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บทคดัยอ่ 
 

  งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมาย (1) เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นเต็ง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ ใหม้คี่าประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80 / 80 และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์(2) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ความรู ้ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิสิตชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนในรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ
เขา้ร่วม เครื่องมอืที่ใชใ้นการศกึษา ประกอบด้วย คู่มือการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นเต็ง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ 
ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานไดแ้ก่  paired t-test ผลการศกึษา 
พบว่า คู่มือการส่งเสริมมีประสทิธิภาพ เท่ากบั 87.50/82.83 มีดชันีประสทิธิผล (E.I) เท่ากบั 0.6709 แสดงว่าหลงัการ
สง่เสรมินิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 67.09 และนิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อ
การปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ หลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า ต้นเต็ง เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ ความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม  

  ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were as follows : 1) to develop a manual of promoting of the planting precious trees: Burma 
Sal (Shorea obtusa Wall. ex Blume) by using mind mapping technique in accordance with an 80/80 performance efficiency criterion 
and effective according to the criteria, 2) to compare the environmental knowledge, attitude and ethics towards precious trees 
planting : Burma Sal (Shorea obtusa Wall. ex Blume) using mind mapping technique before and after the promotion. The sample 
used in the research were 30 the 1st year undergraduate students in Environmental Education, Faculty of Environment and 
Resource Studies, Mahasarakrm University, enrolled in forest and wildlife resources subject, by voluntary sampling. The research 
tools were a manual to promoting planting precious trees : Burma Sal (Shorea obtusa Wall. ex Blume) by using mind mapping 
technique, environmental knowledge test, attitude test and environmental ethics test. The statistics used for analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The results showed that the efficiency of the manual was 
87.50/82.83 and the effectiveness index of the manual which developed was 0.6709, it showed that undergraduate students 
improved their study by 67.09%. After the promotion through a manual, undergraduate students had an average score of 
environmental knowledge, attitude and ethics towards the planting of precious trees : Burma Sal (Shorea obtusa Wall. ex Blume) 
higher than before the promotion, statistical significance at the level of .05. 
 
Keyword: Promotion of the planting of precious trees, Burma Sal, mind mapping technique, environmental 
knowledge, environmental attitude, environmental ethics  

mailto:tarasanam@hotmail.com


วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(6), 2564 : 15 - 28 
 

17 

1. บทน ำ 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความต้องการในการใช้
ประโยชน์จากไมม้แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ทุก ๆ ปี ดงันัน้ปัญหา
การลกัลอบตัดไม้ท าลายป่ายงัคงเป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้
ทรพัยากรป่าไมข้องไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจากสถติป่ิาไม ้ใน
ปีพ.ศ. 2552 พบว่าสถติป่ิาไมใ้นปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมี
พื้นที่ป่าอยู่ถึงร้อยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ หรอืประมาณ 
171 ล้านไร่ และในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่า
เพียงร้อยละ 33.44 ของพื้นที่ทัง้หมด หรือประมาณ 107.24 
ล้านไร่ ในแง่ของประโยชน์ของไม้ มีมากมายหลายอย่าง
ยกตวัอย่างเช่น การก่อสรา้งอาคารบา้นเรอืนเครื่องเรอืน และ
เครื่องมอืเครื่องใชต่้าง  ๆเป็นตน้ หลกัส าคญัของการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ คือต้องรู้จกัใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และเกิดความเสียหายน้อยที่สุดมาตรการควบคุม และ
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ของทางราชการจงึไดเ้กดิขึน้และ
เป็นการควบคุมการใช้ทรพัยากรธรรมชาติให้เป็นไปอย่าง
ชาญฉลาด เท่าที่มนุษย์พึงจะท าได้เพื่อให้ทรัพยากร 
ธรรมชาตซิึง่มอีย่างจ ากดั สามารถใชไ้ดอ้ย่างยาวนานและเกดิ
ประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษยชาติแต่ในข้อเท็จจริงการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตขิองมนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
หรอืกฎเกณฑท์ีท่างราชการไดก้ าหนดไวส้ถานการณ์ปัจจุบนั
พบว่ามกีารบุกรุกท าลายทรพัยากรป่าไมอ้ย่างต่อเนื่อง แมว้่า
ทางราชการจะทุ่มเทงบประมาณหรอืก าหนดมาตรการป้องกนั
รกัษาป่าในรปูแบบต่าง ๆ  กต็าม (กรมป่าไม,้ 2561: 10) 
 ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือตัดไม้ที่มีค่าทาง
เศรษฐกจิกย็งัคงมอียู่อย่างไม่ลดละ และการกระท าดงักล่าว
กม็กีารพฒันารูปแบบและวธิกีารในการกระท าผิดไม่ว่าจะ
โดยใช้เครื่องมอืที่ทนัสมยัหรอืเทคโนโลย ีที่ก้าวหน้ามาใช้
ในการบุกรุกและท าลายทรพัยากรป่าไม ้อนัก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อทรพัยากรป่าไม้ของชาติเป็นจ านวนมาก การ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีจ่งึตอ้งมคีวามเขม้งวดและรูเ้ท่าทนั
เล่หเ์หลีย่ม หรอืแนวทางของผูก้ระท าผดิเหล่านัน้ ซึง่มกัจะ
อาศยัช่องโหว่ของกฎหมาย ดงันัน้การด าเนินคดกีฎหมาย
เมื่อสามารถตรวจยดึจบักุมผูก้ระท าผดิไดแ้ลว้ จงึตอ้งอาศยั
ความเชี่ยวชาญ ความรอบรู้ความสามารถและมาก
ประสบการณ์ของเจา้หน้าที ่และอาศยัความร่วมมอืประสาน
หน่วยงานดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินการ เพื่อมิ
ใหผู้ก้ระท าผดิอาศยัช่องโหว่ของกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ  
เพื่อให้ตนเองพ้นผดิ ซึ่งกฎหมายที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ใช้
เป็นหลักในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการ

กระท าผดิกฎหมายว่าดว้ยการป่าไมไ้ดแ้ก่ พระราชบญัญตัิ
ป่าไม้พุทธศกัราช 2484 พระราชบญัญตัิป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ.2535 เป็นต้น  
(ณพพลวรรฒ โสมณวตัร,์ 2554 : 22) 
 ไม้มคี่าทางเศรษฐกจิ คอื ไม้ยนืต้นทุกชนิด รวมถึง
ไผ่ทีป่ลกู หรอืขึน้เองตามธรรมชาตแิละอยูน่อกเขตป่าอนุรกัษ์
ทีม่กีารใชป้ระโยชน์เนื้อไม ้หรอื ผลติผลอื่นทีไ่ม่ใช่เนื้อไมเ้พือ่
การค้า ดงันัน้ อาจกล่าวโดยรวมได้ว่าไม้มคี่าทางเศรษฐกจิ
เป็นไมท้ีส่ามารถน ามาสรา้งมลูค่า หรอืแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์
อื่น ๆ รวมทัง้ใหป้ระโยชนทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่ผูป้ลูก 
และรัฐบาลได้ก าหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สามารถใชเ้ป็นทรพัยส์นิเพื่อเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิไดโ้ดย
สามารถน ามาค ้าประกนัการกู้ยมืเงนิ หรอืขอสนิเชื่อได้โดย
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษา เพื่อพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินมูลค่าต้นไม้ที่เป็นมาตรฐาน และได้รบัการยอมรบั 
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ จงึไดน้ าไมย้นืตน้ทีม่มีลูค่าสงูมาเป็น
หลักประกันทางธุรกิจ โดยการออกเป็นกฎกระทรวง ตาม
มาตรา 8 (6) แห่งพระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกจิ พ.ศ. 
2558 เพื่อเปิดทางใหใ้ชไ้มย้นืตน้ทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิ เช่น 
ต้นไม้ตามบญัชที้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่าสามารถน ามา
เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะผูป้ระกอบการรายย่อย (SMEs) ไดร้บัความสะดวก
และมโีอกาสเขา้ถงึแหล่งทุนในการประกอบธุรกจิมากยิง่ขึน้
แลว้ นโยบายดงักล่าว สรา้งแรงจูงใจใหค้นไทยหนัมาปลกูไม้
ยืนต้นในที่ดินกรรมสทิธิเ์พื่อการออม ช่วยสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิแลว้ยงัสง่ผลดที าใหป้ระเทศไทยมพีืน้ที ่สเีขยีวเพิม่
มากขึ้นในระยะยาว ประชาชนยงัสามารถใช้ประโยชน์จาก
ต้นไมร้ะหว่างการปลูก โดยใชเ้ป็นหลกัประกนัทางธุรกจิเพื่อ
กู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินได้อีกด้วย ขณะเดียวกัน 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จะมไีม้
จากป่าปลูกจ านวนมากใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปในอนาคต 
ส าหรบัไมย้นืตน้ทีก่ าหนดตามบญัชทีา้ยกฎหมายวา่ดว้ยสวน
ป่า จ านวน 58 ชนิด ประกอบดว้ย ไมส้กั พะยงู ชงิชนั กระซกิ 
กระพี้เขาควาย สาธร แดง ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าโมง 
มะค่าแต้ เคี่ยม เคี่ยมคะนอง เต็ง รงั พะยอม ตะเคียนทอง 
ตะเคียนหิน ตะเคียนชนัตาแมว ไม้สกุลยาง สะเดา สะเดา
เทยีม ตะก ูยมหนิ ยมหอม นางพญาเสอืโคร่ง นนทร ีสตับรรณ 
ตนีเป็ดทะเล พฤกษ์ ปีบ ตะแบกนา เสลา อนิทนิลน ้า ตะแบก
เลือด นากบุด ไม้สกุลจ าปี แคนา กัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ 
สุพรรณิการ์ เหลืองปรีดียาธร มะหาด มะขามป้อม หว้า 
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จามจุรี พลบัพลา กนัเกรา กะทงัใบใหญ่ หลุมพอ กฤษณา  
ไม้หอม เทพทาโร ฝาง ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุล
ทุเรยีน และมะขาม (สว่นปลกูป่าภาคเอกชน, 2563: เวบ็ไซต)์  
 ไมเ้ตง็มตีน้ก าเนิดมาจากเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็น
ที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบนัจากลกัษณะการใช้งานของไม้เต็ง 
เนื่องจากไม้เต็งเป็นไม้เนื้อแขง็ที่มี ล าต้นขนาดตัง้แต่ปาน
กลางไปจนถึงใหญ่มาก อกีทัง้ไม้เต็งยงัเป็นไมพ้นัธุ์ที่มอีายุ
ยืนยาว ไม้เต็งเป็น ไม้โตช้า มีอัตราการเติบโตของ
เสน้ผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 0.8 เซนติเมตร/ปีรอบตดัฟันไม้
ประมาณ 20-30 ปีมคีุณสมบตัิที่ด ีและราคาไม้เต็งกไ็ม่แพง
มากนกั รวมไปถงึสามารถเลอืกซือ้ไดง้่ายจากแหล่งซือ้ขายไม้
เต็งทัว่ไป ได้แก่ ร้านขายไมเ้ตง็ บรษิัทจ าหน่ายไม้เต็ง ร้าน
ขายไมเ้ตง็ลาว เป็นตน้ ไมเ้ตง็ถูกน ามาใชใ้นงานอุตสาหกรรม
เฟอรน์ิเจอร ์งานตกแต่งภายในและภายนอก การท าเสาเรอืน
ไม้เต็ง พื้นไม้เต็ง บนัได ไม้เต็ง ฝ้าเพดานไม้เต็ง บวัไม้เตง็ 
คานไมเ้ตง็ และน ามาแปรรปูเป็นไมเ้ตง็แปรรปูเพื่อการใชง้าน
ทีห่ลากหลายมากขึน้ แต่ไม่ค่อยนิยมน ามาท าเป็นวงกบ บาน
ประตู หรอืหน้าต่างเพราะไมเ้ตง็มคีวามถ่วงจ าเพาะ หรอืค่า
อตัราส่วนระหว่างความหนาแน่นของไม้และน ้า เมื่อทัง้สอง
อย่างมอีุณหภูมทิีเ่ท่ากนันัน้สงู ไมเ้ตง็สามารถพบไดม้ากใน
ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศอนิโดนเีซยี เป็นตน้ ขนาดของไมเ้ตง็ทีน่ิยมน าออกมา
จ าหน่าย คอื ขนาดความหนา 1×2  นิ้ว กวา้ง 12 นิ้ว ยาว 1 - 
6.5 เมตร ขนาดความหนา 1.5×3 นิ้ว กวา้ง 12 นิ้ว ยาว 1 - 6.5 
เมตร และขนาด ความหนา 2×3 นิ้ว กวา้ง 12 นิ้ว ยาว 1 - 6.5 
เมตร เป็นตน้ ไมเ้ตง็ เป็นไมป้ระเภทไมเ้นื้อแขง็ มหีลากหลาย
สายพนัธุ ์เช่น ไมเ้ตง็ลาว ไมเ้ตง็มาเลย ์ไมเ้ตง็ซา ไมเ้ตง็แดง 
ไม้เต็งอินโด เป็นต้น ซึ่งไม้เต็ง แต่ละชนิด มีคุณสมบตัิที่
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย การดูแลรักษา ไม้เต็งง่าย ไม่
ยุ่งยาก ซบัซอ้น ไมเ้ตง็ จงึเป็นทีน่ิยมแพร่หลาย โดยการแปร
รูปไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ขอ้ดขีองไม้เต็งคอื มลีวดลาย  
ทีส่วยงาม สามารถน าไปแปรรูปไดใ้นทนัท ีราคาจ าหน่ายไม้
เต็ง ตามบรษิัทจ าหน่ายไม้เต็งทัว่ไปนัน้ มรีาคาไม่แพงเมื่อ
เทยีบกบัไมช้นิดอื่น รา้นขายไมเ้ตง็จะก าหนดราคาไมเ้ตง็ตาม
ขนาดของมั นปกติ อยู่ ที่  600-900 บาท ต่ อคิ ว ฟุ ต  
และสงูขึน้ไปตามล าดบั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพของไมเ้ตง็ หาก
ถูกตดัมานานกว่าไม้เต็งรุ่นอื่นจะมรีาคาถูกกว่าไม้เต็งทีถู่ก
ตดัใหม่ เพราะสามารถน ามาใช้งานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
กว่า (ปิยะพนัธ ์มัน่คง, 2558: เวบ็ไซต)์ 

 ดงันัน้ จากประโยชน์มากมายดงัทีก่ล่าวมา ผูว้จิยัจงึ
ได้ท าการศกึษา และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นเต็ง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ เพื่อใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมส่งเสรมิไดร้บัความรูเ้กีย่วกบั
การปลูกต้นเต็ง รวมถึงมทีศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
เพิม่มากยิง่ขึน้และสามารถบูรณาการใหเ้กดิประโยชน์ โดยมี
วธิใีนการด าเนินการ คอื การจดัการส่งเสรมิเป็นวธิถ่ีายทอด
ความรู้ พร้อมทัง้มเีอกสารและคู่มอืเป็นองค์ประกอบในการ
ส่งเสริมเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคามใหม้คีวามรู ้มคีวามตระหนกัถงึการ
สรา้งพืน้ทีป่่าเพิม่มากขึน้และเป็นการลดการตดัไมท้ าลายป่า 
จงึควรแก่การสง่เสรมิเพื่อเพิม่ผลผลติ เพราะตน้เตง็มเีนื้อแขง็
มลี าตน้ขนาดตัง้แต่ปานกลางไปจนถงึใหญ่มาก อกีทัง้ตน้เตง็
ยงัเป็นไม้พนัธุ์ที่มีอายุยืนยาว สามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
เพื่อลดตน้ทุนและสามารถเพิม่รายไดใ้นอนาคตอกีดว้ย  
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มีค่า 
ตน้เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ใหม้คี่า
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80 / 80 และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิเกี่ยวกบัการ
ปลูกต้นไมม้คี่า ต้นเตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญา
ตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จ านวน 99 คน  
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรี
ชัน้ปีที่  1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม 
และทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ลงทะเบยีนใน
รายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า จ านวน 30 คน ได้จากการ
เลอืกแบบสมคัรใจเขา้ร่วม 
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3.2 ตวัแปรศึกษา 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 
มคี่า: ตน้เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 3.2.2 ตวัแปรตาม คอื ความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลกูตน้ไมม้คี่าตน้เตง็ 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูต้นไมม้คี่า: ตน้เตง็ โดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ 
มคี่า: ตน้เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ  
 3) แบบวดัทศันคติต่อการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นเต็ง 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ  
 4) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกต้นไมม้ี
ค่า: ตน้เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยัแบ่งเป็น 2 
ระยะ คอื 
  ระยะที ่1 การสรา้งและการหาคุณภาพเครื่องมอื มี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
   1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื 
   2) สร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัได้แก่ คู่มอื
การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า ต้นเต็ง โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิด ประกอบไปด้วย 3 หน่วยการ
ส่งเสริม ได้แก่  หน่วยการส่งเสริมที่  1 ลักษณะทาง
พฤกษศาสตรข์องตน้เตง็ หน่วยการส่งเสรมิที ่2 สรรพคุณของ
ต้นเต็ง และหน่วยการส่งเสริมที่ 3 เทคนิคการปลูกและ
ขยายพนัธุ์ต้นเต็ง แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และ
แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
   3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ส่งอาจารยท์ีป่รกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  
   4) น าเครื่ องมือที่ผ่ านอาจารย์ที่ปรึกษา  
ส่งผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมือ และประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่าความ
เหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์คะแนนจาก
ผู้ เชี่ ยวชาญทั ้ง 3 ท่ าน พบว่ า คู่ มื อและเครื่ องมือ  
มคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความเหมาะสมของคู่มอื
และเครื่องมอื มคี่าเฉลีย่มากกว่า 4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมอื
ที่ใช้ในการส่งเสริมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้

   5) น าเครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
    5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.482 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.22 - 0.62 
และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
    5.2) แบบวัดทัศนคติค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.877 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.23 - 0.81 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
    5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.934 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.22 
- 0.76 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อนามาใช้ในการจดักจิกรรม
การสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า ตน้เตง็ 
  ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดความรูส้ ิง่แวดลอ้ม
ศกึษา 
   1) ขออนุญาตใชส้ถานทีใ่นการจดัการกจิกรรม
ส่งเสรมิ ณ มูลนิธสิิง่แวดล้อมศกึษา ต าบลหนองปลงิ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
   2) ทดสอบความรู้ วัดทัศนคติและจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มีค่า ต้นเต็ง ก่อนการ
สง่เสรมิ 
   3) เริม่กระบวนการการสง่เสรมิการปลกูตน้ไม้
มคี่า: ต้นเต็ง โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ 
ซึ่งมีการจับกลุ่มในการท าแผนผังความคิดในระหว่างการ
สง่เสรมิ โดยมขีัน้ตอนในการท าแผนผงัความคดิ ดงันี้ 
    3.1) เตรยีมความพร้อมให้กบัผู้เข้ารบัการ
สง่เสรมิ โดยการถ่ายทอดองคค์วามรูเ้กีย่วกบัตน้ไมม้คี่า ตน้เตง็ 
    3.2) อธบิายเกี่ยวกบัเทคนิคการเรียนรู้
แบบแผนผังความคิดและเสนอแผนผังความคิดในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ พร้อมทัง้อธิบายโครงสร้างหรือรูปแบบ
ของแผนผงัความคดิและวเิคราะหร์่วมกนั 
    3.3) จัดก ลุ่มผู้ เข้ ารับการส่ ง เสริม  
กลุ่มละ 5-6 คน เพื่อระดมความคดิรวบยอดไวบ้นเชื่อมโยง
แตกสาขาออกไปในแต่ละแผนผงัความคดิ 
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    3.4) ให้ผู้เข้ารบการส่งเสริมน าแผนผัง
ความคิดมาอภิปรายให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมท่านอื่น  ๆ 
ไดร้บัฟัง 
   4) ทดสอบความรู้ วดัทศันคติและจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มีค่าต้นเต็ง หลังการ
สง่เสรมิ 
   5) สรุปผลการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า ตน้
เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ  
3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 1) แบบประเมนิความเหมาะสมของคู่มอืการส่งเสรมิ
การปลูกต้นไม้มีค่า ต้นเต็ง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ 
 2) แบบประเมนิความสอดคลอ้งคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นไมม้คี่า ต้นเตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิ 
 3) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลของการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า ต้นเตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ 
  3.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้ไมม้ี
ค่า ต้นเต็ง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด 
จ านวน 20 ข้ อ  มี ลั กษณะเ ป็ นค าถาม ปลายปิ ด  
แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  3.2) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกต้นไม้มีค่า  
ตน้เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ จ านวน 
20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) มี 5 ตัวเลือก คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  3.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการการปลูก
ต้นไม้มีค่า: ต้นเต็ง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงั
ความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบ 
4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง คอื เพื่อตนเอง เพื่อญาติมติรพวก
พอ้ง เพื่อสงัคม เพื่อความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 

   
ภาพประกอบที ่1.1 กระบวนการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการปลกู
ตน้ไมม้คี่า ตน้เต็ง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 

 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นี้  ผู้วิจ ัยใช้โปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลู มดีงันี้ 
  1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ ได้แก่   
ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบั และค่าอ านาจจ าแนก 
  3) สถติเิปรยีบเทยีบผลก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
ไดแ้ก่ Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมทีมี่ประสิทธิภาพ 
(E1/ E2) ตามเกณฑ ์80/80 ของคู่มือ 
 การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า ต้นเต็งโดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มีค่า ต้นเต็ง ระหว่างการ
ส่งเสริม โดยรวมมีคะแนนเท่ากับ 525 แสดงให้เห็นว่า
ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 87.50 
และคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้น
เตง็ หลงัการสง่เสรมิ โดยรวมมคีะแนนเท่ากบั 497 แสดงให้
เห็นว่าประสิทธิภาพของภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็น 
รอ้ยละ 82.83 ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : 
ต้นเตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ จงึมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 87.50/82.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 (ดงัแสดงในตารางที ่4.1) 
  ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของการส่งเสรมิการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นเต็ง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ มีค่าเท่ากบั 0.6709 หมายความว่า นิสติมีความรู้
เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือการส่งเสริม ร้อยละ 67.09  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัแสดงในตารางที ่4.2) 
4.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นเต็งโดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิดของนิสิตก่อน
และหลงัการส่งเสริม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 4.2.1 นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการปลูก
ต้นไม้มีค่า ต้นเต็ง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิด ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
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(�̅�= 9.56) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
โดยรวมอยู่ในระดบั มากที่สุด (�̅�= 16.56) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนน เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นเต็ง 
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
หลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อน การส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั.05 (ดงัแสดงในตารางที ่4.3) 
 4.2.2 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลกูตน้ไมม้ี
ค่า ต้นเต็ง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด 
ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (�̅�= 4.15)  
และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิโดยรวมอยู่
ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�= 4.45) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนน

เฉลีย่ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมี
นยัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัแสดงในตารางที ่4.3) 
 4.2.3 นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการ
ปลูกต้นไมม้คี่า ต้นเตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคิด ก่อนการส่งเสริม โดยรวมอยู่ในระดับเพื่อสงัคม  
(�̅�= 2.59) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม  
(�̅�= 3.29) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัแสดงตารางที ่4.3) 

 
ตารางที ่4.1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ (E1/E2) 
 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ (N=600) �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 525 17.50 0.77 87.50 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 497 16.56 1.35 82.83 

ประสิทธิภำพของคู่มือ (E1/E2) เท่ำกบั 87.50/82.83 
 
ตารางที ่4.2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า : ตน้เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิ 
 
ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร
ส่งเสริมทุกคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร
ส่งเสริมทุกคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
กำรทดสอบ 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) ของคู่มือ 
เกณฑ ์

287 497 30 20 0. 6709 ผ่านเกณฑ ์
 
ตารางที ่4.3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อต่อการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิของนิสติ ของนิสติ โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

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

ความรู ้(N=20) 9.56 2.81 ปานกลาง 16.56 1.35 มากทีส่ดุ -15.563 29 .000* 

ทศันคต ิ(N = 5) 4.15 0.05 เหน็ดว้ย 4.45 0.06 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-6.839 29 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.59 0.08 เพื่อสงัคม 3.29 0.86 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-13.569 29 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5. อภิปรำยผล 
การส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นเต็ง โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้  
5.1 ผลการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: 
ต้นเตง็ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีประสิทธิผล
ตามเกณฑ ์ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิ พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็น
ร้อยละ 87.50 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็น 
รอ้ยละ 82.83 ดงันัน้ การสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เตง็ 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิมปีระสทิธภิาพ
ของคู่มอืการสง่เสรมิ 87.50/82.83 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
ตามทีต่ัง้ไว ้ส าหรบัการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นเตง็ 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ โดยใชคู้่มอืการ
ส่งเสรมิซึง่เป็นรูปแบบในการจดักจิกรรม เพื่อท าใหผู้เ้ขา้ร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการปลูก 
ต้นไม้มีค่า : ต้นเต็ง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิด ซึ่งสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองให้มี
จิตส านึกต่อการส่งเสริมการปลูกต้นเต็ง ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สามารถน าไปต่อยอดได้ และมีผลไป
ในทางทีด่ขี ึน้ แสดงใหเ้หน็ว่าการจดักจิกรรม โดยใชคู้่มอืการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นเตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ มเีกณฑท์างการสง่เสรมิความรูท้ีส่งูขึน้ 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด ธนพร ณัฏฐ์เพียรกลวง (2555: 23)  
ได้กล่าวไวว้่า กจิกรรมที่ต้องการใหผู้้เรยีนได้มกีารฝึกเสรมิ
ทกัษะในการเรยีนรูใ้นแหล่งเรยีนรู ้ซึง่ในทีน่ี่หมายถงึ การท า
กิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนฝึก
ปฏบิตั ิเพื่อเสรมิใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและมทีกัษะเพิม่ขึน้ 
ส่วนใหญ่กจิกรรม การเรยีนรู้มกัจะมอียู่ทา้ยบทเรยีน ซึ่งใน
บางครัง้กิจกรรมการเรียนรู้จะมีลกัษณะเป็นแบบฝึกหดัให้
ผูเ้รยีน ไดฝึ้กปฏบิตัหิรอืเป็นใบงานใหผู้เ้รยีนปฏบิตัริะหว่าง
เรียนรู้หรือหลังการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของปรีชา ช้างขวญัยืน (2551: 127-132) ได้อธิบาย
คู่มอืทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนว่า คู่มอื คอืหนังสอืทีผู่เ้รยีน
ใชค้วบคู่ไปกบัต าราทีเ่รยีนปกตโิดยการถ่ายทอดความรูผ้่าน
คู่มอืการเรยีนรู ้อาจท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท าสิง่
ใดสิง่หนึ่งแก่ผูอ้ื่นโดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคต ิ
และเกดิความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ ๆ  ได้

อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามแนวคดิของสุพตัรา วงศ์ษา 
(2549: 77) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
หมายถึง แบบแผนการด าเนินการจดัการเรยีนรู้ที่ได้รบัการ
จดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีหลกัการ
การเรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบนั ้นยึดถือโดยผ่าน
กระบวนการวิจัยและได้ รับพิสู จน์ และทดสอบว่ า  
มปีระสทิธภิาพ ซึง่รูปแบบการสอนจะแสดงขัน้ตอนทีผู่เ้รยีน
จะไดเ้รยีนรูแ้ละผูส้อนต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบ
ดงักล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ
รปูแบบนัน้ ๆ  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาท ีลพพนัธท์อง 
และประยรู วงศจ์นัทรา (2559: 189-202) ไดศ้กึษา การพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีน : 
สาธารณรฐัสงิคโปร ์พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม มี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 93.44/84.78 ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน
ที่ตัง้ไว้ 80/80 ส าหรบัการอบรม แสดงให้เห็นว่านิสติที่เขา้
ร่วมอบรมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ชลทิศ พนัธุ์ศิริ และบญัญัติ สาลี (2559: 176-
188) ได้ศกึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมอาเซยีน สหพนัธรฐัมาเลเซีย ผลการศกึษา
พบว่า คู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.33/93.22 
แสดงให้เห็นว่าคู่มือฝึกอบรม มีประสทิธิภาพและสามารถ
น าไปใช้ได้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา  
เหล่าชาต ิ(2559: 86 ) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดิน ส าหรับนิสิตชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม พบว่า คู่มือฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรดนิมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.02/90.86 ซึง่
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ผกามาศ โคตรชมพ ูและจุไรรตัน์ คุรุโคตร (2561: 36-48) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพฒันาคู่มือการจดัการป่าชุมชน
บา้นวงัชยั หมู่ที ่11 ต าบลโนนชยัศร ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรมการจัดการ 
ป่าชุมชน มีประสิทธิภาพของคู่มือเท่ากับ 86.80/98.48  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือมีค่าดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) มีค่ าเท่ ากับ 0.6709 ส่งผลให้นิสิตมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือ  
ร้อยละ 67.09 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของเผชิญ กิจระการ 
(2546: 27) ได้ให้ความหมายของ ดชันีประสทิธผิลคอืการหา
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ประสิทธิผลของสื่อหรือ นวัตกรรม เทคนิค วิธีสอนที่
พฒันาขึน้ว่า มปีระสทิธผิลเพยีงใด เหมาะสมทีจ่ะน าไปใชใ้น
การ จดัการเรยีนรูห้รอืไม่ เป็นการสรา้งความเชื่อถอืใหก้บัสื่อ
ที่ สร้างขึ้นว่าเป็นสื่อที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ในการ
จดัการเรยีนรูไ้ดน้กัเรยีนมคีวามกา้วหน้าหรอืมคีวามรูเ้พิม่ขึน้
หลังจากใช้สื่อมากน้อยเพียงใด สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555: 77) ไดก้ล่าวว่า คู่มอื เป็นเอกสาร
หรอืหนังสอืทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหค้รูใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการ
สอน สามารถสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรหรอืใช้
เป็นคู่มอืของครูในการใชห้นังสอืเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มอืที่เขยีน
ขึ้นเป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มือได้ศึกษาท าความเข้าใจเรื่องที ่
จะท า และสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพบรรลุ
ส าเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือมีความสะดวกและ
สามารถปฏบิตัิงานได้บรรลุวตัถุประสงค์ภายใต้มาตรฐานที่
ใกล้เคียง และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุนิตย์ เย็นสบาย 
(2543: 122) ได้กล่าวว่า หนังสือคู่มือ เป็นหนังสืออ้างอิง
ประเภทหนึ่งทีจ่ดัทาขึน้เพื่อรวบรวมเรื่องราว และขอ้เทจ็จรงิ
เกี่ยวกบับุคคล,เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะด้าน ซึ่งอาจเป็น
เรื่องราวที่น่าสนใจด้านใดด้านหนึ่ง หรอืเรื่องในสาขาวชิาใด
วิชาหนึ่งโดยเฉพาะอย่างกว้างๆ โดยให้รายละเอียดของ
เรื่องราวนัน้อย่างสัน้ ๆ  กะทดัรดั เพื่อผูอ้่านจะไดใ้ชเ้ป็นคู่มอื
ศกึษาเรื่องที่น่าสนใจได้เป็นอย่างด ีหรอือาจใช้เป็นคู่มอืใน
การปฏบิตังิาน และใชเ้ป็นแหล่งอา้งองิหาขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะตอบ
คาถามในเรื่องราวหนึ่งๆ ได้โดยรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ อารียา บุษราคัม และคณะ (2561: 1 – 16)  
ไดศ้กึษา การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด 
เรื่อง เหด็ธรรมชาตใินป่า ผลการวจิยัพบว่า ดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) ของคู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง 
เหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน มคี่าเท่ากบั 0.8674 หมายความว่า 
แสดงว่ านิ สิตมีความรู้ เพิ่มขึ้นและส่ งผลให้นิ สิตมี
ความก้าวหน้ าในการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 86.74  
และสอดคล้องวิจัยของ วิภารัตน์  ตาลทรัพย์ และคณะ  
(2561: 1 – 18) ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม เรื่อง 
ระเบยีบป่าชุมชน ผลการวจิยัพบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง ระเบยีบ
ป่าชุมชนโคกหนิลาด มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และมี
ประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรมระเบยีบป่าชุมชน มคี่าเท่ากบั 
0.8400 หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีความก้าวหน้าในการ
เรยีนรู้ คดิเป็นร้อยละ 84.00 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

พัชราพร ชิดทอง และคณะ (2561: 65 – 74) ได้ศึกษา  
การพฒันาคู่มอืการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็น
พลงังานทดแทน ผลการวิจยัพบว่า ดชันีประสทิธิผล (E.I.) 
คู่มือการท าถ่านแท่งจากไมยราบยักษ์ เพื่อเป็นพลังงาน
ทดแทน มี เท่ ากับ 0.6919 หมายความว่ าชาวบ้านมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 69.19  
5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้ทศันคติ จริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นเต็ง โดยใช้
เทคนิคการเรียนรูแ้บบแผนผงัความคิด 
 5.2.1 ผลศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการ
ปลกูตน้ไมม้คี่า: ตน้เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิ 
  ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการ
สง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผังความคิด พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
สง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ มคีวามรู้ก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบั
ปานกลาง (�̅�= 9.56) และหลังการส่งเสริมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด (�̅�= 16.56 ) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ พบว่า หลงัการสง่เสรมิอยู่นิสติมคีะแนนความรู้เฉลีย่
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : 
ต้นเต็ง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด  
มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ เนื่องจากคู่มอืการส่งเสรมิมคีวามเหมาะสม
และความน่าสนใจของเน้ือหาท าให้นิสิตเกิดความรู้ความ
เขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืการส่งเสรมิเป็นอย่างด ีซึง่คู่มอืการ
สง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผังความคิด เน้นให้นิสิตได้รับประสบการณ์และ
ความรูใ้หม ่ๆ  เพื่อใหน้ิสติสามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์
ทีไ่ดเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า : ต้นเตง็ โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์
และสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิ
ของ กรีติ ยศยิง่ยง (2549: เวบ็ไซต์) ได้กล่าวว่า ความรู้และ
ความเขา้ใจเป็นกระบวนการเกิดความรู้น าไปสู่ความเขา้ใจ
และน าไปใช้ โดยผ่านการวิเคราะห์และสงัเคราะห์เป็นไป
ตามล าดบัขัน้ตอนอย่างชดัเจน โดยชี้ให้เห็นว่าความรู้เป็น
ขัน้ตอนแรกในการทีส่มองรบัเอาขอ้มูลเขา้มาเกบ็ไวใ้นระบบ
ความจ า จากนัน้ขัน้ตอนทีส่องจงึเป็นเรื่องราวของความเขา้ใจ
ในความหมายของขอ้มลูจากความรูน้ัน้ ๆ  จนถงึขัน้ถ่ายทอด
หรอืสื่อความหมายออกมาใหผู้้อื่นรบัรู้ต่อไปได้แลว้จงึมาถงึ
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ขัน้น าความรู้ไปใช้จากความเข้าใจด้วยการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และประเมินผลต่อไป เป็นไปตามแนวคิดของ  
ศพิล รื่นใจชื่น (2549: 10) ไดก้ล่าวว่า ความรู ้คอื สิง่ทีส่ ัง่สม
มาจากการศึกษาเล่าเรียนการค้นคว้า หรือประสบการณ์
รวมทัง้ความสามารถเชงิปฏบิตัิและทกัษะความเขา้ใจ หรอื
สารสนเทศทีไ่ดร้บัมาจากประสบการณ์สิง่ทีไ่ด้รบัมาจากการ
ได้ยนิ ได้ฟัง การคดิ หรอืการปฏบิตัิองค์วชิาในแต่ละสาขา 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ แสงจนัทร ์โสภากาล (2550: 14-15) 
ได้กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกบัข้อเท็จจริง 
เหตุการณ์ รายละเอยีดต่าง ๆ  ทีเ่กดิจากการสงัเกตการศกึษา 
ประสบการณ์ทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ และสงัคม
ความรูพ้ืน้ฐาน หรอืภูมหิลงัของแต่ละบุคคล ทีบุ่คคลไดจ้ดจ า
หรอืเกบ็รวบรวมไว ้และสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤตกิรรม
ที่ ส ัง เกตหรือวัดได้  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จดิาภา ยิม้แยม้ (2557: 57) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิ
การปลูกขมิ้นชนัเพื่ออนุรกัษ์สมุนไพรไทย ส าหรบัโรงเรยีน
บ้านดอนหน่อง ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการปลูกขมิ้นชันเพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทยอยู่ใน
ระดบัมาก (�̅�= 12.73) หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีวามรูเ้ฉลีย่
อยู่ในระดบัมากที่สุด (�̅�= 17.60) เมื่อเปรียบเทยีบหลงัการ
ส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้มากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคล้อง
กบังานวจิยัของสาวติร ีวรสุทธ์ (2557: 46) ได้ท าการศกึษา
เรื่ อง การส่งเสริมการอนุรักษ์ ป่าชุมชนบ้านดอนบม  
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า ก่อนฝึกอบรมชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรูเ้กีย่วกบั
การอนุรกัษ์ป่าชุมชนอยู่ในระดบัพอใช ้หลงัฝึกอบรมชาวบา้น
มคีะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัด ีหลงัฝึกอบรมชาวบา้นมี
คะแนนเฉลีย่ความรูส้งูกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมนียันยัส าคญั
ทางสถิตทิี่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อรอนงค์ 
พลโคกก่อง และคณะ (2561: 69 - 86) ได้ศึกษา การพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน ผลการวจิยั
พบว่า การเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัปัญหาการทิง้ขยะใน
ป่าชุมชน ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ของนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมก่อน
การเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่
เท่ากับ 13.90 และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 26.83 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน

เฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของสุจติา โตสุข (2556: 38) ไดศ้กึษาการส่งเสรมิ 
กิจกรรมอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาบ้านหวัขวั ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
ชาวบ้านมีความรู้เรื่องการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาหลงัเขา้ร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ว่าชุดแบบทดสอบ
ความรู ้เรื่อง การสง่เสรมิการปลกูตน้ไม ้มคี่า : ตน้เตง็ โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิทีผู่เ้ขา้ร่วมกจิกรรมได้
ท าแบบทดสอบนัน้ มคีะแนนความรูห้ลงัเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่น ามาอ้างอิง ดังนั ้น  
จงึสามารถน าแบบวดัความรูน้ี้ไปใชใ้นการวดัคุณภาพความรู้
ในกจิกรรมทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
 5.2.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทยีบทศันคติต่อการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นเต็ง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงั
ความคดิ 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
สง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการ
จดักจิกรรม พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นเต็ง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิด ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  
(�̅�= 4.15) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ 
โดยรวมอยู่ ในระดับ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ ง  (�̅�= 4.45)  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคตหิลงัการส่งเสรมิ
สงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
แสดงให้เหน็ว่า กจิกรรมการส่งเสรมิมผีลท าให้ทศันคตขิอง
นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเน่ืองจากมีกระบวนการจดั
กจิกรรมโดยใชว้ธิกีารจดักจิกรรม มกีระบวนการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดล้อมศึกษาโดยเครื่องมือที่ใช้ในการจดักิจกรรมการ
ส่งเสรมิ คอื คู่มอืการส่งเสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า ต้นเตง็ โดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ แผนผงัความคดิใน
การบรรยายใหค้วามรู้ เป็นสื่อหรอืตวักระตุ้นให้เกดิทศันคติ
ต่อการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เตง็ โดยใชเ้ทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิเพิม่ขึน้เป็นสื่อหรอืตวักระตุ้นให้
เกดิทศันคตต่ิอการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นเตง็ โดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดเพิ่มมากขึ้น  
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ โสภา ชูพกิุลชยั (2521: 57) ไดใ้ห้
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ความหมายของค าว่า ทัศนคติ  หมายถึง การรวบรวม
ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็นและความจริง  
ซึ่งได้แก่ความรูต่้าง ๆ  รวมทัง้ความรู้สกึซึง่เป็นการประเมนิ
ค่าทางบวกและทางลบ ซึ่งทัง้หมดจะเกี่ยวพนักนั ทศันคต ิ
เมื่อก่อรปูขึน้มาแลว้ยากทีจ่ะเปลีย่นแปลงไดเ้พราะมแีนวโน้ม
ทีจ่ะคงอยู่ตลอดเวลา คอืมนุษยจ์ะยอมเปลีย่นแปลงความรูส้กึ
นึกคดิของตนโดยปราศจากการบงัคบั หรอืต่อสูเ้พื่อให้เกิด
ความเปลีย่นแปลงเป็นไปไดอ้ย่างมาก และเป็นไปตามแนวคดิ
ของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533: 122) ทัศนคติ หมายถึง 
ดชันีชี้ว่าบุคคลนัน้คิดและรู้สกึอย่างไรกบัคนรอบข้างวตัถุ
หรอืสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยทศันคตนิัน้
มรีากฐานมาจากความเชื่อทีอ่าจส่งผลถงึพฤตกิรรมในอนาคต
ได้ทศันคติจงึเป็นเพยีงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิง่เรา้
และเป็นมติขิองการประเมนิเพื่อแสดงว่าชอบหรอืไม่ชอบตอบ
ประเด็นหนึ่ง ๆ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคลที่เป็น
ผลกระทบมาจากการรบัสารอนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ญาณพฒัน์ เฉลยสุข, ไพบูลย ์
ลิ้มมณี และกรรณิกา สุขงาม (2561: 49-60) ได้ท าการศกึษา
เรื่อง การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยใช้
กระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา ผลการศกึษาพบว่า คะแนน
เฉลี่ยทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล 
พบว่าก่อนการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็
ด้วย (�̅�= 2.46) และหลงัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�= 2.90) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ทศันคตกิ่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า นักเรยีนมคีะแนน
เฉลีย่ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ จารุวรรณ วงค์อามาตย์ และคณะ (2562 : 82 - 93)  
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากต้นเถาวัลย์เปรียง ผล
การศึกษา พบว่า ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์จากต้น
เถาวลัยเ์ปรยีงของนักเรยีนโรงเรยีนเกิ้งวทิยานุกูลทีเ่ขา้ร่วม
การส่งเสรมิ มีคะแนนเฉลี่ย ทศันคติก่อนการส่งเสรมิอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และหลงัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ
อยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อน
และ หลงัการส่งเสรมิ พบว่านักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ ทศันคติ
หลงัการส่งเสรมิเท่ากนัอยู่ในระดบัมากม ีอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05   

 5.2.3 ผลศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ต่อการปลูกต้นไมม้คี่า ต้นเตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการส่งเสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า ต้นเตง็ โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิของนิสติกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนและหลงัการอบรม พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม 
(�̅�= 2.59) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม  
(�̅�= 3.29) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่ากจิกรรมการ
ส่งเสริมมีผลท าให้จริยธรรมสิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วม
กจิกรรมเพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการจดักจิกรรมโดยใช้
วิธีการจดักิจกรรม มีกระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อม
ศึกษาโดยเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม คือ คู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า ต้นเตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผังความคิด แผนผังความคิดในการบรรยายให้
ความรู ้เป็นสือ่หรอืตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละมจีรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นเตง็ โดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิดเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของ ประยูร วงศ์จนัทรา (2553: 171-172) 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ หลกัการทีค่วรประพฤตอิย่าง
หนึ่งต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งมผีลท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่าง
เป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ และเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่สรรพสิง่
ที่อาศัยสิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่สูญเสียระบบ
สัมพันธภาพระหว่างตนกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจริยธรรม
สิง่แวดล้อมไม่สามารถแยกออกได้จากจรยิธรรมชวีติ สงัคม 
และชุมชน โดยศกัยภาพในตวัของมนัเองเป็นปัจจยัหลกัใน
การบูรณาการเชื่อมดยงชวีติ ชุมชน และสงัคมสิง่แวดลอ้มให้
ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยนื เป็นไปตามแนวคดิของ เป็นไปตาม
แนวคิดของ อรรถเดช สรสุชาติ (2558 : 23) ให้ความหมาย
จรยิธรรมว่า จรยิธรรม หมายถงึ คุณสมบตัทิางความประพฤติ
ทีส่งัคมมุ่งหวงัใหค้นในสงัคมนัน้ประพฤต ิมคีวามถูกต้องใน
ความประพฤติ มเีสรภีาพภายในขอบเขตของมโนธรรมเป็น
หน้าที่ทีส่มาชใินสงัคมพงึประพฤตปิฏบิตัต่ิอตนเองต่อผูอ้ื่น 
และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นใน
สงัคม การทีจ่ะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะตอ้งรูว้่า
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สิง่ใดถูกสิง่ใดผดิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐากร สทิธโิชค 
(2558 : 91) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาจริยธรรมสิง่แวดล้อม ผลการวิจยั
พบว่า นิสติมีคะแนนการพฒันานาจริยธรรมสิง่แวดล้อม 5 
ดา้น ก่อนเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง
และหลงัเรยีนอยู่ใน ระดบัด ีดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด ไดแ้ก่การ
กตญัญูกตเวทต่ีอสิง่แวดล้อม รองลงมาคอื การเป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อม และการเคารพและเห็นคุณค่าของสิง่แวดล้อม
ตามล าดับ และนิสิตมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้
รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดย
รวมอยู่ ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พระครูวาปีพัชราภรณ์ (2554: 52) ได้ศึกษา การศึกษา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ศูนย์การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ ผลการวจิยัพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของพระ
นิสติที่ก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วทิยาลยั ศนูยก์ารศกึษาจงัหวดัเพชรบรูณ์โดยรวม มคี่าเฉลีย่
คะแนนอยู่ในระดบัสูงมาก และพระนิสติที่ก าลงัศกึษาอยู่ใน
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาฯ ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ที่
มอีายุระดบัการศกึษา และต าแหน่งงานต่างกนั มจีรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา ห่อทอง ประยูร  
วงศจ์นัทรา และลขิติ จนัทรแ์กว้ (2561: 47) ไดท้ าการศกึษา
เรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องประเภทป่าชุมชนโคก
หินลาด ผลการศึกษาพบว่า นิสติ มีคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าคู่มือและ
กระบวนการฝึกอบรมกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนมีความ
เหมาะสมและมเีทคนิควธิกีารฝึกอบรมที่มคีวามหลากหลาย
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกหน่วย
ฝึกอบรม 
 

6. ขอ้เสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า 
ต้นเต็ง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดไป
ประยุกตใ์ชก้บัหลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัเนื้อหาในรายวชิาต่าง ๆ  ที่
เกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
 2) ชุมชนใดทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกบัพืน้ที่ทีม่ปัีญหาหรอืไม่
เหมาะสม สามารถน าการสง่เสรมิ การปลูกตน้ไมม้คี่า ต้นเตง็ 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิไปเผยแพร่เพื่อ
เป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการลกัลอบตดัไม ้การลกัลอบ
ท าลายป่าทัง้ทางตรงและทางออ้มได ้
 3) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารน าคู่มอืไปเผยแพร่
กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจ ถึงประโยชน์ของการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่าต้นเตง็ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่าต้นเต็ง โดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อใหค้วามรูก้บัผูท้ีส่นใจในเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกตน้ไม้
มคี่า ต้นเต็ง โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ
และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจ 
 2) ควรมีการศึกษาถึงการใช้สื่อที่หลากหลายและ
สอดคล้องกบัยุคสมยัเขา้มาใช้ ในการจดักจิกรรมในชุดการ
เรยีนรู้ และเป็นแนวทางในการพฒันาสื่อการสอนใหท้นัสมยั
และเกดิผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมากยิง่ขึน้ 
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