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บทคดัยอ่ 

  งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมาย (1) พฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ตน้เคีย่ม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ ให้มีค่าประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80 / 80 และมีประสทิธผิลตามเกณฑ์ (2) เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เคีย่ม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรี ชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนในรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์
ป่า จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการปลูก
ต้นไมม้คี่า : ต้นเคีย่ม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบ
วดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติิ
ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ paired t-test ผลการศึกษา พบว่า คู่มือการส่งเสริมมีประสทิธิภาพ เท่ากบั 
89.66/80.00 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 มดีชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 0.6875 แสดงว่าหลงัการส่งเสรมินิสติมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 68.75 และนิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการ
ปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ หลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั :  การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า ต้นเคี่ยม เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด ความรู้ เกี่ยวกบั
 สิง่แวดลอ้ม 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: Resak tembaga (Cotylelobium lanceolatum Craib.) by using mind mapping techniques 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 : Resak tembaga 
(Cotylelobium lanceolatum Craib.) using mind mapping techniques before and after the promotion. The 
sample used in the research were 30 the 1st year undergraduate students in the field of Environmental 
Eduction, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakrm University, enrolled in forest and 
wildlife resources subject, by voluntary participation. The tools for research were a manual to promoting 
planting precious trees: Resak tembaga (Cotylelobium lanceolatum Craib.) by using mind mapping 
techniques, environmental knowledge test, attitude test and the test for environmental ethics.  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 89.66 / 80.00 and the effectiveness index of the manual which 
developed was 0.6875, it showed that undergraduates improve their study by 68.75% after promoting 
through a manual, undergraduate students had an average score of environmental  knowledge, attitude and 
ethics towards the planting of precious trees: Resak tembaga (Cotylelobium lanceolatum Craib.) after the 
promotion higher than before the promoting, statistical significance at the level of .05. 
 
Keyword: Promotion of the planting of precious trees, Resak tembaga, mind mapping techniques, 
         environmental knowledge, environmental attitude, environmental ethics 
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1. บทน ำ 
 ในปัจจุบนัทรพัยากรหลายประเภทโดยเฉพาะ
ป่าไมไ้ดถู้กท าลายลง ดว้ยฝีมอืของมนุษยผ์ูท้ีช่ ื่อว่าเป็น
ทรพัยากรที่ส าคญัที่สุด มนุษย์เป็นเพยีงส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติ  ก าลงัจะท าลายวฒันธรรมความเป็นมนุษย์
ของตนเอง ด้วยการเบยีดเบียนและไม่เห็นคุณค่าทาง
ธรรมชาตทิีไ่ดม้อบใหเ้พยีงเพื่อสนองความตอ้งการดา้น
วัตถุนิยมอีกทัง้การหลัง่ไหลเข้ามาของเทคโนโลยี
สมยัใหม่หรอืดว้ยเหตุปัจจยัอื่น ๆ  ท าใหไ้ดร้บัผลกระทบ
และสญูเสยีทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมาก (พระศรสีุวงศ ์
สริภฺิทฺโท, 2559 : เวบ็ไซต)์ 
 ตามพระราชบญัญตัิป่าไม้ได้ให้ค าจ ากดัความ
เกีย่วกบัป่าไมไ้วว้่า “ป่า หมายถงึทีด่นิทีไ่ม่มบีุคคลหนึ่ง
บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิค์รอบครองโดยกฎหมาย
ที่ดิน ” ป่าจะมีต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่อย่าง
หนาแน่นและกวา้งใหญ่พอทีจ่ะมอีทิธพิลต่อสิง่แวดล้อม
ในบรเิวณนัน้ เช่น ความเปลีย่นแปลงของสภาพลม ฟ้า
อากาศ ความอุดมสมบรูณ์ของดนิและน ้า บรรดาสตัวป่์า  
ปัจจุบนัรฐับาลไดแ้กไ้ขกฎหมายโดยยกเลกิไมห้วงหา้ม
บนที่ดินกรรมสิทธิห์รือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดนิ ท าให้การปลูก การตดัไม้เศรษฐกจิเป็น
เรื่องที่ง่าย ประชาชนสามารถปลูกและตดัไม้เศรษฐกิจ
ได้เหมือนการปลูกพืชเกษตรทัว่ไปต่อมารัฐบาลมี
นโยบายในการส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อ
การค้าในที่ดินของรัฐและของเอกชน ให้กว้างขวาง
ยิง่ขึน้ แต่เนื่องจากพระราชบญัญตัป่ิาไม ้พ.ศ. 2484 ซึง่
ใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนี้ ต้นไมม้คี่าทางเศรษฐกจิทีร่ฐับาล
มกีารสง่เสรมิ ในปัจจุบนัมกัพบมากในพืน้ทีป่่ามกัมกีาร
ลักลอบเข้าตัดเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ ส่งผลเสียต่อ
ทรพัยากรป่าไม ้สรา้งผลกระทบต่อแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของ
สตัวป่์า และปัญหาอื่น ๆ ตามมา ทัง้นี้จงึเหน็ควรทีจ่ะมี
การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่
ครอบครองหรือพื้นที่กรรมสิทธิข์องประชาชนทัว่ไป 
เพื่อช่วยเสรมิสร้างทางเศรษฐกจิในอนาคตอนัใกล้ จงึ
ควรมกีารสง่เสรมิการปลูกอย่างมาก (กรมป่าไม,้ 2561 : 
เวบ็ไซต์ ) โดยต้นเคีย่ม เป็นต้นไมม้คี่าทางเศรษฐกจิที่
รฐับาลมีการส่งเสริมมีทัง้หมด 58 ชนิด ซึ่งเป็นต้นไม้
ประจ าจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีซึง่เป็นพนัธุไ์มม้งคลพระราช
ทานของจงัหวดัสุราษฎร์ธานีให้มปีริมาณมากขึน้และ

เพื่อเป็นแหล่งแม่พนัธุไ์มเ้คีย่มทีส่มบูรณ์ เพื่อประโยชน์
ในการศึกษาวิจยัพนัธุ์ไม้เคี่ยมเพื่อรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศน์ใหย้ัง่ยนืตลอดไป (วรนิทร ทบัเคลยีว, 
2551 : เวบ็ไซต ์) 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาเกีย่วกบัการปลูกต้นไม้
มีค่ า :  ต้นเคี่ ยม เพื่ อน ามาถ่ ายทอดความรู้ ใน
กระบวนการทางสิง่แวดล้อมศึกษา เพื่อให้เกดิความรู้ 
ทศันคต ิจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มใหก้บักลุ่มตวัอย่างและผู้
ที่ สนใจได้ศึกษา ซึ่ งต้นเคี่ ยมถือว่ าเ ป็นไม้ที่ มี
ความส าคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่สามารถ
น ามาใชเ้ป็นหลกัประกนัทางธุรกจิ รวมทัง้เป็นการสร้าง
ให้เกิดพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น และในอนาคตต้นไม้มีเคี่ยม
สามารถตดัไมไ้ปขาย หรอืสามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้ซึง่
ถือว่าเป็นวิธีออมเงินอีกทางหนึ่งและสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิใหป้ระเทศดว้ย ทีส่ าคญัยงัท าใหเ้กดิพืน้ที่ป่า
เพิม่ขึน้ สามารถเกบ็เป็นมรดกใหล้กูหลานได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลูกตน้ไมม้ี
ค่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ ใหม้คี่าประสทิธภิาพตามเกณฑ8์0 / 80 และมี
ประสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบแผนผงัความคดิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับ
ปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จ านวน 99 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตระดับ
ปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ลงทะเบยีนในรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละ
สตัว์ป่า จ านวน 30 คน ได้จากการเลือกแบบสมคัรใจ
เขา้ร่วม 
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3.2 ตวัแปรศึกษา 
 3.2.1 ตวัแปรตน้ คอื การสง่เสรมิการปลูกต้นไม้
มคี่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงั
ความคดิ 
 3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความรู้  ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่ า :  
ตน้เคีย่ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้น
เคีย่ม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 3.3.2 แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไม้มี
ค่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ 
 3.3.3 แบบวดัทศันคติต่อการปลูกไมม้คี่า : ต้น
เคีย่ม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ  
 3.3.4 แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูก
ไมม้คี่า : ตน้เคีย่ม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิ 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื 
  ระยะที่ 1 การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมอื โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
   1) ศึกษาข้อมู ลพื้ นฐานจากต า รา 
เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื 
   2) สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นเคีย่ม โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ประกอบไปด้วย 
3 หน่วยการส่งเสริม ได้แก่ หน่วยการส่งเสริมที่ 1 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นเคี่ยม หน่วยการ
ส่งเสรมิที ่2 ประโยชน์ของเคีย่ม หน่วยการส่งเสรมิที ่3 
การขยายพันธุ์ เคี่ยมแบบทดสอบความรู้ แบบวัด
ทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
   3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  
   4) น าเครื่องมอืที่ผ่านอาจารย์ที่ปรกึษา
ส่งผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่า

ความเหมาะสมของเครื่องมอื เมื่อตรวจวเิคราะหค์ะแนน
จากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มอืและเครื่องมอื มี
ค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่าความเหมาะสม
ของคู่มือและเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.0 ขึ้นไป 
แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมมคีวามเหมาะสม
และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของงานวิจัย สามารถ
น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
   5) น าเครื่องมอืที่ผ่านการวเิคราะห์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้  
    5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.87 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.33 - 0.65 และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.43 – 0.70 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
    5.2) แบบวดัทศันคตคิ่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.90 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.33 –  
0.87 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
    5.3) แบบวดัจริยธรรมสิง่แวดล้อม
ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.92 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่
ระหว่าง 0.39 – 0.79 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
   6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการ
วดัและประเมนิผลใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อนามาใชใ้นการ
จดักจิกรรมการสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่า : ตน้เคีย่ม   
  ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดการ
กิจกรรมส่งเสริม ณ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ต าบล
หนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
   2) ทดสอบความรู้  วัดทัศนคติและ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า :  
ตน้เคีย่ม ก่อนการสง่เสรมิ 
   3) เริม่กระบวนการการส่งเสรมิการปลูก
ไมม้คี่า: ต้นเคีย่ม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิ ซึง่มกีารจบักลุ่มในการท าแผนผงัความคิดใน
ระหว่างการส่งเสริม โดยมีขัน้ตอนในการท าแผนผัง
ความคดิ ดงันี้ 
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    3.1 เตรียมความพร้อมให้กบัผู้เข้า
รบัการส่งเสริม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ตน้ไมม้คี่า : ตน้เคีย่ม  
    3.2 อธิบายเกี่ยวกับเทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิและเสนอแผนผงัความคดิใน
แต่ละหน่วยการเรยีนรู้ พร้อมทัง้อธบิายโครงสร้างหรอื
รปูแบบของแผนผงัความคดิและวเิคราะหร์่วมกนั 
    3.3 จัดกลุ่มผู้เข้ารับการส่งเสริม 
กลุ่มละ 5-6 คน เพื่อระดมความคิดรวบยอดไว้บน
กระดาษ ใช้เครื่องหมาย รูปภาพ หรือลูกศร ลาก
เชื่อมโยงแตกสาขาออกไปในแต่ละแผนผงัความคดิ 
    3.4 ให้ผู้ เข้ารับการส่งเสริมน า
แผนผงัความคิดมาอภิปรายให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริม
ท่านอื่น ๆ ไดร้บัฟัง 
   4) ทดสอบความรู้  วัดทัศนคติและ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า :  
ตน้เคีย่ม หลงัการสง่เสรมิ 
   5) สรุปผลการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มี
ค่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ 
 

  
 

ภาพประกอบที ่1.1 กระบวนการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบั 
การปลูกตน้ไมม้คี่า  : ตน้เคีย่ม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้ 

แบบแผนผงัความคดิ 
 
3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิจัยครัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  3.5.1 แบบประเมนิความเหมาะสมของคู่มอื
การส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิค
การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  3.5.2 แบบประเมนิความสอดคลอ้งคู่มอืการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิค
การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 

  3.5.3 เครื่องมือที่ใช้วดัและประเมินผลของ
การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
   1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูก
ไมม้คี่า : ตน้เคีย่ม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็นค าถาม ปลายปิด 
แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง  
   2) แบบวดัทศันคติต่อการปลูกต้นไม้มี
ค่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิด จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบวัดแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) ม ี5 ตวัเลอืก คอื 
เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่
เหน็ดว้ยอย่างยิง่  
   3) แบบวดัจรยิธรรมต่อการปลูกต้นไมม้ี
ค่า  : ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 
แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง คอื เพื่อตนเอง เพื่อญาติ
มติรพวกพอ้ง เพื่อสงัคม เพื่อความถูกตอ้งดงีาม  
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลครัง้นี้ ผู้วจิยัใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ ใช้สถิติใน การ
วเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิดสอบคุณภาพเครื่องมอื ไดแ้ก่ ค่า
ความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าความ 
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั และค่าอ านาจจ าแนก 
  3) สถิติเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิ ไดแ้ก่ Paired t-test ทีร่ะดบันัยส าคญั ทางสถติ ิ
.05 
 

4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ประสิทธิภาพของคู่มือทีมี่ประสิทธิภาพ (E1/ E2) 
ตามเกณฑ์ 80/80 ของคู่มือการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นเคีย่ม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบแผนผงัความคิด พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกบัการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด ระหว่างการส่งเสริม 
โดยรวมมีคะแนนเท่ากับ 538 คิดเป็นร้อยละ 89.66 
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แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากบั 89.66 ซึง่มปีระสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้
ไว ้และคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกต้นไมม้คี่า 
: ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ หลงัการสง่เสรมิ โดยรวมมคีะแนนเท่ากบั 480 
คดิเป็นรอ้ยละ 80.00 แสดงใหเ้หน็ว่าประสทิธภิาพของ
ผลลพัธ ์(E2) เท่ากบั 80.00ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
โดยประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 
89.66 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 
80.00 ดังนัน้ คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้น
เคีย่ม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ จงึ
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.66/80.00 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 (ดงัแสดงในตารางที ่4.1) 
 ค่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มคี่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคิด มีค่าเท่ากบั 0.6875  หมายความว่า 
นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลใหน้ิสติมคีวามก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใช้คู่มือการส่งเสริม 
รอ้ยละ 68.75 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถ
ใชไ้ด ้(ดงัแสดงในตารางที ่4.2) 
4.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติและ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้น
เคี ่ยม โดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิดของนิสิตก่อนและหลงัการส่งเสริม โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 4.2.1 นิสติมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกไม้มคี่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคิด ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดบั

น้อย (�̅�= 7.20) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนน

เฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (�̅�= 16.00) 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ไมม้คี่า : ตน้เคีย่ม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 (ดงัแสดงในตาราง
ที ่4.3) 
 4.2.2 นิสติมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นเคี่ยม ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ (x̅ = 3.87) และหลงัการส่งเสริมนิสติมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคต ิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่าง
ยิ่ง (x̅ = 4.51) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  . 0 5  (ดั ง แ ส ด ง 
ในตารางที ่4.3) 
 4.2.3 นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ต่อการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นเคี่ยม ก่อนการส่งเสริม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅�= 2.82) และหลงัการ
ส่งเสริมนิสติมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดย
รวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม (�̅�=3.43) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและ
หลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  .05  
(ดงัแสดงในตารางที ่4.3) 

 
ตารางที ่4.1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า : ต้นเคีย่ม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิ (E1/E2) 
 

หน่วยกำรเรียนรู ้ คะแนนเตม็(N=600) �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 538 17.93 1.33 89.66 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 480 16.00 0.94 80.00 

ประสิทธิภำพของคู่มือ (E1/E2)  เท่ำกบั 89.66/80.00 
 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(5), 2564 : 82 - 97 

89 

ตารางที ่4.2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นเคีย่ม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ 
 
ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อน 
กำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงั
กำรส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็
ของกำร
ทดสอบ 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

ของคู่มือ 
เกณฑ ์

216 480 30 20 0.6875 ผ่าน 
 
ตารางที ่4.3 การเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า : ตน้เคีย่ม โดยใชเ้ทคนิค
การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิของนิสติก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

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

ความรู ้(N=20) 7.20 1.21 น้อย 16.00 0.94 มากทีส่ดุ -32.754 29 .000* 

ทศันคต ิ(N = 5) 3.87 0.43 เหน็ดว้ย 4.51 0.22 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-9.084 29 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
(N = 4) 

2.82 0.22 
เพื่อ
สงัคม 

3.43 0.18 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-12.113 29 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
 การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นเคี่ยม 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด 
สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้  
5.1 ผลการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นเคีย่ม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบแผนผงัความคิด ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 
และประสิทธิผลตามเกณฑ ์ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า : ต้นเคีย่ม โดยใชเ้ทคนิค
การเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ พบว่า ประสทิธผิล
ภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 89.66 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 80.00 
ดงันัน้ คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เคีย่ม 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด มี
ป ร ะ สิท ธิภ าพข อ ง คู่ มื อ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม เ ท่ า กับ
89.66/80.00 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ส าหรบัการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นเคีย่ม โดยใชเ้ทคนิค

การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิซึง่เป็นรปูแบบการจดั
กจิกรรมค่าย ให้ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมเกดิความรู้ ความ
เขา้ใจใน เรื่องการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดสามารถ
พัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีพฤติกรรมตรงตาม
ความมุ่งหวงั ส่งผลใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมมผีลสมัฤทธิ ์
เป็นไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ ดงันัน้จงึแสดงใหเ้หน็ว่าการ
จัดกิจกรรมค่าย โดยใช้คู่มือการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มคี่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้จรงิ 
จากการศึกษาผลการศึกษาผลการพฒันาคู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นเคีย่ม โดยใชเ้ทคนิค
การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ปรีชา ช้างขวญัยืน และคณะ (2551 : 
127) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คู่มือเป็นหนังสอืที่ใช้
ควบคู่ไป กบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืทีใ่ช้
แนวทางปฏบิตัใิหก้บัผูใ้ชส้ามารถกระท าสิง่นัน้ ๆ ให้
บรรลุผลตาม เป้าหมาย ส่วนคู่มอืครูนัน้เป็นหนังสอื
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ใหแ้นวทางและแนะน าเกีย่วกบัสาระ วธิกีาร กจิกรรม 
สือ่ วสัดุ อุปกรณ์และแหล่งขอ้มลู ปกตมิกัจะใชค้วบคู่
กบัหนังสอืเรยีนเป็นหนังสอืทีค่รูไดศ้กึษาดว้ยตนเอง 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555 
: 77) ไดก้ล่าวว่า คู่มอืเป็นเอกสารหรอืหนงัสอืทีจ่ดัท า
ขึ้น เพื่ อให้ครู ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สามารถสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรหรอื
ใช้เป็นคู่มือของครูในการใช้หนังสอืเล่มใดเล่มหนึ่ง 
คู่มอืที่เขยีนขึน้เป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มอืได้ศกึษาท า
ความเข้าใจเรื่องที่จะท า และสามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย 
เพื่อใหผู้ใ้ชคู้่มอืมคีวามสะดวกและสามารถปฏบิตังิาน
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มาตรฐานที่ใกล้เคียง 
สอดคล้องกบัแนวคดิของ อรสา จงัหวดัสุข (2554 : 
14) ไดก้ล่าวว่า การประเมนิคุณภาพชุดกจิกรรมไวว้า่ 
การประเมนิคุณภาพชุดกจิกรรมผูส้อนจะต้องท าการ
ทดลองใช้ชุดกิจกรรมกบัผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหไ้ดชุ้ดกจิกรรมทีม่คีุณภาพและ
เหมาะสมกบัผู้เรยีน สอดคล้องกบัแนวคดิของ ดุจท
ดงิ จทีา (2555 : 25) ได้กล่าวว่า ประสทิธภิาพของ
ชุดกจิกรรม คอื ระดบัคุณภาพของชุดกจิกรรมที่วดั
จากผลสมัฤทธิร์ะหว่างการเรยีน  และผลสมัฤทธิห์ลงั
เรียน การหาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรม เพื่อให้
เชื่อมัน่ไดว้่าชุดกจิกรรมทีส่รา้งขึน้นัน้มปีระสทิธภิาพ
ในการสอน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เบญจวรรณ 
อ่วมมณี (2550 : 239) ได้ศกึษาเรื่อง การพฒันาผล
การเรียนรู้และความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหา
เรื่ องการอนุรักษ์แม่น ้ าท่ าจีนของนัก เรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวดัศลิามูล อ าเภอบาง
เลน จงัหวดันครปฐม ที่จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ผลการวจิยัพบว่า 1) แผนการจดัการเรยีนรู้
เรื่องการอนุรกัษ์แม่น ้าท่าจีนที่จดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานได้ค่าประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 
85.43 / 86.62 2) ผลการเรยีนรู้เรื่องการอนุรกัษ์แม่
น ้าท่าจีน ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
แตกต่างกนัอย่างมนีัยยะส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
โดยคะแนนเฉลี่ยหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การจดัการเรยีนรู้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พร

นิภา ตูมโฮม และประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 190) 
ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรัฐอินโดนี เซีย  ผลการศึกษา พบว่ า 
ประสิทธิภาพของคู่ มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ 
เท่ากบั 84.53/85.33 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
พัชรียา ศรีประทุม (2559 : 598 – 611) ได้ศึกษา
เรื่องการพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชปั้ญหาเป็นฐาน 
โดยใชส้ถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA เพื่อสง่เสรมิ
ความสามารถในการถ่ายโยง การเรยีนรู ้และเจตคติ
ต่อการเรยีนการสอน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
4 ผลการวจิยัพบว่า 1) การจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชปั้ญหา
เป็นฐาน โดยใชส้ถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 80.31/81.20 2) นกัเรยีนทีเ่รยีน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
โ ดย ใ ช้ สถ านกา ร ณ์ ปัญหาต ามแนว  PISA มี
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรยีนรู ้สงูกว่าเกณฑ์
รอ้ยละ 80 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื 
มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.6875 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑท์ี่ก าหนดและนิสติมคีวามรู้เพิม่ขึน้ ส่งผล
ใหม้คีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการ
ใชคู้่มอืการสง่เสรมิรอ้ยละ 68.75 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติ
ที่เขา้รบัการส่งเสรมิโดยการใช้คู่มอืการส่งเสรมิการ
เรยีนรู้นัน้มคีวามรู้ความเขา้ใจมากขึน้ ท าให้ค่าดชันี
ประสิทธิผลมีค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของ เผชญิ กจิระการ (2544 : 1- 6) ได้
เสนอแนวทางในการหาประสิทธิผลของแผนการ
เรียนรู้หรือสื่อที่สร้างขึ้น  โดยให้พิจารณาจาก
พฒันาการของนักเรยีนจากก่อนเรยีนและหลงัเรียน
ว่ามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้
หรอืไม่ หรอืเพิม่ขึน้เท่าใดซึง่อาจพจิารณาไดจ้ากการ
ค านวณค่า t-test แบบ Dependent Samples หรอืหา
ค่าดชันีประสทิธิผล (Effectiveness Index : E.I) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยัธชั จนัทรส์มุด (2553 : 
144) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากร
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ผลการศกึษาพบว่า ดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) ของหลักสูตร ฝึกอบรมการ
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วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าเท่ากับ 0.7144 
หมายความว่า ผู้เข้าอบรมมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
71.44 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภูรภีทัร ์ผุดผาและ
คณะ (2561 : 94) ได้ท าการศึกษาการพฒันาคู่มือ
อบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของ
ผเีสือ้ในชุมชนบา้นเกิง้ ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ค่าดชันีประสทิธผิล 
(E.I) ของคู่มือการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพของผเีสือ้ มคี่าเท่ากบั 0.6333 นัน่หมายความ
ว่า นกัเรยีนมคีะแนนเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 63.33  
 ดังนัน้การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้น
เคีย่ม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ
โดยใช้คู่มอืกิจกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการจดัการเรยีน
การสอนของกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความ
เขา้ใจในเรื่องของ การปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นเคีย่ม โดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิดสามารถ
พัฒนานิสิตให้มีพฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวัง 
ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มคี่า: ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบ
แผนผังความคิดโดยใช้คู่มือประกอบการถ่ายทอด
ความรูโ้ดยผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ท าให้
นิสติทีเ่ขา้ร่วมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติ 
จริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้น
เคีย่ม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิด 
 5.2.1 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการปลูกไม้มีค่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิค
การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นเคีย่ม โดยใชเ้ทคนิคการ
เรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ พบว่า ก่อนการส่งเสรมิ
นิสติมีคะแนนความรู้เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย 
(x̅ = 7.20)  และหลงัการสง่เสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด (x̅ = 16.00) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมิ นิสติมี
ความรูม้ากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า การสง่เสรมิการปลกู
ต้นไม้มคี่า: ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ มผีลท าใหน้ิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของ อลศิรา กฤษมานิต (2546 : 
20 )  ความรู้  หมายถึง  สิ่งที่ ได้จากการเรียนรู้
ประสบการณ์ การรับรู้ ความคุ้นเคย ความเข้าใจ 
ตลอดจนข่าวสารซึ่งเป็นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ที่
ถูกต้องชดัเจน ซึ่งแต่ละคนอาจมคีวามรู้แตกต่างกัน
ไปตามการรบัรู ้ความเขา้ใจ และความคุน้เคยของแต่
ละคน สอดคล้องกับแนวคิดของ อัญชลี ศรีสมุทร์  
(2552 : 9) ความรู้ หมายถึง ความเขา้ใจที่ถูกต้องใน
เรื่องต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรู ้หรอืประสบการณ์ 
สามารถวดัได้ว่ามีหรือไม่ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สมถวลิ ผลสะอาด(2555 : 24) ไดส้รุปความหมาย 
ความรู ้ว่าความรูน้ัน้เริม่ตน้ จากระดบัง่าย ๆ  ก่อนแลว้
เพิ่มความสามารถในการใช้ความคิดและพัฒนา
สติปัญญาเพิ่มขึ้นเป็นล าดบั โดยแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ 
คือ ความรู้ ความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาภาวด ีค าภูแกว้ (2558 : 
51)  ได้ศึกษาการส่งเสริมการอนุรักษ์ ป่าเต็ งรัง 
ส าหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
การอนุรักษ์ป่าเต็งรัง นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
เท่ากบั 13.16 อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการส่งเสรมิ
การอนุรักษ์ป่าเต็งรัง นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
เท่ากบั 17.60 อยู่ในระดบัสงู เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการอบรม พบว่า นิสติทีเ่ขา้
ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการอบรม
สูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  อุกฤต ทงีาม และคณะ 
(2559 : 209) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมค่าย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการวจิยัพบว่า หลงัจดักจิกรรม
ค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมโดยใช้ กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเยาวชนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนจัด
กจิกรรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และมี
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ส่วนร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการ  อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอยู่ ในระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ฐติาภรณ์ วงศพ์งษ์ค า และคณะ (2561 : 
45 - 53) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการ
อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ 
เกี่ยวกบัการส่งเสริมการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง 
ก่อนการอบรมชาวบ้านมีความรู้อยู่ในระดับมาก 
(x̅=11.76) และหลังการอบรมชาวบ้านมีความรู้อยู่ 
ในระดับมาก (x̅=14.10) เมื่อเปรียบเทียบ คะแนน
เฉลี่ยความรู้ของชาวบา้น หลงัการอบรม ชาวบ้านที่
เข้ารบัการอบรมมีคะแนนความรู้มากกว่า ก่อนการ
อบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้
เหน็ว่าชาวบ้านที่เขา้รบัการอบรม การอนุรกัษ์พื้นที่
ชุ่มน ้ากุดแดงมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ทิวทศัน์ แสงศรี (2561 : 475 – 485) ได้ศึกษา
เรื่อง การส่งเสรมิการใชม้ะกรูดก าจดัยุงทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อม ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริม
ส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบั ปานกลาง หลงั
การส่งเสรมิอยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ก่อนและหลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทีร่ะดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ศศิประภา เผ่าสุขดี และคณะ (2561 : 30 - 40) ได้
ท าการศึกษาการพฒันาคู่มือ ฝึกอบรมการท าถ่าน
จากมูลสัตว์เพื่อลดการท าลาย ทรัพยากรป่าไม้ 
ส าหรบัชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกจนัทร์หอม ต าบล
เม็กด า อ าเภอพยคัฆภูมิพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศกึษาพบว่า การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การท าถ่านจากมลูสตัว ์ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่
ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.78 และหลังการ
ฝึกอบรมโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 17.52 ผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่
ความรู้หลงั การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 5.2.2 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติ
ต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 

  ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อ
ปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง พบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการปลูกต้นไม้มคี่า : 
ต้นเคี่ยม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ ก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 คะแนน หลงัการส่งเสรมิอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.51 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการ
ส่งเสริมพบว่า หลงัการส่งเสริมนิสติมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตต่ิอปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นเคีย่ม มากกว่า ก่อน
การสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่
เป็นไปตามแนวคดิของ ธงชยั สนัตวิงษ์ ( 2537 : 166 
) ได้ให้ความหมายของ ทศันคติ หมายถึง สิง่ซึ่งเรา
ท าการอธิบายด้วยวิธกีารอ้างอิงถึงสิง่ที่อยู่ในความ
นึกคิดของผู้บรโิภคที่เป็นเหตุท าให้มผีลกระทบ ต่อ
แบบของพฤติกรรมที่แสดงออก” สอดคล้องกับ
แนวคิด ขอ ง  อุ ทุ มพ ร  ไพลิน  (2540 : 17) ใ ห้
ความหมายของทศันคติว่า เป็นความรู้สกึเอนเอยีง
ของจิตใจที่มีต่อประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับ 
อาจจะมากหรอืน้อยกไ็ด้ และทศันคตนิี้จะแสดงออก
ไดท้างดา้นพฤตกิรรมสองลกัษณะคอื การแสดงออก
ในลักษณะของความพึงพอใจ เห็นด้วยหรือชอบ
ทศันคติเช่นนี้ท าให้คนอยากปฏิบตัิ อยากได้อยาก
เข้าใกล้สิ่งนัน้ ลักษณะเช่นนี้ เราเรียกว่า ทัศนคติ
ทางบวก (Positive Attitude) อีกลักษณะหนึ่ ง คือ 
ทศันคตทิางลบ (Negative Attitude) คนจะแสดงออก
ท านองไม่พงึพอใจ ไม่ชอบหรอืไม่เหน็ดว้ย ท าให้เกดิ
ความเบื่อหน่าย ชงิชงั อยากหนี อยากอยู่ใหห้่างจาก
สิง่นัน้ ส่วนทศันคตอิกีแบบหนึ่ง คอืความรู้สกึเฉย ๆ 
ไม่ชอบ ไม่ เกลียด เ ป็นทัศนคติแบบกลาง  ๆ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ นงนุช รุจิรังสิมันตุ์กุล ( 
2550 : 9 ) ไดใ้หค้วามหมายว่า ทัง้ความคดิเหน็ และ
ทัศนคตินัน้ เป็นเรื่องของการแสดงออกทางความ
คดิเหน็ในรูปเกีย่วกบัตวัเรา และความคดิเหน็นัน้ยงั
จะใช้ในเรื่องเกี่ยวกบัการลงความเห็น (Judgment) 
และความรู้ (Knowledge) ในขณะทีท่ศันคตนิัน้ใชก้นั
ม า ก ใ น เ รื่ อ ง เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก  ( Feeling) 
ความสามารถ (Preference) และได้สรุปว่าเรามกัใช้
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ค าว่าความคดิเหน็มากกว่าทศันคติ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ภูมินทร์ น้อยปากดี (2558 : 39) ได้
ศกึษาเรื่อง การสง่เสรมิการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่า
ดอนปู่ ตาเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านโนนส าราญ 
ต า บ ลบ้ า นห ว า ย  อ า เ ภ อ ว า ปี ปทุ ม  จั ง ห วัด
มหาสารคาม พบว่า ก่อนการส่งเสริมมีคะแนน
ทศันคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางหลงัการ
ส่งเสรมิชาวบ้าน มคีะแนนทศันคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง หลังการส่งเสริมชาวบ้าน มี
คะแนนทัศนคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสรมิ
พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่หลงัการสง่เสรมิสงูกว่า
ก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั.05 
สอดคลอ้งกบัวจิยัของ วาท ีลพพนัธท์อง และประยูร 
วงศ์จันทรา(2559 : 142) ท าการศึกษาเรื่อง การ
พฒันาคู่มือฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สเีขยีว ส าหรบันิสติ
ส า ข า วิ ช า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ มศึกษ า  มห า วิท ย าลัย
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการฝึกอบรม
นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตโิดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย (x̅= 3.90) และหลงัการฝึกอบรมนิสติ
กลุ่มทดลอง มีทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย 
(x̅= 4.47) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อน
และหลังการฝึกอบรม พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
การฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกสิน สะตะ และคณะ 
(2559 : 7-8) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรม
ฝึกอบรมมคัคุเทศกส์ิง่แวดลอ้มเพื่อการท่องเทีย่วเชงิ
อนุรกัษ์ ผลการศึกษาพบว่า ทศันคติของนิสติกลุ่ม
ทดลองมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
การฝึกอบรม และนิสติกลุ่มทดลองมทีศันคตโิดยรวมและ
รายด้านทัง้ 5 ด้าน  สูงกว่ากลุ่มควบคุม และนิสติกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนทกัษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่
นิสติประเมนิตนเองและวทิยากรเป็นผูป้ระเมนิ หลงัการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และนิสติกลุ่มทดลองมี
คะแนนทัศนคติ สูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ยศพล พนัธเ์นียม (2560 : 57) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอื
การอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิง้ 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการอบรม 
พบว่านกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่และทศันคต ิหลงัการอบรม
สงูกว่าก่อนการอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัลกัษณ์ ดวงจ าปา 
และคณะ (2561 : 486 – 497) ไดศ้กึษาเรื่อง การสง่เสรมิ
การปลูกต้นกุ่มบกเพื่อการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ ผล
การศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมิชาวบา้นมทีศันคตอิยู่
ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการส่งเสริมมีทศันคติอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติ
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  5.2.3 ผลศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นเคี่ยม โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นเคีย่ม โดยใชเ้ทคนิค
การเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ พบว่า  นิสติมคีะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนการสง่เสรมิโดยรวมอยูใ่น

ระดบัเพื่อสงัคม (�̅�=2.82) และหลงัการส่งเสรมินิสติมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อความถูกต้องดีงาม (x̅=3.43) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่ างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิ
ของโกวทิ ประวาลพฤกษ์ (2541: 123) ไดใ้หค้วามหมาย
ว่า จรยิธรรม มคีวามหมาย 2 นยั คอื นยัทีห่นึ่ง จรยิธรรม
เป็นหลกัการและเหตุผลทีพ่จิารณาเกีย่วกบั การกระท า 
การพจิารณาตดัสนิและการตดัสนิใจซึง่เป็นความหมายที่
คนทัว่ไปเข้าใจกันมาดัง้เดิมนัยที่สอง จริยธรรมเป็น
พฤตกิรรมหรอืการกระท าเป็นการตดัสนิใจ การพจิารณา
ตดัสนิเป็นคุณธรรมทางจรยิธรรม ทีม่พีืน้ฐานอยู่บนการ
กระท า และ เจตคติที่สามารถสงัเกตเหน็ได้ สอดคล้อง
กบัแนวคดิของวนิัย วรีะวฒันานนท์ (2546 : 43) ได้
ใหค้วามหมายว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม คอื หลกัการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส าหรับมนุษย์ที่ยึดเอา
ความถูกต้องดงีาม ความถูกต้องตามหลกัคุณธรรม 
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และความเมตตา ที่พึงปฏิบตัิต่อสิง่แวดล้อมซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกัน ในการที่
มนุษย์พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมจึงประกอบไปด้วย
รากฐานความเชื่อในเชงิคุณธรรมที่มคีวามแตกต่าง
กันในระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกนัออกไป สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ประยรู 
วงศ์จันทรา ( 2555 : 195 ) ได้ให้ความหมายว่า 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส าหรับมนุษย์ที่ยึดเอาความ
ถูกต้องดีงาม ความถูกต้องตามหลักคุณธรรมและ
ความเมตตา ทีพ่ึง่ปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มจงึประกอบไป
ด้วยรากฐานความเชื่อในเชิงคุณธรรม ที่มีความ
แตกต่างในระดบัทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
ที่แตกต่างกันออกไป จริยธรรมสิ่งแวดล้อมจึงเป็น
หลักที่ควรประพฤติต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม เพื่อให้ธรรมชาตสิิง่แวดล้อมด ารงอยู่ได้
ตามดุลยภาพของธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นอยู่อยา่ง
ลมกลนืและยัง่ยนื จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มจงึเป็นวธิกีาร
จดัการสิง่แวดลอ้มทีม่นุษยไ์ดห้นัมาจดัการกบัตวัเอง
หรอืเป็นการกลบัมาปรบัปรุงระบบการจดัการมนุษย์ 
จริยธรรมสิง่แวดล้อมมุ่งที่จะเขา้ใจสิง่แวดล้อม และ
สร้างระบบความสมัพนัธ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างมคีวามเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ อรอนงค์ พลโคกก่อง และคณะ (2561 
:82) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน 
บ้านศรีวิไล หมู่  8 ของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วม
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง ปัญหา
การทิ้งขยะในป่าชุมชน ก่อนกจิกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.07 และหลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้อง
ดงีาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.95 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรม พบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้
มากกว่า ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปนัดดา ฤทธิส์ าแดง และคณะ (2562 : 51) ไดศ้กึษา
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้น

น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชาของนิสติกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า คะแนนจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมของนิสิตก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.78 
และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้องดีงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34  เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อน
และหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการเข้าร่วม
กจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของพฒันา ชนะพนัธุ์ และคณะ (2562 : 92) ได้ศึกษา
การศกึษาการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดย การห่มดนิตาม
ศาสตร์พระราชา ของนิสติกลุ่ม ตวัอย่างก่อนและหลงั
การอบรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวม อยู่ในระดบัเพื่อ
สงัคม (x̅ = 2.13) และหลงัการ ฝึกอบรมนิสติมคีะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดย รวมอยู่ในระดับเพื่อ
ความถูกต้องดงีาม (x̅ = 3.39) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยัของ วนิดา 
สรอ้ยสน และคณะ (2562: 7) ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการ
เรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน ผลการวจิยั
พบว่า นิสิตที่ได้เข้าร่วมการส่งเสริม คะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อนการส่งเสริมโดยรวม อยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม (x̅ = 2.98) และหลงัการส่งเสรมินิสติมี
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดบั
เพื่อความถูกต้องดีงาม (x̅ = 3.26) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากรป่า
ไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการ
ส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อภิญญา ชมมอน และคณะ (2562: 34) ได้ศึกษาการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรแหล่งน้าและสตัว์น้าใน
ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
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สิง่แวดล้อมนิสติมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม 
ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อสงัคม (x̅ = 
2.68) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม 
(x̅ = 3.30) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
 
6.ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

 6.1.1) สามารถน าคู่มอืการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้น
เคีย่ม น าไปเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางการเรยีนรูใ้หก้บัผู้
ทีส่นใจได ้
 6.1.2) ควรให้ภาครฐัหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
น าคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เคีย่ม น าไป
เผยแพร่และสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดเ้รยีนรู ้
 6.2 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
 6.2.1) ควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้
เศรษฐกจิให้มากยิง่ขึน้ เพื่อการน ามาปรบัใช้ในการท า
คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า 
 6.2.2) ควรมกีารศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัตน้เคีย่มให้
มากยิ่งขึ้น เพื่อน ามาท าเป็นคู่มือเพื่อให้ง่ายต่อการ
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นเคี่ยม ให้กับผู้ที่สนใจและ
ตอ้งการทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ 
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