2.2 ค่าความยากง่าย 
  2.3 ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั ่น  ใ ช้  Alpha 
Coefficiient 
  2.4 ค่าความเทีย่งตรงของเน้ือ IOC 
  2.5 ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
  2.6 ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2)  
  2.7 ก า ร ห า ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(EffectivenessIndex : E.I) 
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือ Paired t-
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั  
4.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้
มีค่า: ต้นตะก ูโดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
และประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า: 
ตน้ตะก ูโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้  
 พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิ
เป็นรอ้ยละ 86.00 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
คดิเป็นรอ้ยละ 84.65 ดงันัน้ การส่งเสรมิการปลกูตน้
ตะกู โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ มีประสทิธภิาพ
ของคู่มอืส่งเสรมิ 86.00/84.65 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน พบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของ
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นตะกู โดยใชเ้กม
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เป็นฐานการเรยีนรู ้มคี่าเท่ากบั 0.7513 หมายความ
ว่ า  นิสิตมีความรู้ เพิ่มขึ้น  และส่งผลให้นิสิตมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึน้หลงัจากการใช้

คู่มือส่งเสริมร้อยละ75.13 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะก ูโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้(E1/E2) 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.20 1.22 86.00 ผ่านเกณฑ ์

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.93 1.20 84.65 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของคูม่อืการสง่เสรมิ เท่ากบั 86.00/84.65 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะก ูโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร

ส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

230 508 30 20 0.7513 ผ่านเกณฑ ์
 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การปลูกไม้มีค่า: ต้นตะก ูโดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู ้
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบั
การปลูกต้นตะกู โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ พบว่า 
ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนอยู่ ในระดับน้อย  

(�̅�  = 7.67) หลงัจากการส่งเสริมนิสติมีคะแนนอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด (�̅� = 16.93) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ความรู้เฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู้เกีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า: ต้นตะกู โดยใชเ้กมเป็นฐานการส่งเสรมิ 
โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 
 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรกำรส่งเสริม (n=30) 

df t p 
�̅� S.D 

ระดบั
ควำมรู ้ �̅� S.D 

ระดบั
ควำมรู ้

ความรู ้
(N=20) 

7.67 1.78 น้อย 16.93 1.20 มากทีส่ดุ 29 -23.111 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 
 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(4), 2021 : 44 - 58 

51 

4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นตะก ูโดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู ้
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการ
ปลูกต้นตะกู โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ พบว่า 
ก่อนการส่งเสริมนิสติมีคะแนนอยู่ในระดบัเห็นด้วย 

(�̅�  = 3.73) หลงัจากการส่งเสรมินิสติมคีะแนนอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (�̅� = 4.63) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนทศันคตเิฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (ดงั
ตารางที ่4) 

 
ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะก ูโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้โดยใช ้t-test ก่อน
และหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 
 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรกำรส่งเสริม (n=30) 

df t p 
�̅� S.D 

ระดบั
ทศันคติ �̅� S.D 

ระดบั
ทศันคติ 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.73 0.62 เหน็ดว้ย 4.63 0.25 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

29 -8.405 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4 .4 การศึกษาและเป รียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นตะก ูโดยใช้
เกมเป็นฐานการเรียนรู ้
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นตะกู โดยใช้เกมเป็นฐาน
การเรยีนรู้ พบว่า ก่อนการส่งเสรมินิสติมคีะแนนอยู่
ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅�  = 2.82) หลงัจากการส่งเสรมิ

นิสิตมีคะแนนอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม  
(�̅� = 3.65) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (ดงั
ตารางที ่5) 

 
ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า: ต้นตะกู โดยใชเ้กมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 
 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรกำรส่งเสริม (n=30) 

df t p 
�̅� S.D 

ระดบัจริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม �̅� S.D 

ระดบัจริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

จรยิธรรม 
(N=4) 

2.82 0.63 เพื่อสงัคม 3.65 0.12 
เพื่อความถูกตอ้ง

ดงีาม 
29 -7.006 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นตะก ูโดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรียนรู ้
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของผลการเรยีนรู้
ที่ใช้ในการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นตะกู โดยใช้
เกมเป็นฐานการเรียนรู้ พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1 ) คิด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  86.00 แ ล ะ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 84.65 
ดงันัน้ การส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นตะกู โดยใช้
เกมเป็นฐานการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพของคู่มือ
ส่งเสริม 86.00/84.65 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ที่ตัง้ไว้ และดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ มีค่าดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7513 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและนิสติมคีวามรู้เพิม่ขึน้ ส่งผลใหม้ี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึน้หลงัจากการใช้
คู่มอืรอ้ยละ 75.13 แสดงใหเ้หน็คู่มอืการสง่เสรมิ เป็น
การส่งเสรมิทีเ่น้นการใหค้วามรูท้ีถู่กต้อง ซึง่เป็นการ
พฒันาความรู้ความสามารถให้แก่นิสติที่เข้ารบัการ
ส่งเสริม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด ชนิดา นนท์นภา 
(2545 : 48) ไดก้ล่าวถงึดชันีประสทิธผิลไวว้่าเป็นการ
ประเมินสื่อการเรียนที่ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะดูถึง
ประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอน และการ
วดัผล ประเมนิผล ตามปกติแล้วจะเป็นการประเมนิ
ความแตกต่างระหว่ างคะแนนใน 2 ลักษณะ  
คอื ความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรยีน 
และคะแนนการทดสอบหลังเรียน และเป็นไปตาม
แนวคิดดวงมาลา จาริชานนท์ (2551 : 8) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า ประสทิธิภาพ หมายถึง คุณภาพ
ของสื่อที่เกดิจากกระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
จากสื่อ และเทคโนโลยีการเรียน การสอน ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งประสทิธิภาพจากผลลพัธ์
ของการค านวณ (E1) เป็นตวัเลขแรก และ (E2) เป็น
ตวัเลขหลงั ถ้าตวัเลขเขา้ใกล้รอ้ยมากเท่าไรยิง่ถอืว่ามี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้เท่านัน้ เป็นเกณฑ์พจิารณา
การรบัรองประสทิธภิาพของสื่อการสอน และเป็นไป
ตามแนวคดิ ปรชีา ชา้งขวญัยนื (2551 :127-132) ได้
อธิบายคู่มือที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนว่า คู่มือ  

คอื หนังสอืที่ผู้เรยีนใชค้วบคู่ไปกบัต าราที่เรยีนปกติ
โดยการถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มอืการเรยีนรู้ อาจท า
ให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการท าสิ่ง ใดสิ่งหนึ่งแก่
ผูอ้ื่นโดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคต ิและ
เกดิความตระหนกั สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ ได้
อย่ าง เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปุญญพฒัน์ ชยัวงษา (2562 : 1-9) ได้ท าการศึกษา
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิความคดิ
สรา้งสรรค ์เรื่องการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดย
ใช้เว็บเป็นฐานร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียน
โปรแกรม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนภู เวียงวิทยาคม ผลการศึกษา พบว่า 
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ เ รื่ องการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บเป็นฐานร่วมกับแบบฝึก
ทักษะการเขียนโปรแกรม มีค่ า  E1/ E2เท่ ากับ 
82.90/84.15 ซึง่สงูกว่าเกณฑป์ระสทิธภิาพทีก่ าหนด
ไวท้ี ่80/80 ส่วนค่าดชันีประสทิธผิลของของกจิกรรม
การเรียนรู้มีค่า 0.6814 ซึ่งหมายความว่า กิจกรรม
การเรียนรู้นี้ท าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
68.14 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัฐฏิพนธ์  
นนทะโคตร (2562 : 31 – 40) ได้ท าการศกึษาเรื่อง 
การพฒันาบทเรียนออนไลน์วิชาการพฒันาสื่อการ
เรยีนรู ้ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนภูเวยีงวทิยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 
พบว่า ประสทิธิภาพของบทเรียนออนไลน์วิชาการ
พฒันาสื่อการเรยีนรูช้ ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีผู่ว้จิยัได้
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.70/85.62 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ ส่วนค่าดชันีประสทิธผิลของบทเรียน
ออนไลน์วชิาการพฒันาสื่อการเรยีนรูช้ ัน้มธัยมศกึษา
ปี ที่  6 มี ค่ า เ ท่ า กั บ  0.76 แ ส ด ง ว่ า ผู้ เ รี ย น มี
ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 76.00  
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ รุ่งอรุ่น นนทะโคตร 
แ ล ะคณะ  ( 2562 : 203 – 212) ไ ด้ ศึกษ า เ รื่ อ ง  
การพฒันาแบบฝึกเสรมิทกัษะการอ่านการเขยีน และ
การคดิวเิคราะห์ วชิาภาษาไทย รหสัวชิา ท 31101 
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธภิาพของแบบฝึกเสรมิ
ทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์  
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วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท31101 กลุ่มสาระการ
เรยีนรู้ภาษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ที่ผู้ศกึษาได้
พั ฒ น า ขึ้ น มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  81.94/84.85 มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ ส่วนค่า
ดชันีประสทิธผิลของแบบฝึกเสรมิทกัษะการอ่าน การ
เขยีน และการคดิวเิคราะห ์วชิาภาษาไทย รหสัวชิา 
ท 31101 ก ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั ้น
มธัยมศกึษาปีที ่4 มคี่าเท่ากบั 0.70 แสดงว่าผูเ้รยีนมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 70  
 ดงันัน้แสดงใหเ้หน็ว่า กระบวนการทีใ่ชใ้นการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นตะกู มีผลท าให้นิสติมี
ความรู้เพิม่มากขึน้ แสดงให้เหน็ว่า การจดักจิกรรม
การส่งเสรมิการปลูกต้นตะกู โดยใชเ้กมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้ช่วยใหน้ิสติสนใจและเขา้ใจในเนื้อหาเพิม่มาก
ขึ้น ส่งผลให้นิสิต มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนไปใน
ทศิทาง ทีด่ขี ึน้ แสดงใหเ้หน็การว่าการจดัการเรยีนรู้
การปลูกต้นตะกู โดยใช้คู่มอื ประกอบการถ่ายทอด
การเรยีนรูผ้่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษาเกดิผล
ดต่ีอนิสติเป็นอย่างด ี
5.2 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การปลูกไม้มีค่า: ต้นตะก ูโดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู ้
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้การ
ปลูกไม้มคี่า: ต้นตะกู โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ 
พบว่า ก่อนการสง่เสรมินิสติมคีะแนนอยู่ในระดบัน้อย 
( �̅� = 7.67) หลงัจากการส่งเสรมินิสติมคีะแนนอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ (�̅� = 16.93) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
ความรู้เฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดง
ให้เห็นว่า นิสิตที่เข้ารับการส่งเสริมปลูกไม้มีค่า:  
ต้นตะกู โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้มคีวามรู้เพิ่ม
มากขึ้น เนื่ องจากคู่มือการส่งเสริมปลูกไม้มีค่า:  
ต้นตะกู โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ มีความ
เหมาะสม พรอ้มกบัมเีนื้อหาทีส่ าคญั และน่าสนใจท า
ให้นิสิตเข้าใจในเนื้อหาของคู่มือเพิ่มมากยิ่งขึ้น  
ซึง่คู่มอืปลูกไมม้คี่า: ต้นตะกู โดยใชเ้กมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้มุ่งเสรมิสรา้งใหน้ิสติไดร้บัความรูใ้หม่ ๆ และ
ถ่ายทอดความรูแ้ก่นิสติไดเ้รยีนรูเ้รื่องทีม่อียู่ในเนื้อหา 

ซึ่ ง เ ป็ น ไปตามแนวคิด  ประภา เพ็ญ  สุ ว รรณ  
(2520 : 18) กล่าวว่า ความรู้เป็นพฤติกรรมข้างต้น 
ซึ่งผู้ เ รียนรู้ เพียงแต่จ าแนกได้อาจโดยการฝึก  
หรอืโดยการมองเหน็ ไดย้นิ จ าได ้ความรูข้ ัน้น้ี ไดแ้ก่ 
ความรูเ้กีย่วกบัค าจ ากดัความ ความหมายขอ้เทจ็จรงิ 
ทฤษฎี กฎโครงสร้าง และวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ 
และเป็นไปตามแนวคดิ ชชูยั สมทิธไิกร (2540 : 253) 
ไดก้ล่าวไวว้่า การใหค้วามรูโ้ดยวธิกีารฝึกอบรมเป็น 
สื่อกลางที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้เขา้รบั
การฝึกอบรมและผู้อบรม เพื่อท าให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมม ีความรู ้ทกัษะความสามารถ และทศันคติ
ต ามวัต ถุปร ะสงค์ข องการ ฝึกอบรม  และ ให้
ความส าคัญของ การฝึกอบรม และเป็นไปตาม
แนวคิด Good (1973 : 613) ได้ให้ความหมายการ
ส่งเสรมิ ความรูห้มายถงึ กระบวนการใหค้วามรูแ้ละ
ฝึกทักษะ แก่บุคคล ภายใต้ เงื่อนไขบางประการ  
โดยการจัดการส่งเสริม ไม่ได้จัดกระท าให้ใหญ่โต
เหมอืนกบัการจดัการเรยีนการสอน ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ นลติา ทชิยั และคณะ (2561 : 74 – 84) 
ไดศ้กึษาเรื่อง การสง่เสรมิการท าปุ๋ ยชวีภาพจุลนิทรยี์
สงัเคราะหแ์สงจากไข่ไก่ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเกิ้ง
วิท ย า นุ กู ล  ต า บ ล เ กิ้ ง  อ า เ ภอ เมือ ง  จั งหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมิ
นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนการส่งเสรมิเฉลีย่
ในระดับเห็นด้วยและหลังการส่งเสริมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ทศันคตเิฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสรมิพบว่าหลงัการ
ส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนทัศคติมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิการท าปุ๋ ยชวีภาพจุลนิทรยีส์งัเคราะหแ์สงจาก
ไข่ไก่  จึงท าให้หลังการส่งเสริมมีระดับทัศนคติ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ญาณพฒัน์ เฉลยสุข และคณะ (2561 :49 – 60) 
ได้ท าการศึกษาเรื่ องการส่ ง เสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศกึษา ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการสง่เสรมิมคีะแนน
เฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย (�̅�= 2.46) และ
หลงัการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดับ
เห็นด้วย (�̅�= 2.90) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตกิ่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า นักเรยีนมี
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คะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และสอดคล้องกบังานวจิยัของ พชรพรรณ หรรษา และ
คณะ (2561 : 337 – 348) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาคู่มือการส่งเสริมการเลี้ยงหอยเชอรี่ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านกลุ่ม
ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการเลีย้งหอยเชอ
รี่ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง หลงัการส่งเสรมิมากกว่า
ก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิ
การปลูกไม้มคี่า: ต้นตะกู มคีวามก้าวหน้าทางความรู้
เพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่มือการส่งเสริมมีความน่าสนใจ  
โดยใชเ้ทคนิคเกมเขา้มาช่วยในการส่งเสรมิท าใหน้ิสติมี
ส่วนร่วมในการเรยีนนัน้ ๆ ด้วย เพราะเมื่อนิสติมสี่วน
ร่วมในการเรียนแล้วจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจ จดจ าไม่
เพียงแต่จะได้ความรู้และผลสัมฤทธิท์ี่สูงขึ้นเท่านัน้ 
นิสติยงัจะไดร้บัความสนุกสนานเพลดิเพลนิอกีด้วยท า
ให้นิสติเกดิความรู้ ความเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืที่ใช้
ในการส่งเสริมเป็นอย่างดี ซึ่งคู่มือการส่งเสริมการ
เรี ยนรู้ การปลู กต้ นตะกู นั ้น เ น้ นให้นิ สิ ตได้ รับ
ประสบการณ์ และความรูใ้หม่ ๆ เพื่อใหน้ิสติสามารถน า
ความรู ้และประสบการณ์ทีไ่ดเ้กีย่วกบัการปลูกต้นตะกู 
ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างสงูสดุ 
5.3 การศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นตะกู โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู ้
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นตะกู โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู้ พบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสติมีคะแนนอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย (�̅� = 3.73) หลงัจากการส่งเสรมินิสติ
มีคะแนนอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( �̅� = 4.63) 
เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนทศันคติเฉลี่ยก่อนและหลงั
การส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากการส่งเสรมิการปลูก
ไม้มีค่า: ต้นตะกู โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ มี
ความเหมาะสมและครบถ้วน มีทัศนคติที่เพิ่มขึ้น 
ได้รบัความรู้จากกระบวนการส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่า: ตน้ตะก ูโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ท าใหน้ิสติ

เกดิความตะหนกัในสิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิเจตคต ิและ
ค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด 
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533 : 122) ได้กล่าวถึง 
ทัศนคติ ว่าเป็นดัชนีชี้ว่า บุคคลนัน้ คิดและรู้สึก
อย่างไร กบัคนรอบขา้ง วตัถุหรอืสิง่แวดลอ้มตลอดจน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคต ินัน้มรีากฐานมาจาก 
ความเชื่อที่อาจส่งผลถึง พฤติกรรม ในอนาคตได้ 
ทศันคต ิจงึเป็นเพยีง ความพรอ้ม ทีจ่ะตอบสนองต่อ
สิง่เรา้ และเป็นมติขิอง การประเมนิ เพื่อแสดงว่าชอบ
หรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการสื่อสาร
ภ า ย ใ น บุ ค ค ล  ( Interpersonal Communication)  
ที่เป็นผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลต่อ 
พฤติกรรม ต่อไป และเป็นไปตามแนวคิด ศักดิ ์ 
สุนทรเสณี (2531 : 2) กล่าวถึง ทศันคติที่เชื่อมโยง
ไปถึงพฤติกรรมของบุคคลว่าทัศนคติ หมายถึง  
ความสลบัซบัซ้อนของความรู้สึกหรอืการมอีคตขิอง
บุคคลในการสร้างความพร้อมที่จะกระท าสิ่ง ใด 
สิง่หนึ่งตามประสบการณ์ของบุคคลนัน้ ๆ ทีไ่ดร้บัมา
ความโน้มเอยีงทีจ่ะมปีฏกิริยิาต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งในทาง
ทีด่ ีหรอืต่อตา้นสิง่แวดลอ้มทีจ่ะมาถงึทางหนึ่งทางใด
ในดา้นพฤตกิรรม หมายถงึ การเตรยีมตวัหรอืความ
พร้อมที่จะตอบสนอง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
และเป็นไปตามแนวคิดของ ศักดิไ์ทย สุรกิจบวร 
(2545: 138) ให้ความหมายว่า ทศันคติ คือ สภาวะ
ความพรอ้มทางจติทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิ ความรูส้กึ 
และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล 
สิง่ของ สถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่ง และสภาวะความพร้อมทางจตินี้จะต้องอยู่นาน
พอสมควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาพร  
เผ่าภูธร และคณะ (2561 : 61 – 73) ไดท้ าการศกึษา
เรื่องการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ประเพณีบุญกลางบ้าน
บ้านหนองจิก ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอด็ ตามแนวคดินิเวศวฒันธรรม ผลการศกึษา
พบว่า นักเรียนที่ เข้าร่วมการส่งเสริมมีความรู้
เกี่ยวกบัประเพณีบุญกลางบ้าน ก่อนการเขา้รบัการ
ส่งเสริมมีคะแนนความรู้อยู่ ในระดับปานกลาง  
และหลงัการส่งเสริมนักเรียนมคีะแนนความรู้อยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
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ความรูม้ากกว่าก่อนการส่งเสรมิ มนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่  .05 แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีบุญกลางบ้านบ้านหนองจิก ต าบลดงลาน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด มีผลท าให้ความรู้ของ
นักเรยีนเพิม่มากขึน้ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ภูรภีทัร ์ผุดผา และคณะ (2561 : 85 – 97) ไดศ้กึษา
เรื่ อง  การพัฒนาคู่มืออบรมการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพของผเีสื้อในชุมชนบ้านเกิ้ง 
ต าบล เกิ้ ง  อ า เภอ เมือง  จังหวัดมหาสารคาม  
ผลการศกึษาพบว่าก่อนการอบรมนักเรยีนมคีะแนน
ความรู้อยู่ในระดับมาก หลังการอบรมนักเรียนมี
คะแนนความรู้อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ความรูพ้บว่า นักเรยีนมคีวามรูห้ลงัการ
อบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 
.05 แสดงให้เห็นว่าการอบรมการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพของผเีสือ้ มผีลท าใหน้ักเรยีน
มคีวามรูต่้อการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ
ของผเีสือ้เพิม่มากขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ผกามาศ โคตรชมภู และคณะ (2561 : 36 – 48)  
ได้ศึกษาเรื่อง การพฒันาคู่มือการจดัการป่าชุมชน
บา้นวงัชยั หมู่ที ่11 ต าบลโนนชยัศร ีอ าเภอโพนทอง 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ ผลการศกึษาพบว่า ชาวบา้นทีเ่ขา้รบั
การฝึกอบรม มคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการฝึกอบรม 
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั .05 (p < .05) แสดงให้เหน็ว่าการฝึกอบรม
การจัดการป่าชุมชน มีผลท าให้ชาวบ้านมีวังชัย  
มคีวามรูเ้พิม่ขึน้มากกว่าก่อนการฝึกอบรม 
 ดงันัน้แสดงใหเ้หน็ว่าผลการศกึษาออกมาเช่นนี้
อาจเนื่องจากผู้วจิยัได้จดัท า คู่มอื ใบความรู้ และแบบ
วัดทัศนคติ น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการหา
คุณภาพเครื่องมือ จึงได้รูปแบบการวิจัยออกมามี
ประสทิธภิาพ และมกีารใชเ้กม ทีม่คีวามสนุกสนานและ
สามารถสอดแทรกเน้ือหาเข้ามาใช้ในการส่งเสริมการ
ปลูกต้นตะกู ให้แก่นิสติ เพื่อเป็นสื่อกระตุ้นให้ นิสติที่
เข้ารับการส่งเสริมมีทัศนคติที่ดีต่อการปลูกต้นตะกู  
จงึท าใหน้ิสติมทีศันคตทิีด่เีพิม่มากยิง่ขึน้ 
 

5.4 การ ศึกษาและเป รียบเ ทียบจ ริยธรรม
สิง่แวดล้อมการปลูกไม้มีค่า: ต้นตะก ูโดยใช้เกม
เป็นฐานการเรียนรู ้
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มคี่า: ต้นตะกู โดยใช้เกม
เ ป็นฐานการเรียนรู้  พบว่ า  ผลการศึกษาและ
เปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูต้นตะกู 
โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้พบว่า ก่อนการสง่เสรมิ
นิสิตมีคะแนนอยู่ ในระดับเพื่อสังคม (�̅� = 2.82) 
หลังจากการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนอยู่ ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้องดีงาม (�̅� = 3.65) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเฉลี่ยก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า คู่มอืการส่งเสรมิการปลูก
ไม้มีค่า: ต้นตะกู โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้  
มีความเหมาะสมและครบถ้วน มีผลท าให้นิสิตมี
จ ริย ธ ร รมสิ่ ง แ วดล้อม เพิ่ม ขึ้น  และมี เ จตคติ   
และค่านิยมทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ 
ลอร์เรนซ์ โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg. 1981 : 
595–603) กล่าวว่า จรยิธรรมเป็นพื้นฐานของความ
ยุติธรรม ซึ่งยึดถือเอาการกระจายสิทธิและหน้าที่
อย่างเท่าเทียมกัน โดยมิได้หมายถึงกฎเกณฑ์ที่
บังคับโดยทัว่ไป แต่เป็นกฎเกณฑ์ซึ่งมีความเป็น
สากลที่คนส่วนใหญ่รบัไวใ้นทุกสถานการณ์ไม่มกีาร
ขดัแยง้กนั เน้นอุดมคตดิงันัน้ พนัธะทางจรยิธรรมจงึ
เป็นการเคารพต่อสิทธิและข้อเรียกร้องของบุคคล
อย่างเสมอภาคกนั และเป็นไปตามแนวคิด ประยูร 
วงศจ์นัทรา (2554 : 172-173) ไดก้ล่าวว่า จรยิธรรม
สิง่แวดล้อม หมายถึง หลกัการที่ควรประพฤติอย่าง
หนึ่งต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่มผีลท าใหส้ิง่แวดลอ้มด ารงอยู่ 
อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ และเอือ้ประโยชน์ 
ให้แก่สรรพสิง่อาศยัสิง่แวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้โดย 
สญูเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดล้อม 
ซึ่งจรยิธรรม สิง่แวดล้อมไม่สามารถแยกออกได้จาก
จรยิธรรมชวีติ สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวัของ
มนัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยงชวีติ
ชุมชน และสงัคมสิง่แวดลอ้มใหด้ ารงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนื 
และเป็นไปตามแนวคดิ อรรถเดช สรสุชาติ (2558 : 
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23) ได้กล่าวความหมายจริยธรรมว่า จริยธรรม 
หมายถงึ คุณสมบตัทิางความประพฤตทิีส่งัคมมุง่หวงั
ให้คนในสงัคมนัน้ประพฤติ มีความถูกต้องในความ
ประพฤติ มีเสริภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม
เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสงัคมพึงประพฤติปฏิบตัิต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ทัง้นี้ เพื่อก่อให้เกิด
ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคมการที่จะปฏิบัติให้
เป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่ใดถูกสิง่ใดผดิ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา ห่อทอง และ
คณะ (2561 : 47) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม เ รื่ อ งประ เภทป่าชุมชน 
โคกหนิลาด ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
แสดงให้เห็นว่าคู่มือและกระบวนการฝึกอบรม
กจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนมคีวามเหมาะสมและมี
เทคนิควธิกีารฝึกอบรมทีม่คีวามหลากหลายผูเ้ขา้รว่ม
การฝึกอบรมมสีว่นร่วมในกจิกรรมทุกหน่วยฝึกอบรม 
และสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ  สมประสงค์   
นาคหมื่นไวย และคณะ (2561 : 583 – 593) ไดศ้กึษา
เรื่อง การพฒันาคู่มือฝึกอบรมระบบนิเวศป่าเต็งรงั 
ผลการศกึษาพบว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม นักเรยีนมี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ ในระดับมาก โดยมีค่า
คะแนนเฉลีย่รวม 4.04 หลงัจากการเขา้ร่วมกจิกรรม 
นักเรียนมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น โดยมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัมาก ค่าคะแนนเฉลีย่
รวม 4.32 และนกัเรยีนมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม การท า
เกษตรอนิทรยี์ในโรงเรยีนนอกจากท าใหน้ักเรยีนได้
เรียนรู้แล้วยังช่วยส่งเสริมความประหยัด และการ
รกัษาสิง่แวดล้อมกบัควรมกีารปลูกพชืคลุมดนิ หรอื
ปลูกพืชแบบผสมผสาน เพราะเป็นวิธีการอนุรักษ์
หน้าดิน อยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนมีจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ต่อการท าเกษตรอนิทรีย์ปลอดสารพษิ
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
โดยหลังการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนมีจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ อารียา นางมณฑา และคณะ (2561 : 754 – 

762) ได้ศึกษาเรื่อง การพฒันาคู่มือฝึกอบรมระบบ
นิเวศป่าดงดบิ ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการฝึกอบรม
นิสติมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากบั 
2.95 ส่วนหลงัการฝึกอบรมมีจริยธรรมสิง่แวดล้อม 
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.64 แสดงให้เหน็ว่า หลงั
การฝึกอบรมนิสติมจีรยิธรรมทีด่ต่ีอระบบนิเวศป่าดง
ดบิมากกว่าก่อนการฝึกอบรม 
 ดงันัน้กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรูม้ผีลท า
ใหจ้รยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของนิสตินัน้เป็นไปในทางที่
ดีขึ้น เนื่องจากมีการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่
เกี่ยวกบัการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา และใช้
คู่มอืการสง่เสรมิคู่มอืการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะก ูโดยใช้
เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ใบความรู้ และและมโีดยใช้
เกมที่มีความสนุกสนานและสามารถสอดแทรก
เนื้อหาเข้ามาใช้ในการส่งเสริมการปลูกต้นตะกู  
เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ จึงท าให้นิสิตมีจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
นิสติจงึมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไปในทางทีด่ขี ึน้  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิสามารถน าความรูก้าร
ปลูกไม้มคี่า: ต้นตะกู โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้
ไปปฏบิตัิ และเผยแพร่ใหก้บับุคคลภายนอกและผูท้ี่
ใหค้วามสนใจ เนื่องจากต้นตะกู เป็นทรพัยากรป่าไม้
ที่มีความส าคัญต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
อุตสาหกรรม 
 2) เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง มสี่วนช่วย
ในการส่งเสริมการปลูกต้นตะกู ในพื้นที่ว่างเปล่าที่
ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ เพื่อเพิม่รายไดใ้หก้บัคนในชุมชน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาปัจจยัและปัญหาด้านต่าง 
ๆ ของต้นตะกู ที่มผีลเกี่ยวกบัความรู้ ทศันคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ทีล่ะเอยีดเพิม่มากขึน้ในแวดวง
อุตสาหกรรม 
 2) ควรมกีารตดิตามผล การใช้ประโยชน์จรงิ
ของตน้ตะก ูว่ามปีระโยชน์ดา้นใดอกีบา้งในอนาคต 
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