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บทคดัยอ่ 
 

 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาการคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ศกึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีน
เรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม ้และสตัว์ป่า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
คู่มอืส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคติ 
และแบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 91.76/92.00 ส่วนดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.8431 แสดงว่า นิสติมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 84.31 นิสติมี
คะแนนความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การส่งเสรมิ ต้นตะแบกเลอืด ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
เกมเป็นฐานการเรยีนรู ้
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop a manual of promotion planting valuable trees: 
Tennimalia Corticosa Pierre ex Laness. (Combretaceae) 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 to The 
promotion of planting of valuable trees: Tennimalia Corticosa Pierre ex Laness. (Combretaceae) 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 91.76/92.00. The effectiveness of the activity manual index 
was equal to 0 . 8431. The students had more knowledge and effect to increased students progress after 
using the training manual at 84.31%. After the promotion, the students had an average score of environmental 
knowledge, attitude and ethics more than before promotion statistical significantly level of .05. 
 
Keyword: Promotion, Tennimalia Corticosa Pierre ex Laness. (Combretaceae),  environmental knowledge, 

environment ethics, environmental attitude, games based learning 
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1. บทน ำ  
 ป่าไมเ้ป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามส าคญัอย่าง
ยิง่ต่อสิง่มชีวีติ ไม่ว่าจะเป็นมนุษยห์รอืสตัวอ์ื่น  ๆเพราะป่า
ไม้มีประโยชน์ทัง้การเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศยัและ ยารกัษาโรคส าหรับ
มนุษย ์และยงัมปีระโยชน์ในการรกัษาสมดุลของสิง่แวดล้อม 
ถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงไปมาก ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ  เช่น สตัวป่์า ดนิ น ้า อากาศ 
ฯลฯ เมื่อป่าไมถู้กท าลายจะส่งผลไปถงึดนิและแหล่งน ้าดว้ย 
เพราะเมื่อเผาหรือถางป่าไปแล้วพื้นดินจะโล่งขาดพืชปก
คลุม  เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างหน้าดินและความอุดม
สมบรูณ์ของดนิไป นอกจากนัน้เมื่อขาดต้นไมค้อยดดูซบัน ้า
ไวน้ ้ากจ็ะไหลบ่าท่วมบา้นเรอืน และทีลุ่่มในฤดูน ้าหลากพอ
ถงึฤดแูลง้กไ็ม่มนี ้าซมึใตด้นิไวห้ล่อเลีย้งตน้น ้าล าธารท าให้
แม่น ้ามนี ้าน้อย ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและ
สงัคม เช่น การขาดแคลนน ้าในการการชลประทานท าให้ท า
นาไม่ได้ผลขาดน ้ามาผลติกระแสไฟฟ้า ทรพัยากรป่าไม้มี
ความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ
เป็นอย่างยิง่การป้องกนัรกัษาและเพิม่พูนทรพัยากรป่าไม้
ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อประโยชน์อย่างยัง่ยนืเป็นการ
ด าเนินการที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลายๆ ด้าน
ดว้ยกนั (กรมป่าไม,้2563 : 13-25) 
 ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ เป็นไมย้นืต้นทีม่มีูลค่าสงูมา
เป็นหลกัประกนัทางธุรกจิดงักล่าว สามารถกระท าได้โดย
การออกเป็ นกฎกระทรวงตามมาตรา 8(6) แห่ ง
พระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกจิ พ.ศ. 2558ทีบ่ญัญตัิ
ให้หลักประกัน ได้แก่ ทรัพย์สินอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ดงันัน้เพื่อก าหนดให้ไม้ยนืต้นที่มมีูลค่าทาง
เศรษฐกจิ เช่น ต้นไมต้ามบญัชทีา้ยกฎหมายว่าดว้ยสวนป่า
สามารถน ามาเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิได ้เพื่อสนบัสนุนให้
ผู้ประกอบการมีความสะดวกและมีโอกาสในการประกอบ
ธุรกิจมากยิ่งขึ้น (ส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้, 
2562: เวบ็ไซต)์ 
 ตะแบกเลอืด จดัเป็นไมย้นืตน้ประเภทผลดัใบขนาด
กลางถงึขนาดใหญ่ มลี าตน้ความสงูประมาณ 15-30 เมตร ล า
ต้นแตกกิ่งแขนงบนเรือนยอด มีทรงพุ่มเป็นรูประฆงั กิ่ง
แขนงมปีานกลาง แต่มใีบใหญ่   ท าให้แลเป็นทรงพุ่มหนา 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน โคนล าต้นของต้นที่โตเต็มที่มี
ลกัษณะค่อนขา้งเป็นพูพอน และเป็นร่องลกึลอ้มรอบล าต้น 

ซึง่เป็นร่องยาวสงูจนถงึประมาณกลางล าต้น สว่นล าต้นส่วน
ปลายไม่เกดิเป็นร่อง เปลอืกล าต้นค่อนขา้งบาง มสีขีาวอม
เหลอืง และเป็นหลุมตืน้ๆกระจายทัว่ ซึง่เกดิจากผวิดา้นนอก
แตกสะเก็ดหลุดออก แต่ผิวล าต้นเรียบเนียน และสากมือ
บรเิวณขอบหลุม เปลอืกล าต้นชัน้ในเป็นสแีดงม่วง ส่วนกิง่
แขนงย่อยมขีนาดเลก็ มลีกัษณะเป็นเหลี่ยม สนี ้าตาลการ
ขยายพนัธุ์นิยมคอืขยายพนัธุ์ด้วยเมล็ด เพราะจะสามารถ
ผลติกลา้ไดเ้ป็นจ านวนมาก (กรมป่าไม,้ 2562 : เวบ็ไซต)์ 
 มนุษยร์ูจ้กัตน้ตะแบกเลอืดและการใชป้ระโยชน์จาก
ต้นตะแบกเลอืดเป็นเนื้อไม้แขง็แรง ไม่มเีสีย้น แผ่นไม้ไม่
แตกเป็นร่อง นิยมแปรรปูเป็นไมก้่อสรา้งต่างๆ  อาท ิแผ่นไม้
ปูพื้น ไม้ฝ้า ไม้วงกบ รวมถึงแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ และ
เครื่องใชใ้นครวัเรอืน อาท ิโต๊ะ เตยีง กล่องไม ้ดา้มมดี ดา้ม
ปืน เป็นต้น แต่ต้นแตะแบกเลอืดไม่เป็นทีน่ิยมในการปลูก
เหมอืนกบัต้นเสลา ต้นอนิทนิล ต้นตะแบกนา เนื่องจากมดี
อกที่ไม่เด่นสวยและยงัไม่มกีารปลูกอย่างจรงิจงัในด้านไม้
อุตสาหกรรมจงึไม่เป็นพนัธุไ์มท้ีน่ิยมปลูกในปัจจุบนั (กรม
ป่าไม,้ 2555 : เวบ็ไซต)์ 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึจดัท าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้
มคี่า : ตน้ตะแบกเลอืดโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรูเ้นื่องจาก
ไดม้องเหน็ถงึความส าคญัและปัญหาของการตดัต้นตะแบก
เลือดในธรรมชาติเกินก าลังการผลิตของป่า ซึ่งเป็นไม้
เศรษฐกจิ เป็นไมม้คี่าทีส่ามารถน าไปเป็นหลกัค ้าประกนัได ้
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิด
ทศันคติ และมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัการปลูกไม้มี
ค่าต้นตะแบกเลือด เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสติชัน้ปีที่ 1 
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีความรู้ มีความ
ตระหนักถงึการส่งเสรมิการการปลูกไมม้คี่าต้นตะแบกเลอืด 
โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้เป็นการสรา้งประโยชน์อกีทาง
หนึ่งใหก้บัทรพัยากรตน้ตะแบกเลอืดต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1. เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกตน้ไมม้ี
ค่า: ต้นตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ ใหม้ี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  
 2.2. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ เกี่ยวกบั
การปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นตะแบกเลอืดโดยใชเ้กมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(6), 2021 : 97 - 110 
 

100 

 2.3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศคติต่อการ
ปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นตะแบกเลอืดโดยใชเ้กมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
  2.4. เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ต่อการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นตะแบกเลอืด โดย
ใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 3.1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นิสติสาขาวชิา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 356 คน 
 3.1.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบั
ปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา
ทรัพยากรป่าไม้ และสตัว์ป่า ซึ่งได้จากการเลือกแบบ
สมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการปลูกต้น 
ไมม้คี่า: ตน้ตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 3.2.2 ตวัแปรตาม คอื ความรูเ้กีย่วกบัต้นตะแบก
เลอืด ทศันคตต่ิอการปลูกต้นตะแบกเลอืด และจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง ได้แก่ 
คู่มอื ใบความรู ้แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและ
แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้น
ตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 3.3.2 น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  1) คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้น
ตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้โดยมเีนื้อหา
การเรยีนรูท้ ัง้หมด 3 หน่วย ประกอบไปดว้ย กจิกรรมที ่1 
ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบั ตน้ตะแบกเลอืด หน่วยกจิกรรมที ่2 
ประโยชน์และสรรพคุณของต้นตะแบกเลือด และหน่วย
กจิกรรมที ่3 การขยายพนัธุต์น้ตะแบกเลอืด 
  2) ใบความรูเ้รื่องการปลูกไมม้คี่า: ต้นตะแบก
เลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้

  3) แบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัการปลูกไมม้ี
ค่า: ตน้ตะแบกเลอืด มลีกัษณะเป็นค าถาม ปลายปิด แบบ 
4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  4) แบบวัดทัศนคติ  มีลักษณะค าถาม 
แบบปิด เป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale)  
มลีกัษณะเป็นแบบก าหนด แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื เหน็
ดว้ยอย่างยิง่/เหน็ดว้ย/ไม่แน่ใจ/ไม่เหน็ดว้ย/ไม่เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้  
  5) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีลักษณะ
เป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง คอื 
เพื่อตนเอง เพื่อญาติมติรพวกพ้อง เพื่อสงัคม เพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
  3.3.3 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
  3.3.4 น าเครื่องมอืทีผ่่านอาจารยท์ีป่รกึษาสง่
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมือ และประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมอื เมื่อตรวจวเิคราะหค์ะแนน
จากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มอื และเครื่องมอื มี
ค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป สามารถน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มลูได ้
  3.3.5 น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
   1) แบบทดสอบความรู้  มีค่ าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.32 - 0.73 และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับ เท่ากับ 0.8431 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   2) แบบวัดทัศนคติ มีค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ (r) อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.78 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบับเท่ากับ 0.9463 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
   3) แบบวัดจริ ยธรรมสิ่ งแวดล้ อม  
มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) อยู่ระหว่าง 0.31 – 0.70 และ
ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับเท่ากับ 0.7473 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  3.3.6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดั
และประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใช้ในการจดั
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กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นตะแบกเลือด 
โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 การส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นตะแบกเลอืด 
โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ผู้วิจยัได้ท าการแบ่งการ
ออกแบบและการเกบ็รวบรวมขอ้มลูออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้  
  ระยะที ่1 การออกแบบและสรา้งเครื่องมอืการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นตะแบกเลอืด โดยใชเ้กม
เป็นฐานการเรยีนรู ้ 
   1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจาก
เอกสารงานวจิยัต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องของการสง่เสรมิ
การปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐาน
การเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบของ
เนื้อหาในการจดัท าคู่มอื  
   2) จัดเตรียมเครื่องมือในการถ่ายทอด 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ แบบวดัจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ต่อการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นตะแบกเลอืด โดย
ใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ใหส้มบรูณ์  
   3) น าเนื้อหาจากคู่มือที่สมบูรณ์แล้วมา
สร้างแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม น าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา น ามา
ปรบัปรุงแกไ้ข ตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาก่อน
น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ 3 ท่าน ปรบัปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชีย่วชาญ เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมอืใน
การถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  
   4) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคต ิ
และแบบวดัจรยิธรรมจรยิธรรม เกีย่วกบัการส่งเสรมิการปลูก
ตน้ไมม้คี่า: ตน้ตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรูไ้ป
ทดลองใช ้(Try Out) กบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษาชัน้
ปีที่ 2 คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคามจ านวน 30 คน   
  ระยะที ่2 การถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา
โดยการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า: ตน้ตะแบกเลอืด โดย
ใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ 
  ขัน้ก่อนการสง่เสรมิ 
   1. แนะน าวทิยากรใหแ้ก่นิสติการส่งเสรมิ 
พรอ้มชีแ้จงรายละเอยีดก่อนการสง่เสรมิในหน่วยกจิกรรม
ต่าง ๆ  

   2. แจกแบบทดสอบความรู ้ทศันคต ิและ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนการสง่เสรมิแต่ละหน่วย 
  ขัน้ด าเนินการสง่เสรมิ 
   1) วทิยากรน าเสนอเกม ชีแ้จงวธิกีารเล่น 
และกติกาการเล่น มี 3 เกม 3 หน่วยการเรียนรู้โดย
วทิยากรใชเ้กมในแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้ดงันี้ กจิกรรมที ่
1 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับ ต้นตะแบกเลือด ใช้เกมนก
นางนวล กิจกรรมที่ 2 ประโยชน์และสรรพคุณของต้น
ตะแบกเลือด ใช้เกม มอนซ่อนความรู้ และกิจกรรมที่ 3 
หลกัการการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นตะแบกเลอืด เกม "นัก
ประดษิฐต์วัจิว๋" 
   2) ก าหนดเกมและวธิีการเล่นให้ชดัเจน
และมีการสอดแทรกเนื้อหาตามหน่วยกิจกรรมทัง้ 3 
กจิกรรม เพื่อให้เกดิความรู้ในขณะการเล่นเกม และเกดิ
ความสนุกสนานและมสีว่นร่วมในการตอบค าถามจากการ
เล่นเกม 
   3) หลงัจากการเล่นเกมมกีารสรุปสิง่ทีไ่ด้
จากการเล่นเกมโดยวทิยากรมกีารถามตอบร่วมกบัผูเ้ล่น 
   4) วิทยากรประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสติการถาม-ตอบในระหว่างเล่นเกมหรอืจบเกม เพื่อให้
นิสติทบทวนถงึสิง่ทีไ่ดร้บัจากการเล่นเกม 
  ขัน้สรุป  
   1. สรุปเนื้อหาในแต่ลหน่วยและกล่าวถงึ
ประโยชน์ของเกมทีน่ิสติสง่เสรมิไดร้่วมกจิกรรมการเล่น
เกมในครัง้นี้ 
   2. ท าแบบทดสอบความรู้ ทศันคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการสง่เสรมิ 
 

 
ภาพประกอบที ่1 จดักจิกรรมการเล่นเกม 
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3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  
   2.1 ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  
   2.3 ค่าความยากง่าย  
   2.4 ค่าความเชื่อมัน่ 
   2.5 ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6 ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   2.7 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิ
การปลูกต้นตะแบกเลอืด โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 91.76 

และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นร้อยละ 92.00 
ดงันัน้ การปลูกต้นตะแบกเลอืด โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้มปีระสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิ 91.76/92.00 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดชันีประสทิธผิลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
30 คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิ
การปลูกต้นตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้มี
ค่าเท่ากับ 0.8431 หมายความว่า  นิสิตการส่งเสริมมี
ความรู้ เพิ่มขึ้น และส่ งผลให้ นิสิตการส่ งเสริมมี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอื
ส่งเสรมิร้อยละ 84.31  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบ ความรู้ เกีย่วกบั
การปลูกต้นตะแบกเลือด ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสิตมี
คะแนนความรูเ้ฉลีย่เกีย่วกบัการปลูกตน้ตะแบกเลอืด อยู่
ในระดบัปานกลาง (�̅�=9.70) และหลงัการส่งเสรมินิสติมี
คะแนนความรู้เฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=17.13)  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า หลังการส่งเสริมมีค่ามากกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้(E1 / E2) 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร

ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

339 502 20 84.31 ผ่านเกณฑ ์

 
 

หน่วยกำรส่งเสริม 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.13 0.76 91.76 ผ่านเกณฑ ์

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.73 0.82 92.00 ผ่านเกณฑ ์
ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 80.16/90.33   
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ตารางที ่3  การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า: ต้นตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้t-test (n=30) 
 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรเรียนรู ้ ระดบั

ควำมรู ้
หลงักำรเรียนรู ้ ระดบั

ควำมรู ้
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู ้
(N=20) 

9.70 3.27 
ปาน
กลาง 

17.13 1.34 
มาก
ทีส่ดุ 

-10.42 29 .000* 

มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0.5 
 

4.3 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ปลูกต้นต้นตะแบกก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสิตมี
คะแนนทศันคตต่ิอการปลูกต้นตะแบกเลอืด อยู่ในระดบั
เหน็ด้วยอย่างยิง่ (�̅�=3.63) และหลงัการส่งเสรมินิสติมี
คะแนนทศันคตต่ิอการปลูกต้นตะแบกเลอืด อยู่ในระดบั
เหน็ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�=4.20) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการ
ส่งเสริมมคี่ามากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 

4.4 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นตะแบกเลือด ก่อนและ
หลงัการส่งเสริม 
 จากการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสิตมี
คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกต้นตะแบกเลอืด 
อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅�=2.35) และหลงัการสง่เสรมินิสติ
มีคะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับเพื่อความ
ถูกต้องดีงาม (�̅�=3.31) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการ
ส่งเสริมมคี่ามากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่5) 

 

ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลูกไมม้คี่า: ตน้ตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิโดยใช ้t-test (n=30) 

 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ทศันคต ิ
(N=5) 

3.63 3.27 เหน็ดว้ย 4.20 1.34 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-13.15 29 .000* 

มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า: ต้นตะแบกเลอืดโดยใชเ้กม
เป็นฐานการเรยีนรู ้ก่อนและหลงัการสง่เสรมิโดยใช ้t-test (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

จริยธรรม 
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

จริยธรรม 
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

จรยิธรรม 
สิง่แวดลอ้ม 

(N=4) 
2.35 0.65 เพื่อสงัคม 3.31 0.42 

เพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม 

-6.03 29 .000* 

มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5. อภิปรำยผล 

5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการปลูกไม้มีค่า: 
ต้นตะแบกเลือด โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู ้ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของผลการเรยีนรูท้ีใ่ชใ้นการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะแบกเลอืด 
โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้  ตามเกณฑ์ 80/80  
ส าหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาชัน้ปีที่  1  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า ประสทิธิภาพของกระบวนการ E1  
คิดเป็นร้อยละ 91.76 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ E2  

คดิเป็นร้อยละ 92.00 ดงันัน้การส่งเสรมิที่ใชใ้นการปลูก
ไมม้คี่า: ต้นตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรูม้ ี
ประสทิธภิาพของคู่มอื 91.76/92.00 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์
80 /80 ตามทีต่ัง้ไวแ้ละดชันีประสทิธผิลของคู่มอื และสว่น
ค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ มีค่าเท่ากับ 0.8431  
คิดเป็นร้อยละร้อยละ 84.31 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่สามารถใช้ได้ เป็นไปตาม แนวคดิของปรชีา 
ช้างขวญัยนื (2551 :127-132) ได้อธบิายคู่มอืที่เกี่ยวกบั
การจดัการเรยีนว่าคู่มอื คอืหนังสอืที่ผู้เรยีนใช้ควบคู่ไป
กบัต าราที่เรียนปกติโดยการถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มอื
ฝึกอบรม อาจท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท าสิง่ใด
สิ่งหนึ่ งแก่ผู้อื่นโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ 
ทศันคติ และเกิดความตระหนัก สามารถด าเนินการใน
เรื่องนัน้ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็นไปตามแนวคดิของ
ของเกษม จันทร์แก้ว (2547 : 32-33) ได้กล่าวไว้ว่า  
การพฒันามนุษยใ์หเ้กดิการลงมอืกระท าเพื่อสิง่แวดลอ้ม
ที่ดขี ึน้ ทัง้การ ปรบัปรุงแก้ไขปัญหาที่มอียู่เดมิ และการ
ป้องกนั ปัญหาใหม่ที่ก าลงัจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยการ
กระท าที่เกิดขึ้นมาจาก ความสมัครใจไม่ใช่การบงัคบั  
โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
จ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการในการพฒันาจากการ “ไม่รู”้ 
เป็น “รู้” จาก “รู้” เป็น “ รู้สกึ” จาก “รู้สกึ” เป็น “คดิจะท า” 
และจาก “คดิจะท า” ไปสู่ “การลงมอื กระท า” จนเกดิเป็น 
พฤตกิรรมการรบัรูแ้ละเขา้ใจใน การปฏบิตัต่ิอเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งนัน้ จ าเป็นต้องสรา้ง ความเขา้ใจจงึจะสามารถท าให้
เกิดผลที่มีประสทิธิภาพได้และเป็นไปตามแนวคิดของ 

พงศ์ หรดาล (2539 :30) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะบุคคล เพื่อที่จะปรบัปรุงและ
เพิ่มพูนความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ 
(attitude) อันเหมาะสม จึงต้องมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท า ตลอดจนก่อให้ เกิดความ
เปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมและทศันคตต่ิอการปฏบิตังิาน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของอารียา บุษราคัม,  
และคณะ (2561: 1 – 16). ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง เห็ดธรรมชาติในป่า
ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า คู่ มือกิจกรรมมีดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม เท่ากบั 0. 8674 แสดงให้
เห็นว่านิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมการมคีวามรู้เพิ่มขึน้และ
ส่งผลให้นิสติที่เขา้ร่วมกิจกรรมมคีวามก้าวหน้าในการ
เรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 86.74 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
วภิารตัน์ ตาลทรพัย ์และคณะ (2561 : 6) ไดท้ าการ ศกึษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องระเบยีบป่าชุมชน 
ผลการ ศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
คดิเป็นรอ้ยละ 80.77 และ ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
คิดเป็นร้อยละ 90.77 ดังนัน้ หลักสูตรฝึกอบรมผู้น า 
จิตอาสาสิ่งแวดล้อม จึงมีประสิทธิภาพของหลักสูตร 
ฝึกอบรม (E1/E2) เท่ากับ 80.77/90.77 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดไวจ้ากผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของ
คู่ มือ มีค่ าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ ากับ 0.7694  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดและนิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 
ส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลงัจาก
การใชคู้่มอืรอ้ยละ 76.94 จากการทีผู่เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
มสีว่นร่วมในกจิกรรมการเรยีนรู ้จากการไดย้นิ การสมัผสั 
การจดจ าจากการบรรยายของวทิยากร ท าใหป้ระสทิธผิล
ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกตน้ตะแบกเลอืด โดยใชเ้กม
เป็นฐานการเรียนรู้ มีประสทิธิผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของสุเมธ ผกาหวน และคณะ 
(2561: 1-17). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน 
โคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ตน้ไม้
เด่นในป่าชุมชน  ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืกจิกรรมมดีชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม เท่ากบั 0.840  
 ดังนัน้การเรียนรู้การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า:  
ตน้ตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรูพ้รอ้มทัง้ใช้
คู่มอื ซึง่เป็นรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนของกจิกรรม
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ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ ในเรื่องของการปลกูตน้ตะแบก
เลอืด ซึง่สามารถพฒันากลุ่มตวัอย่างใหม้พีฤตกิรรมตรง
ตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่าง มีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงใหเ้หน็การว่าการ
จัดการเรียนรู้การปลูกต้นตะแบกเลือด โดยใช้คู่มือ 
ประกอบการถ่ายทอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษาเกดิผลดต่ีอนิสติเป็นอย่างด ี
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบั
การปลูกไม้มีค่า: ต้นตะแบกเลือด โดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรียนรู ้
 จากการศกึษาก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
ก่อนการส่งเสรมินิสติมคีะแนนความรู้เกีย่วกบัการปลูก
ต้นตะแบกเลือด โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 
(𝑥 ̅=9.70) และหลงัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 ̅=17.13) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า คะแนน
เฉลี่ยหลังการส่งเสริมมีค่ามากกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า 
การปลูกไม้มคี่า :ต้นตะแบกเลือด โดยใช้เกมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้มคีวามเหมาะสมและครบถว้น เนื่องจากนิสติ
ได้รบัความรู้จากกระบวนการส่งเสรมิการปลูกไม้มีค่า: 
ต้นตะแบกเลือด โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ เช่น  
การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ตอบค าถามเพื่อวดัความรูค้วามเขา้ใจในหน่วยส่งเสรมิ 
จึงท าให้นิสิตมีระดับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  
เป็นไปตามแนวคิดสุรางค์ โค้วตระกุล (2550 : 186)  
ได้ ให้ความหมายของการเรียนรู้ ว่ า  หมายถึ ง 
การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมซึ่ ง เ ป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์ที่คนเรามปีฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมหรอื
จากการฝึกหัด รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงความรู้ของ
ผู้เรยีน ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของประภาเพญ็ สุวรรณ 
(2542: 22) ได้ให้ค าอธิบายว่า ความรู้เป็นพฤติกรรม
ขัน้ตน้ทีผู่เ้รยีนรูเ้พยีงแต่เกดิความจ าได ้โดยอาจจะเป็น
การนึกได้หรอืโดยการมองเหน็ ได้ยนิ จ าได้ ความรู้ใน
ชัน้นี้ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกบัค าจ ากดัความ ความหมาย 
ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีแก้ไขปัญหา 
ส่วนความเขา้ใจอาจแสดงออกมา ความสามารถในการ
เขยีนบรรยายเกี่ยวกบัข่าวสารนัน้ ๆ  โดยใช้ค าพูดของ

ตนเอง และ “การให้ความหมาย”ที่แสดงออกมาในรูป
ของความคิดเห็นและขอ้สรุป รวมถึงความสามารถใน
การ “คาดคะเน” หรือการคาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
และเป็นไปตามแนวคิดของกีรติ ยศยิ่งยง (2549 : 52) 
กล่าวว่า ความรู้และความเข้าใจเป็นกระบวนการเกิด
ความรู้น าไปสู่ความเข้าใจและน าไปใช้ โดยผ่านการ
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์ป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนอย่าง
ชดัเจน โดยชีใ้หเ้หน็ว่าความรู ้เป็นขัน้ตอนแรกในการที่
สมองรบัเอาขอ้มลูเขา้มาเกบ็ไวใ้นระบบความจ า จากนัน้
ขัน้ตอนที่สองจึงเป็นเรื่องราวของความเข้าใจใน
ความหมายของข้อมูลจากความรู้นัน้  ๆ จนถึงขัน้
ถ่ายทอดหรอืสื่อความหมาย ออกมาให้ผู้อื่นรบัรู้ต่อไป
ได ้แลว้จงึมาถงึขัน้น าความรูไ้ปใชจ้ากความเขา้ใจด้วย
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลต่อไป  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของกนิษฐา นามใหม่  
และคณะ (2560 : 208) ไดท้ าการศกึษาการพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมการจดัการทรพัยากรน ้าในจงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศกึษาพบว่า ความรูก้่อนฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่
เท่ากบั 16.66 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 55.53 ความรูห้ลงั
ฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 25.13 คะแนน คดิเป็น
ร้อยละ 83.76 เมื่อวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรมพบว่า หลังการ
ฝึกอบรมนิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 3 มีความรู้
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิประภา  
เผ่าสุขด ีและคณะ (2561:30-40) ได้ท าการศกึษาการ
พฒันาคู่มอื ฝึกอบรมการท าถ่านจากมลูสตัวเ์พื่อลดการ
ท าลาย ทรัพยากรป่าไม้ ส าหรับชาวบ้านในชุมชน 
บา้นโคกจนัทรห์อม ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั 
จั ง ห วั ด ม ห า ส า ร ค า ม  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ าพบ ว่ า  
การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการท าถ่านจากมลูสตัว ์
ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 9.78 และหลงัการฝึกอบรมโดยรวม อยู่ในระดบั
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.52 ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลัง การฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05และสอดคล้องกบังานวิจยัของอุกฤต ทีงาม 
และคณะ (2557 : 97) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพฒันา
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้
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กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า  
ก่อนจดักจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มโดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เยาวชนที่เข้าร่วม
กจิกรรม มคีะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้อยู่ในระดบัมาก 
(𝑥 ̅=21.60) และหลงัจดักิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนน เฉลี่ยในด้าน 
ความรู้อยู่ ในระดับมากที่สุด (𝑥 ̅=27.66) ค่าเฉลี่ย
คะแนนหลังมีคะนนสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
 ดงันัน้แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่างทีเ่ขา้ร่วมการ
ส่งเสริมการปลูกต้นตะแบกเลือด มีความรู้เพิ่มขึ้น
เนื่องจากคู่มือการส่งเสริมให้มีความ เหมาะสมและ
น่าสนใจ จงึท าใหเ้นื้อหาเหมาะกบันิสติท าใหเ้กดิความรู ้
ความเข้าใจในเนื้อหาของคู่มอืที่ใช้ในการส่งเสริมเป็น
อย่างดี ซึ่งคู่มือการส่งเสริมการเรียนรู้การปลูกต้น
ตะแบกเลือดนัน้เน้นให้นิสิตได้รับประสบการณ์และ
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้เกี่ยวกบัการปลูกต้นตะแบกเลอืดไป
ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
5.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติต่อการปลูก
ไม้มีค่า: ต้นตะแบกเลือด โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู ้
 จากการศึกษาทัศนคติต่อการปลูกไม้มีค่า :  
ต้นตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรูก้่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า ก่อนการส่งเสรมินิสติมทีศันคติ
ต่อการปลูกต้นตะแบกเลือด อยู่ ในระดับเห็นด้วย 
(�̅�=3.63) และหลงัการส่งเสริมนิสิตมีทศันคติต่อการ
ปลูกต้นตะแบกเลือด อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(�̅�=4.20) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริมมีค่า
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า คู่มือการส่งเสริมการปลูก 
ไมม้คี่า : ตน้ตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
มีความเหมาะสมและครบถ้วน มีผลท าให้นิสิต  
มีทัศนคติที่เพิ่มขึ้น ได้รับความรู้จากกระบวนการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นตะแบกเลือด โดยใช้เกม
เป็นฐานการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ ความ

เข้าใจ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของสร้อยตระกูล อรรถ
มานะ (2551 : 64) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า 
ทัศนคติ คือ ผลผสมผสานระหว่ างความนึกคิด  
ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึกของ
บุคคลที่มต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใดคนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่ง ซึ่งออกมาในทางประเมินค่าอันอาจ
เป็นไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ และความรู้สึก
เหล่านี้ มแีนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมใดพฤติกรรม
หนึ่งขึ้น เป็นไปตามแนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตร
โรจน์ (2552 : 25) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติ 
หมายถึง การแสดงออกซึ่งวจิารณญาณที่มต่ีอเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เป็นการอธิบายเหตุผลที่มีต่อสิ่งใดสิง่หนึ่ง 
ทศันคตหิรอืความคดิเหน็มลีกัษณะทีจ่ะอธบิายเหตุผล
เฉพาะ เป็นไปตามแนวคดิของฉัตรชยั ปันชาติ (2555: 
7) ใหค้วามหมายไวว้่า ทศันคตเิป็นความรูส้กึต่อสิง่หนึ่ง
สิง่ใดด้านที่ดแีละไม่ดีอาจเป็นลกัษณะบวกหรือลบพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจ และสอดคล้องกบังานวิจัยของ
วาท ีลพพนัธท์อง และประยูร วงศจ์นัทรา (2559: 142) 
ท าการศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมผลติภณัฑ ์
สีเขียว ส าหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการ
ฝึกอบรมนิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (�̅�= 3.90) และหลังการ
ฝึกอบรมนิสติกลุ่มทดลองมทีศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบั
เห็นด้วย (�̅�= 4.47) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า นิสิตกลุ่ม
ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
สอดคล้ องกับงานวิ จัยของสุ ภาณี  ฝ้ ายสีงาม  
และน ้ าทิพย์ ค าแร่  (2557 : 60) ได้ศึกษาเรื่ อง  
การส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากสะระแหน่ของชาวบ้าน
ท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย  
จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์จากสะระแหน่ 
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีค่าเฉลี่ยของทศันคติก่อนการ
ส่งเสรมิ อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=2.32) และหลงัการ
ส่งเสริมอยู่ในระดับมาก (�̅�=2.83) เมื่อเปรียบเทียบ 
ค่าเฉลี่ยของทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จากสะระแหน่
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิพบว่า ผู้เขา้ร่วมการส่งเสริม 
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มีค่าเฉลี่ยทัศนคติหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสริม อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และสอดคล้องกบังานวิจยัของยุวนิดา สุภา และคณะ 
(2556 : 95) ไดศ้กึษาเรื่องการรณรงคก์ารจดัการน ้าเสยี
จากครวัเรอืนส าหรบัชุมชนบา้นเก่าน้อย หมู่ที ่2 ต าบล 
แวงน่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า การจดักิจกรรมการรงณรงค์การจดัการน ้าเสีย
จากครัวเรือนส าหรับชุมชนบ้านเก่าน้อย ก่อนการ
รณรงค์ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัไม่
แน่ใจ และหลังการรณรงค์ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติอยู่ในระดบัเห็นด้วย แสดงให้เห็นว่าหลงัการ
รณรงคก์ารจดัการน ้าเสยีจากครวัเรอืนส าหรบัชาวบ้าน
เก่าน้อยมผีลท าใหท้ศันคตขิองชาวบ้านเพิม่ขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรูม้ผีลท าให้
ทศันคตขิองนิสตินัน้เป็นไปในทางทีด่ขี ึน้เนื่องจากมกีาร
จดัการกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกบัการถ่ายทอดทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษา และใช้คู่มือการปลูกไม้มีค่ า:  
ต้นตะแบกเลือดโดยใช้เกมเป็นฐานการเรียน ในการ
บรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นสื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าการ
สง่เสรมิมทีศันคตทิีด่ต่ีอการปลกูตน้ตะแบกเลอืด 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นตะแบกเลือด 
โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู ้
 จากการศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูก
ไมม้คี่า : ตน้ตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ 
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า ก่อนการสง่เสรมินิสติมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูก ตน้ตะแบกเลอืด อยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม (�̅�=2.35) และหลงัการส่งเสรมิ นิสติมี
คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับเพื่อความ
ถูกต้องดงีาม (�̅�=3.31) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ของจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่านิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการสง่เสรมิ มนียัส าคญัทางสถติริะดบั .05 
แสดงให้เห็นว่า คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า:  
ต้นตะแบกเลอืด โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้มคีวาม
เหมาะสมและครบถ้วน มีผลท าให้นิสิต มีจริยธรรม
สิง่แวดล้อมที่ดีเพิ่มขึ้น ได้รบัความรู้จากกระบวนการ

ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นตะแบกเลือด โดยใช้เกม
เป็นฐานการเรียนรู้  ท าให้นักเรียนเกิดความรู้   
ความเขา้ใจได้ด ีและเป็นไปตามแนวคดิของ วนิัย วรีะ
วัฒนานนท์  (2536 :12)  ได้กล่าวว่ า จริยธรรม
สิง่แวดล้อมเป็นสาขาหนึ่งของปรชัญา เป็นรากฐานที่
ก่อให้เกดิความคดิ ทศันคติและการปฏบิตัิต่อสิง่ใดสิง่
หนึ่ งซึ่งนอกเหนือไปจากการศึกษา หรือมีความรู้
เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิหรอืปรากฏการณ์ในเรื่องต่างๆ แลว้
จริยธรรมเป็นหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับศีลธรรมหรือ
คุณธรรมของมนุษย์เรื่องของความดงีาม ความถูกต้อง
และความเมตตาเอื้ออาทรต่อกันและกัน จริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม จงึเป็นหลกัการปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดล้อม
ส าหรบัมนุษย์ที่ยึดเอาความดีงาม ความถูกต้องตาม
หลักคุณธรรมและความเมตตาที่พึงปฏิ บัติ ต่ อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีผลต่อชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกนั 
และเป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา  
(2551: 64) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มจากเนื้อหาสิง่แวดลอ้ม 
4 เรื่อง ได้แก่ ป่าไม้ แหล่งน ้ า ขยะ และโลกร้อน  
โดยวัดจริยธรรม 7 ตัว ได้แก่ ความกตัญญูกตเวที 
ต่ อสิ่งแวดล้อม การไม่ เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม  
ความละอายและเกรงกลวัต่อสิง่ไม่ดี การเป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อม  ความ เมตตากรุ ณาสิ่ ง แวดล้ อม  
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการไม่เห็นแก่  
ซึง่ไดก้ าหนดระดบัสงูต ่าของระดบัจรยิธรรมไว ้4 ระดบั 
คือ ระดับที่ (ท าเพื่อตนเอง) ระดับที่ 2 (ท าเพื่อพวก
พ้อง) ระดับที่ 3 (ท าเพื่อสังคม) ระดับที่ 4 (ท าเพื่อ 
ความถูกต้องดีงาม) การวัดและประเมินจริยธรรม  
จึงมีวิธีการวัดเดียวกันกับการวัดด้านเจตพิสัย  
ซึ่งมธีรรมชาติของการวดัและประเมนิ และเป็นไปตาม
แนวคิดของอรรถเดช สรสุชาติ (2558: 23) ให้ความ 
หมายจรยิธรรมว่า จรยิธรรม หมายถึง คุณสมบตัิทาง
ความประพฤติ ที่ส ังคมมุ่งหวังให้คนในสังคมนั ้น 
ประพฤติ มีความถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพ
ภายในขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าที่ที่สมาชิกใน 
สงัคมพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อ
สงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคม 
การที่จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปเช่นนัน้ไดผู้้ปฏบิตัจิะต้องรูว้่า
สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระครวูาปี พชัราภรณ์ (2554 : 52) ไดศ้กึษา การศกึษา
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จริยธรรมสิง่แวดล้อมของพระนิสติ มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
ของพระนิ สิตที่ก าลังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยรวมมคี่าเฉลีย่คะแนนอยู่ในระดบัสงูมาก 
และพระนิสติทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาฯ 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา และต าแหน่งงานต่างกัน จะมีจริยธรรม
สิง่แวดล้อมไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพศิาล เครอืสติ 
และชยัวฒัน์ สุทธริตัน์ (2559 : 155) ได้ท าการศึกษา
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายสิ่งแวดล้อมที่มี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มรีะดบั
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรค่ายสิง่แวดล้อมในระดบั 2 รอ้ยละ 16.67 และ
มีระดับ 3 ร้อยละ 83.33 และเมื่อหลังการเข้าร่วม
กจิกรรมเสรมิหลกัสูตรค่ายสิง่แวดล้อมนักเรยีนมีระดบั
จริยธรรมสิง่แวดล้อมในระดบั 3 ร้อยละ 46.67 และมี
ระดบั 4 รอ้ยละ 53.33 นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ที่
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายสิ่งแวดล้อมมี
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัเขา้ร่วมกจิกรรมสูงกว่าก่อน
เขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของณิชกมล ดวีงษา และคณะ 
(2561: 19) ไดท้ าการศกึษาเรื่องการพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่องชุมชนกับการจัดการป่าชุมชน  
ผลการศึกษาพบว่า คะแนนจริยธรรมสิง่แวดล้อมของ
นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด 
เรื่องชุมชนกบัการจัดการป่าชุมชน ก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 และหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.89 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงั
การเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้ 
  ดงันัน้กจิกรรมการส่งเสรมิการท าให้จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม ของนิสตินัน้เป็นไปในทางทีด่ขี ึน้ เนื่องจาก
มกีารจดัการกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบัการถ่ายทอด
ทางสิ่งแวดล้อมศึกษา และใช้คู่มือการปลูกไม้มีค่า:  
ต้นตะแบกเลือดโดยใช้กรณีศึกษา ในการบรรยายให้
ความรูเ้พื่อเป็นสื่อกระตุ้นให ้ผูเ้ขา้การสง่เสรมิมทีศันคติ
ทีด่ต่ีอการปลูกต้นตะแบกเลอืดจงึท าใหน้ิสติมจีรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
นิสติจงึมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไปในทางทีด่ขี ึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1) สามารถน าคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้น
ตะแบกเลือด โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ไปให้กบั
ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นช่องทางในการเรยีนรู้ และ
ศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัการปลูกตน้ตะแบกเลอืด 
  2) ความรูท้ีไ่ดจ้ากคู่มอืการปลูกตน้ตะแบกเลอืด 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และ
สามารถน าไปใช้ในการปลูกต้นตะแบกเลือดเพื่ อ
ประกอบอาชพีได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
  1) ควรมีการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม ในการ
สง่เสรมิโดยใชคู้่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นตะแบกเลอืด 
โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ให้
เกดิความสนใจมากขึน้ 
  2) ควรมีการศึกษาและจัดท าระบบฐานข้อมูล
พนัธุต์้นตะแบกเลอืดเพื่อใหง้่ายต่อการอนุรกัษ์และการ
สบืค้นขอ้มูลเพื่อใช้ในการอนุรกัษ์และการส่งเสริมการ
ปลูกต่อไปและมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น 
พืน้ทีก่ารปลกู ระบบการบรหิารจดัการน ้า  
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