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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นปีบ โดยใชเ้กมเป็นฐานการ
เรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศคติ และจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศกึษาวจิยั  คือ นิสิตระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ลงทะเบยีนเรยีน
รายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่า ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย คู่มอื
การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นปีบ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและ
แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 98.15/90.50 ส่วนดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.8050 นิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 80.50 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคติ และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ หลงัการส่งเสรมิมากกว่า
ก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั: การส่งเสรมิ ความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม ทศันคตติ่อสิง่แวดล้อม จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ต้นปีบ เกมเป็น
 ฐานการเรยีนรู้



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 5(2), 2022: 88 - 101  
ISSN 2651-0782 
 

__________________________________________________ 
Coressponding Author: Sasiwimom Phonsing.; E-mail address: yinglag1@hotmail.com 

89 

The promoting of the planting valuable trees: Cork Tree (Millingtonia hortensis L.f.) 
by using games based learning 

 
Sasiwimom Phonsing1, Prayoon Wongchantra2, Kannika Sookngam3 

1,2,3Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University 
Kham Riang Sub-District, Kantharawichai District, Maha Sarakham province 44150 

 
Sasiwimom Phonsing, Prayoon Wongchantra, Kannika Sookngam. (2022). The promoting of the planting 
valuable trees: Cork Tree (Millingtonia hortensis L.f.) By using games-based learning. Thai Jurnal of 
Environmenal Studies Vol. 5(2), 2022 : 88 - 101 
 

Abstract 
 The purposes of this research were develop a munual of promotion the planting valuable trees: Cork 
Tree (Millingtonia hortensis L.f.) by using games based learning with efficiency and effectiveness as 
specified, and to study and compare envermantal 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 manual of the promotion planting 
valuable trees: Cork Tree (Millingtonia hortensis L.f.) 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 98.15/90.50. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0. 8050. The 
students had more knowledge and effect to increased stndent progress after using the promotion manual at 
80. 5 0% .  After the promotion the stuents had an average score of environmental knowledge, attitude and 
ethich more before promotion statistical significantly level of .05. 
 
Keyword: promotion, enviromental knowledge, enviromental attitude, environmental Ethics, CorkTree 
 (Millingtonia hortensis L.f.), games based learning 
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1. บทน ำ 
 ป่าไมเ้ป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามส าคญั
อย่างยิง่ต่อสิง่มชีวีติ ไม่ว่าจะเป็นมนุษยห์รอืสตัว์อื่นๆ 
เพราะป่าไม้มปีระโยชน์ ทัง้การเป็นแหล่งวตัถุดบิของ
ปัจจยัสี่ คืออาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยา
รักษาโรคส าหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการ
รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงไป
มาก  ๆย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เมื่อป่าไม้
ถูกท าลายส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและ
สงัคม (ทรพัยากรป่าไมแ้ละการจดัการ, 2547: 5) 
 การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ยังสามารถท าได้ในรูป
ของการส่งเสรมิเกษตรกร ให้ท าการปลูกสรา้งป่าตาม
หัวไร่ปลายนา หรือที่รกร้างของตน โดยไมท้ีป่ลูก
อาจเป็นไม้โตเร็ว ที่ใช้รอบหมุนเวยีนสัน้ๆ ทัง้นี้ เพื่อจะ
ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชเกษตรอีกส่วน
หนึ่ง อกีทัง้ท าใหเ้กดิความร่มเยน็ และเป็นแนวกนัลม 
ใหแ้ก่พชืสวนไร่นาด้วย ในปัจจุบันประเทศไทยได้
ส่งเสร ิม การปลูกต้นไมม้คี่า ต้นไม้ 58 ชนิด สามารถค ้ากู้
เงิน ต้นไม้ที่ใช้ค ้าประกันกู้ เงินได้ คณะรัฐมนตรี 
(ครม.) สัญจร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ออกกฎกระทรวง
ฉบับ ใ หม่ ภ าย ใ ต้พ ร ะ ร าชบัญญัติ  ( พ . ร . บ . ) 
หลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ.2558 เพื่อเปิดทางให้น า
ไม้ยนืต้นที่มมีูลค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นหลกัประกัน 
ทางธุรกิจเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินได้ โดย
ก าหนดว่าจะตอ้งเป็นตน้ไมต้ามบญัชทีา้ยกฎหมายวา่
ด้วยสวนป่า ที่สามารถน ามาเป็นทรัพย์ที่ใช้เป็น
หลกัประกนัทางธุรกจิ เพื่อสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการ
ไดร้บัความสะดวกและมโีอกาสในการประกอบธุรกิจ
มากขึ้น ส าหรบัไม้ที่มมีูลค่าทางเศรษฐกิจมกี าหนด
เอาไว้ว่าประชาชนสามารถใช้เป็นสินทรัพย์ หรือ
หลกัทรพัย์ใชค้ ้าประกนัในการท าธุรกรรมได้ กรมป่า
ไมร้่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง คอืกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงการคลัง  ได้ประชุม เพื่ อหาแนวทาง
ด าเนินการ โดยจะตัง้คณะกรรมการก าหนดแนวทาง
ประเมินมูลค่าราคาไม้แต่ละชนิด และก าหนด
คุณสมบตัอิื่นๆ ประกอบดว้ย เช่น ความเสีย่งต่อการ
ถูกลักลอบ ตัดโอกาสในการเจริญเติบโต ซึ่ ง
คุณสมบตัติรงนี้ สถาบนัทางการเงนิจะเป็นผูป้ระเมนิ 

โดยเอาหลักการราคากลางที่คณะกรรมการร่วม
ระหว่างกรมป่าไม้และกระทรวงพาณิชย์ ก าหนด
ออกมาเป็นตวัพจิารณา(กรมป่าไม,้ 2561: 12) 
 ต้น ปีบ  นั ้นถ ือ ได ้ว ่าถูกน ามา ใช ้เ ป็นยา
สมุนไพรกันตัง้แต่สมัยโบราณเป็นต้นมา แต่ใน
ปัจจุบันนี้คนจะรู้จ ักต้นปีบ กันน้อยลงและบางคน
อาจจะไม่รู้ว่า ต้นปีบมีสรรพคุณในการดูแลรักษา
ร่างกาย ซงึส่วนใหญ่แล้วในส่วนทีม่สีรรพคุณ ทางยา 
และมกีารน ามาใชใ้นการบ ารุงร่างกายมากทีสุ่ดกค็ง
จะหนีไม่พ้นในส่วนของดอกปีบนั น่เอง โดยใน
สมยัก่อน ผูค้นมกัจะเกบ็ดอกปีบมาตากแหง้เพื่อใชร้กัษา
โรครดิสดีวงจมูก และมสีาร hispidulin มฤีทธิใ์นการขยาย
หลอดลม รกัษาอาการหอบหดื ใช้ใบของต้นปีบเพื่อ
ช่วยในการขยายหลอดลม และใช้ส าหรบัการรกัษา
อาการหอบหดื ได้ด้วยเช่นกนั นอกจากนัน้แล้วดอกปีบ
ยังช่วยในการหลัง่ของน ้าดี และช่วยเพิ่มรสชาติโดย 
สามารถน าดอกปีบตากแหง้มาชงกบัน ้ารอ้น เพื่อดื่ม
เป็นชา จะมกีลิน่หอมละมุน และมรีสชาตหิวานแบบ
นุ่มนวล ไม่มรีสขมอกีทัง้ยงัช่วยใหสุ้ขภาพด ีและช่วย
บ ารุงก าลงัไดเ้ป็นอย่างดซีึ่งรวมถงึช่วยบ ารุงโลหติไดอ้กี
ดว้ย ต้นปีบนัน้เป็นทัง้ร่มเงา และยงัช่วยในการรกัษา
โรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ  และมสีรรพคุณทางยาสมุนไพร ที่
ดีนัน่เอง (เต็ม สมิตินันทน์, 2549: 24) 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดเ้หน็ความส าคญัของไมช้นดิ
นี้เพราะเป็นไม้เศรษฐกิจมีค่า ปลูกง่ายสามารถน าไป
เป็นหลกัค ้าประกนัได ้เพราะยงัขาดความรู ้ผูว้จิยัจงึ
ไดจ้ดัการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นปีบ โดยการใช้
เกมเป็นฐานให้กับกลุ่มตัวอย่าง และถ่ายทอด
กระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษา เพื่อใหเ้กดิความรู ้
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่
ผู้ศกึษา โดยสามารถความรูไ้ปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมตาม
ความตอ้งการต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้น
ปีบ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80
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 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลูกตน้ไมม้คี่า: ตน้ปีบ โดยใชเ้กม
เป็นฐานการเรยีนรู ้
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง  
 3 .1 .1  ประชากร ได้แก่  นิสิตสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 356 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษาชัน้ปีที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทรพัยากรป่าไม้
และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการคดัเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรตน้ คอื การส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ตน้
ปีบโดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 2) ตวัแปรตาม คอื 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกตน้ปีบ 
  2.2) ทศันคตติ่อการปลูกตน้ปีบ 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้น
ปีบ 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.2.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มือการการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มี
ค่า: ตน้ปีบ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
  2) ใบความรู ้เรื่องการปลูกตน้ไมม้คี่า: ตน้
ปีบ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 3.2.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ตน้ไมม้คี่า: ตน้ปีบ  
  2) แบบวดัทศันคตติ่อการปลูกต้นไมม้คี่า: 
ตน้ปีบ  

  3) แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ต่อการ
ปลูกตน้ไมม้คี่า: ตน้ปีบ  
3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 3.3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจาก
เอกสารการวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิการปลูก
ตน้ไมม้คี่า: ตน้ปีบ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้เพื่อ
เป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบเนื้อหาคู่มอื เพื่อ
จดัท าคู่มอืการส่งเสรมิ ใบความรู ้แบบทดสอบความรู ้
แบบวัดทศันคติ แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการ
ปลูกตน้ไมม้คี่า: ตน้ปีบ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 3.3.2 ก าหนดรูปแบบเนื้อหาคู่มอื จดัท าคู่มอื
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษา น ามาปรบัปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าเสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน ปรบัปรุงแก้ไขคู่มอืใหส้มบูรณ์มาก
ยิง่ขึน้หลงัจากรบัฟังค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า
คู่มอื มคี่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป มคี่าความ
เหมาะสมของคู่มอืและเครื่องมอื เฉลี่ยมากกว่า 4.0 
ขึน้ไป แสดงว่าสามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 3.3.3 น าแบบทดสอบความรู้แบบวดัทศันคต ิ
และแบบวดัจรยิธรรมต่อการส่งเสรมิการปลูกตน้ไมม้ี
ค่า: ต้นปีบ ไปทดลองใช้ (Try out) กับนิสิตสาขา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้ และค่าความยากงา่ยของเครื่องมอื ดงันี้ 
  1) แบบทดสอบความรู ้มคี่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ อยู่ระหว่าง 0.32 –52 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบั 0.42 เป็นไปตามเกฑณ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  2) แบบวดัทศันคต ิมคี่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้ อยู่ระหว่าง 0.88 – 0.98 และ ค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบั 0.97 เป็นไปตามเกฑณ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  3) แบบวดัจริยธรรม มีค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ อยู่ระหว่าง 0.12 – 0.31 และค่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบั 0.22 เป็นไปตามเกฑณ์มาตรฐาน ทีก่ าหนด
ไว ้
  3.3.4 จดัท าคู่มอื แบบวดัความรู ้ทศันคต ิ
และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกตน้ไม้ มคี่า: ต้น
ปีบ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ 
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3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยัการส่งเสริมการ
ป ลูกต้นไม้มีค่ า :  ต้น ปีบ  โดยใช้ เกม เ ป็นฐาน                  
การเรยีนรู ้แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่1 การออกแบบและสรา้งเครื่องมอืของ
การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นปีบ โดยใช้เกม
เป็นฐานการเรยีนรู ้  
  1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจาก
เอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่ อเป็นแนวทางใน     
การก าหนดรปูแบบ เนื้อหาคู่มอื  
  2) ศึกษาข้อมูล รูปแบบการใช้เกมเป็น
ฐานการเรียนรู้  เพื่ อ เ ป็นแนวทางควบคู่ ไปกับ                
การจดัท ารปูแบบเนื้อหาคู่มอื  
  3) น าเนื้อหาจากคู่มือที่สมบูรณ์แล้วมา
สร้างแบบวัดความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัด
จรยิธรรมต่อการปลูกตน้ไมม้คี่า: ตน้ปีบ 
  4) น าแบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิ
และแบบวดัจรยิธรรมต่อการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นปีบ 
ไปทดลองใช้ (Try out) กับนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อม
ศกึษาชัน้ปีที ่2 คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
จ านวน 30 คน  
  5 )  จัดท าคู่ มือ ในการถ่ า ยทอดและ
เครื่องมือวดัและประเมินผลให้สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็น
คู่มือการถ่ายทอดความรู้ ให้กับนิสิตสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษาชัน้ปีที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 ระยะที่ 2 การถ่ายทอดความรู้โดยการปลูก
ต้นไม้มคี่า: ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ มี
ขัน้ตอนดงันี้ 
  ขัน้ก่อนการส่งเสรมิ 
   1) แนะน าวิทยากรแก่ผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิน าเขา้สู่กิจกรรมเป็นการเตรยีมความพร้อม
ของผู้ให้ความรู้ เพื่อสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง 
อธิบายหัวข้อและรายละเอียดในหน่วยการเรียนรู้
ต่างๆ ก่อนการส่งเสรมิ 
   2) แจกแบบทดสอบความรู้แบบวัด
ทศันคติ และแบบวดัจริยธรรมก่อนการส่งเสรมิการ

ปลูกตน้ไมม้คี่า: ตน้ปีบ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
แต่ละหน่วยการเรยีนรู ้
  ขัน้ด าเนินการส่งเสรมิ 
   1) บรรยายความรู้เกี่ยวกับการปลูก
ตน้ไมม้คี่า: ตน้ปีบ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้และ
แจกแบบทดสอบระหว่างการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เรื่อง 
ความรูเ้กี่ยวกบัตน้ปีบ เสรจ็สิน้การเรยีนรูจ้ะมกีารเล่นเกม
ก่อนจะขึ้นหน่วยกิจกรรมที่ 2 คือเกมโดมิโน้ หน่วยที่ 2 
เรื่อง ประโยชน์ของตน้ปีบ  เสรจ็สิน้การเรยีนรูจ้ะมกีารเล่น
เกมก่อนจะขึน้หน่วยกจิกรรมที ่3 คอืเกมเหยยีบส ีและหน่วย
ที ่3 เรื่อง วธิกีารปลูก และการดแูลรกัษาตน้ปีบและเกมเป่า
ยงิฉุบงกูนิหาง 
   2) จัดกิจกรรมการเล่นเกมเหยียบสี 
และเกมโดมโิน้ อธบิายกตกิาและเทคนิคการเล่นเกม 
แล้วด าเนินกจิกรรมเล่นเกมโดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 
5-6 คน เล่นเกมตามกติกาที่ก าหนดไว้เพื่อเก็บ
คะแนนทีไ่ด ้แลว้หากลุ่มผูช้นะ 
    3) สรุปการเรียนรู้ ถาม - ตอบ แลก
ขอรางวลั อภปิลายผลร่วมกนั สอบถามความคดิเหน็
และประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
   4) ประเมินผลการเล่นเกมของนิสิต 
โดยท าตามกติกาและเทคนิคการเล่นเกมความ
สามคัคใีนกลุ่ม และเลอืกจากกลุ่มทีม่คีะแนนมากและ
เป็นผู้ชนะ ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันทัง้ 2 กลุ่ม ให้
เป็นผูช้นะทัง้ดว้ยกนัทัง้ 2 กลุ่ม 
 
ภาพประกอบที ่1 บรรยายความรูแ้ละกระบวนการเกมเป็น

ฐานการเรยีนรู ้

 
  ขัน้สรุป 
   1) สรุปเนื้ อหาในแต่ละหน่วยและ
กล่าวถงึประโยชน์ของเกมทีผู่เ้ขา้ร่วมส่งเสรมิไดร้่วม
กจิกรรมการเล่นเกมในครัง้นี้
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   2) ท าแบบทดสอบความรู้แบบวัด
ทศันคติ และแบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลงัการ
ส่งเสรมิ 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงันี้ 
 1. สถติพิืน้ฐาน  
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  2.1 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
  2.2 ค่าความยากงา่ย 
  2.3 ค่าความเชื่อมัน่  
  2.4 ความเทีย่งตรงของเนื้อ (IOC)  
  2.5 การหาดชันีประสทิธผิล (E.I) 
  2.6 ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
  2.7 ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคอื Paired 
t-test ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิที.่05  
 

4. สรปุผลกำรวิจยั  
 จากผลการการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มี
ค่า: ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู้ สามารถ
สรุปผลการศกึษาวจิยั ดงันี้ 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสิทธิภาพของคู่มือ 
 จากผลการศกึษาประสิทธภิาพของคู่มอืการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็น
ฐานการ เรียนรู้  พบว่ า  ประสิทธิผลภาพของ
กระบวนการ (E1) มคีะแนนรวมเท่ากบั 588 คะแนน 
คดิเป็นรอ้ยละ 98.15  และประสทิธภิาพของผลลพัธ์ 
(E2) มคีะแนนรวมเท่ากบั 543 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 
90.50 ดงันัน้ การส่งเสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า: ต้นปีบ 
โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพของ
คู่มอืการส่งเสรมิ 98.15/90.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ตารางที ่1) 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า: ตน้ปีบ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้(E1 / E2) 

หน่วยกิจกรรม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
ร้อยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของ
กระบวนการ(E1) 

20 19.63 0.12 98.15 ผ่านเกณฑ ์

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์
(E2) 

20 18.10 0.44 90.50 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริมเท่ำกบั 98.15/90.50 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า: ตน้ปีบ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ 
ผลรวมคะแนน
ควำมรู้ก่อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรู้หลงักำร

ส่งเสริมท 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล (E.I.) 
ของคู่มือ 

 
เกณฑ ์

305 543 30 20 0.8050 ผ่านเกณฑ ์
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4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การปลูกต้นปีบ ก่อนการส่งเสริมและหลงัการ
ส่งเสริม  
ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้ารปลูกตน้ไมม้ี
ค่า: ตน้ปีบ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ก่อนการ
ส่งเสรมิโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�=10.02) 

และหลงัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=18.10) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนความเฉลีย่ความรู ้พบว่านิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริมมสีงูกว่าก่อน การ
ส่งเสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัการปลูกตน้ไมม้คี่า: ตน้ปีบ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรูข้อง 
  นิสติ ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ โดยใช ้t-test (n=30) 

 
ด้ำน 

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

df 
 
t 

 
p 

�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 
ควำมรู้ 
(N=20) 

10.02 1.94 
ปำน
กลำง 

18.1 2.44 
มำก
ท่ีสุด 

29 -18.93 .000* 

* มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นปีบ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ก่อนและหลงั 
การส่งเสรมิโดยใช ้t-test (n=30) 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม(n=30) หลงักำรส่งเสริม(n=30) 

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

ทศันคติ (N=5) 3.52 0.54 เหน็ด้วย 4.75 0.48 
เหน็ด้วย
อย่ำงย่ิง 

29 -20.13 .000* 

* มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 
4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นปีบ โดยใช้
เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ก่อนการส่งเสริมและหลงั
การส่งเสริม 
 จากการศกึษา พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นปีบ 
พบว่า ก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดับเพื่อสังคม (�̅�= 
2.87) และจริยธรรมหลงัการส่งเสริมนิสิตมีคะแนน
เฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้องดีงาม (�̅�= 3.61) เมื่อเปรียบเทียบ

คะแนนความเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงั
การ ส่ง เสริม  พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05  (ตารางที5่) 
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ตารางที่ 5 ผลการเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็นฐาน
 การเรยีนรู ้โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ(n=30)

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม(n=30) หลงักำรส่งเสริม(n=30) 

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

จริยธรรม
(N=4) 

2.87 0.58 
เพื่อ
สงัคม 

3.61 0.54 
เพื่อควำม

ถกูต้องดีงำม 
29 -6.93 .000* 

* มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปลำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ทีใ่ช้
ในการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และ
ประสิทธิผลตามเกณฑ ์
 จากผลการศกึษาประสทิธภิาพของการเรยีนรู้
สิ่งแวดล้อม พบว่า ก่อนการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเท่ากับ 305 คะแนน และหลังการเรียนรู้มี
คะแนนเท่ากบั 543 คะแนน ดงันัน้ การเรยีนรูเ้ป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้พบว่า ประสิทธิภาพ
ของคู่ม ือส่งเสร ิม 98.15/90.50  ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ตามที่ตัง้ไว้ พบว่า ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ E1 คิดเป็นร้อยละ 98.15 และ
ประส ิทธ ิภาพของผลล ัพธ ์ E2  ค ิด เป็นร ้อยละ 
9 0 . 5 แ ล ะส ่ว นค ่า ด ัช น ีป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล ข อ ง ก ลุ ่ม
ตัวอย่าง 30 คน พบว่า ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 
0.8050 เป็นมาตรฐานที่สามารถใช้ได้ ส าหรบัการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรูปแบบการจดักิจกรรม การ
ส่งเสรมิ ใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเกดิความรูค้วามเข้าใจ
ในเรื่องการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้สามารถพฒันาผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมใหม้ี
พฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมมผีลสมัฤทธิเ์ป็นไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ ดงันัน้จงึ
แสดงให้เห็นว่าการจดักิจกรรมการส่งเสรมิ โดยใชคู้่มอื
การส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นต้นปีบ โดยใชเ้กม
เป็นฐานการเรยีนรู ้ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความก้าวหน้า 
แสดงให้เห็นว่าการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้น

ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ โดยใช้คู่มือ
ประกอบการถ่ายทอดความรู้ โดยผ่านกระบวนการ
สิง่แวดล้อมศกึษา ท าให้นิสติที่เขา้ร่วม มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนรู้สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
ลักษณะ ยุทธสุทธิพงศ์ (2550 :11) ได้กล่าวว่า 
ประสทิธภิาพ ต้องค านึงถงึการดาเนินงาน ทีส่ามารถ
บรรลุผลไดต้รงตามวตัถุประสงคท์ีก่าหนดไว ้แต่ทัง้นี้
ก็ต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพนัน้ พิจารณาที่กระบวนการของการ
ด าเนินงานมากกว่าผลผลิตของการด าเนินงาน
การศกึษาประสทิธภิาพของอุปกรณ์ปฏบิตักิารฟิสกิส์
แผนใหม่ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ เผชญิ กจิระการ 
(2546 : 1-6) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล คือ ของ
แผนการเรยีนรูห้รอืสื่อทีส่รา้งขึน้ โดยใหพ้จิารณาจาก
พฒันาการของนักเรยีนจากก่อนเรยีน และหลงัเรยีน 
ว่ามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้
หรอืไม่ หรอืเพิม่ขึน้เท่าใดซึง่อาจพจิารณาไดจ้ากการ
ค านวณค่า t-test แบบ Dependent Samples หรอืหา
ค่าดชันี มรีายละเอยีด ดงันี้ 1) การหาค่าพฒันาการที่
เพิม่ขึน้ของผูเ้รยีนโดยอาศยัการหาค่า t-test เป็นการ
พิจารณาดูว่านักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่าง
เชื่อถือได้หรอืไม่ โดยท าการทดสอบนักเรยีนทุกคน
ก่อน (Pretest) และหลงัเรียน (Posttest) แล้วนามา
ห าค่ า  t-test แบบ  Dependent Samples หากมี
นัยส าคัญทางสถิติ ก็ถือได้ว่า นักเรียนกลุ่มนัน้มี
พฒันาการเพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ สุภารตัน์ อ่อนกอ้น และคณะ(2559: 164) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ผลการศกึษา พบว่า 
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คู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพของคู่มือ เท่ ากับ 
92.43/84.33  และดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการ
ส่งเสริม เท่ากับ 0.7329 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 73.29สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อรทัย ผิวขาว และบัญญัติ สาลี 
(2559 : 124) ไดท้ าการศกึษา เรื่อง การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอาเซยีน 
ราชอาณาจกัรกัมพูชา ผลการศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า พบว่าประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 
94.20/92.10  ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม 
เ ท่ า กั บ  0 . 8 8 0 4  นิ สิ ต ที่ ใ ช้ คู่ มื อ ฝึ ก อบ รมมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 88.04 ซึ่ง
สอดคล ้องก ับง านว ิจ ัยของว ุฒ ิศ ักดิ  ์ บ ุญแน่น 
(2558 : 85) ได้ท าการศ ึกษา เรื่อง การพ ัฒนา
คู่ม ือการจ ัดการเร ียนรู ้ช ีวว ิทยาและปฏิบ ัต ิการ
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร ์ มหาว ิทยาล ัยมหาสารคาม พบว่า  มี
ประส ิทธ ิภาพเท่าก ับ 80.55/81.85 ซึ่ง เป็นไป
ต า ม เ กณฑ ์ ที ่ตั ง้ ไ ว ้ที ่ 8 0 / 8 0  แ ล ะ ม ีด ัช นี
ประสิทธิผล เท่ากับ 0.751 หมายความว่า นิสิต
ระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เร ียน
โดยใช ้คู ่ม ือช ีว ว ิทยาและปฏ ิบ ัต ิการช ีวว ิทยา
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการมีความก้าวหน้าของ
ความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 75.10  
 ดังนัน้ แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้าร่วม การ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้มคีวามกา้วหน้าในดา้นความรูเ้พิม่ขึน้
หลังจากการส่งเสริม เนื่ องด้วยคู่มือการส่งเสริม 
เนื้อหา มคีวามน่าสนใจ โดยการใช้เกมเป็นฐาน ท า
ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียน มีความเพลิดเพลิน
สนุกสนาน และเขา้ใจในเนื้อหาไดม้ากยิง่ขึน้ ส่งผลให้
นิสิตเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา ซึ่งคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นปีบ โดยใช้เทคนิค
เกมเข้ามาช่วยในการส่งเสริม เน้นให้นิสิตเกิดการ
เรียนรู้และประสบการณ์ เพื่อให้นิสิตสามารถน า
ความรู ้ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด 
 

5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้การ
ปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู้ ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศึกษาก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า ก่อนการส่งเสรมินิสติมคีวามรูเ้ฉลีย่ของความรู้
เกี่ยวกบักลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิการปลูกต้นไมค้่า: 
ต้นปีบ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู้ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (�̅�=10.02) และหลงัการส่งเสรมิมี
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากับ 
(�̅�=18.10) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของแสงจนัทร์ โสภากาล (2550: 
14-15) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า การรบัรู้
เกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์ รายละเอยีดต่าง ๆ ที่
เกิดจากการสงัเกตการศึกษา ประสบการณ์ทัง้  ใน
ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมความรู้
พืน้ฐาน หรอืภูมหิลงัของแตล่ะบุคคล ทีบุ่คคลไดจ้ดจ า
หรอืเก็บรวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤตกิรรม ทีส่งัเกต หรอืวดัได ้ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของ  ประภา เพญ็สุวรรณ (2550: 18) ได้กล่าวว่า ความรู้
เป็นพฤตกิรรมขา้งต้น ซึ่งผูเ้รยีนรูเ้พยีงแต่ จ าแนกได้
อาจโดยการฝึก หรือโดยการมองเห็นได้ยินจ าได้
ความรู้ข ัน้นี้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ 
ความหมาย ข้อเท็จจริงทฤษฎี กฎโครงสร้าง และ
วิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้  เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของอกัษร สวสัด ี(2542: 48) ไดก้ล่าวว่า 
ความรู้  เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู้เรียนเพียงแต่เกิด
ความจ าเป็น โดยอาจจะเป็นการ  นึกไดห้รอืโดยการ
มองเห็นได้ยิน จ าได้ ความรู้ชัน้นี้  ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์โครงสร้างและวิธีแก้ไขปัญหา ส่วนความ
เขา้ใจอาจแสดงออกมาในรปูของทกัษะดา้น  “การแปล” ซึ่ง
หมายถงึ ความสามารถ ในการเขยีนบรรยายเกีย่วกบั
ข่าวสาร นัน้ ๆ โดยใช้ค าพูดของตนเองและ“การให้
ความหมาย” ที่แสดงออกมา ในรูปแบบของความ
คิดเห็นและ ข้อสรุปรวมถึงความสามารถในการ 
“คาดคะเน” หรือการคาดหมายว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ
และคณะ (2557: 150)  ไดศ้กึษา การพฒันากจิกรรม
สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสีเขียว (Green 
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Poem) ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความรูต้่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ผลการศกึษาพบว่า 
หลงัการพฒันากจิกรรมสิง่แวดล้อมโดยใชก้ระบวนการกวี
สี เขียว (Green Poem) ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิจ กร รม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมก่อนเขา้ร่วมการพฒันากิจกรรม
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.00 
คะแนนซึง่มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 26.46 คะแนน 
ซึ่ ง มี ร ะดับความรู้ อ ยู่ ใ น ร ะดับมากที่ สุ ด  เมื่ อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลงักจิกรรม ผู้
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรูห้ลงักจิกรรมมากกว่าก่อน
กิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  นัฎฐภรณ์ ปรกึไธสง และคณะ 
(2561: 186-199) ได้ศึกษา ก า ร พ ัฒ น าคู ่ม ือ
ฝึกอบรมการอนุรักษ์สมุน ไพรในป่าบุ่ง ป่าทาม 
ส าหรับชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ต าบลเกิ้ง อ าเภอ
เม ือง  จ ังหว ัดมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบว่า 
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถ ิต ิที ่ร ะด ับ .05  ภูม ินทร์ น้อยปากดี และคณะ 
(2558: 39) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พชื
สมุนไพรในป่าดอนปู่ ตา เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน
บ้านโนนส าราญ ต าบลบ้านหวาย อ าเภอวาปีปทุม 
จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ก่อนการส่งเสรมิชาวบ้าน
มีความรู้ในระดบัพอใช้ หลงัการส่งเสริมชาวบ้านมี
คะแนนความรู้ เฉลี่ยโดยรวมอยู่ ในระดับดี เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนความรู้เฉลี่ยก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนความรู้เฉลี่ยหลงั
การส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ดังนั ้น แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้าร่วมการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นปีบโดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้มคีวามกา้วหน้าในดา้นความรูเ้พิม่ขึน้
หลังจากการส่งเสริม เนื่องด้วยเนื้อหาการส่งเสริม 
เนื้อหา มคีวามน่าสนใจ กระชบั และเขา้ใจง่าย โดย
การใชเ้ทคนิคเกมมาช่วยในการส่งเสรมิ ท าใหน้ิสติมี
ส่วนร่วมในการเรียน มีความเพลิดเพลิน ฝึกทกัษะ 

ความจ า ส่งผลให้นิสิตเกิดความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหา เพื่อใหน้ิสติสามารถน าความรู ้ไปประยุกต์ใช้
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
5.3 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการปลูก
ต้นไม้มีค่า: ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ 
ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศึกษา พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติต่อการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นปีบ ก่อนการ
ส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (�̅�=3.52) และ
หลงัการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
(�̅�=4.75) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงั
การส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ โรเจอร์ (roger, 
1978: 208-209) ได้กล่าวถึง ทศันคติว่าเป็นดชันีว่า
บุคคลนัน้คดิและรูส้กึอย่างไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุหรอื
สิง่แวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคติ
นั ้นมีรากฐานมาจากความเชื่ อที่อาจ ส่งผลถึง
พฤติกรรมในอนาคตได้ ทศันคติจงึ เป็นเพยีงความ
พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าและเป็นมิติของการ
ประเมินเพื่อแสดงว่าชอบ หรือไม่ชอบต่อประเด็น
หนึ่งๆ ซึง่ถอืเป็นการสื่อสารภายในทีม่เีป็นผลกระทบ
มาจากการรบัสารอนัจะมผีลต่อพฤตกิรรม ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2532: 
25) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติ หมายถึงการ
แสดงออกซึ่งวิจารณญาณที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
เป็นการอธิบายเหตุผลที่มีต่อสิ่งหนึ่งทัศนคติ หรือ
ความคดิเหน็มลีกัษณะทีจ่ะอธบิายเหตุผลเฉพาะ ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของ ศกัดิ ์สุนทรเสณี (2531: 2) 
กล่าวถึง ทัศนคติที่เชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมของ
บุคคลว่าทศันคติ หมายถึง ความสลบัซับซ้อนของ
ความรูส้กึหรอืการมอีคตขิองบุคคล ในการสรา้งความ
พรอ้มทีจ่ะกระท าสิง่ ใดสิง่หนึ่งตามประสบการณ์ของ
บุคคลนัน้ๆ ทีไ่ดร้บัมา ความโน้มเอยีงทีจ่ะมปีฏกิริยิา
ต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งในทางทีด่ ีหรอืต่อต้านสิง่แวดล้อมที่
จะมาถงึทางหนึ่งทางใด ในด้านพฤตกิรรม หมายถงึ 
การเตรียมตัวหรือความพร้อมที่จะตอบสนอง ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของญาณพฒัน์ เฉลยสุข และ
คณะ (2561: 49-60) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การส่งเสรมิ 
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การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยใช้กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาผล การศึกษาและเปรียบเทียบ
ทัศนคติ พบว่า ก่อนการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ ย
ทศันคติอยู่ในระดบัเห็นด้วย เท่ากับ 2.46 และหลงั
การส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดับเห็น
ด้วย เท่ากับ 2.90 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตกิ่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า นักเรยีนม ี
มแีนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวจิยัของสาส์นรงัสรรค์ โชคบ ารุงศลิป์  
(2557: 13) ได้ศกึษาเรื่อง การใช้ปุ๋ ยอินทรยี์ในนาขา้ว
ของสมาชิกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน 
อ าเภอห้วยแถลงจงัหวดันครราชสมีา ผลการศกึษา
พบว่า เมื่อเปรียบเทยีบทศันคติก่อนฝึกอบรมกาใช้
ปุ๋ ยอินทรยี์ในนาขา้วของชาวบ้านมทีศันคติเฉลี่ยใน
ระดบัน้อย หลงัการฝึกอบรมชาวบ้านมทีศันคเิฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่างกันคือ หลังการ
ฝึกอบรมมคี่าเฉลีย่มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของยุวเรศ วงษ์จนัทร ์และคณะ (2561: 152) 
ได้ศกึษา การพัฒนาคู่ม ือการท าสารปราบแมลง
ศ ัตรูพ ืช  โดยใช้ใบน้อยหน่ามีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เปรยีบเทยีบทศันคติต่อการปฏิบตัิการท าสารปราบ
แมลงศตัรพูชืโดยใช ้ใบน้อยหน่า ผลการศกึษา พบวา่ 
ชาวบ้านที่เข้ารบัการฝึกอบรม มีทศันคติต่อการท า
สารปราบแมลงศตัรูพืชโดยใช้ใบน้อยหน่าหลงัการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดังนั ้น แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้าร่วมการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรยีนรู้ มทีศันคติที่ดตี่อการปลูกต้นไม้มคี่า: 
ตน้ปีบ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้เพิม่ขึน้หลงัจาก
กิจกรรมการส่งเสริม เนื่องด้วยนิสิตได้รับความรู้
เกี่ยวกบักระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา 
เน้นใหน้ิสติเกดิการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ จงึท าให้
นิสติมทีศันคตเิพิม่มากขึน้หลงัการเรยีนรู ้
5.4 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อ
การปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็นฐาน
การเรียนรู้ ก่อนและหลงัการส่งเสริม 

 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นปีบ พบว่า 
ก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅�=2.87) และ
จริยธรรมหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความ
ถูกต้องดีงาม (�̅�=3.61) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ความเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการ
ส่ง เสริม  พบว่า  นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมหลัง  การส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05  ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของ   ประยูร วงศ์จนัทรา (2555: 171-
172) จรยิธรรมสิง่แวดล้อม หมายถงึ หลกัการทีค่วร 
ประพฤติอย่างหนึ่งต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผ ลท า ใ ห้
สิ ่ง แ วดล้อมด า ร ง อยู่ อ ย่า ง เ ป็ นดุลยภาพทาง
ระบบนิเวศ และเอื้อประโยชน์ให้แก่สรรพสิง่ที่อาศยั
สิ่งแวดล้อม ด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่สูญเสียระบบ
สมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดล้อม ซึ่งจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมไม่สามารถแยกออกไดจ้ากจรยิธรรมชวีติ 
สงัคมและชุมชน โดยศกัยภาพในตัวของมนัเองเป็น
ปัจจยัหลกั  ในการบูรณาการเชื่อมโยงชีวิต ชุมชน 
และสงัคมสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของอรรถเดช สรสุชาติ (2558: 
23) ให้ความหมายจรยิธรรมว่า จรยิธรรม หมายถงึ 
คุณสมบตัทิางความประพฤต ิทีส่งัคมมุ่งหวงัใหค้นใน
สงัคมนัน้ประพฤติ มคีวามถูกต้องในความประพฤติ 
มี เ ส รี ภ า พ  ภ า ย ใ น ข อบ เ ข ต ข อ ง ม โ น ธ ร ร ม 
(Conscience) เ ป็นห น้าที่ที่ สมาชิก ในสังคมพึง
ประพฤตปิฏบิตัติ่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อสงัคม ทัง้นี้
เพื่อก่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคมการที่จะ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปเช่นนัน้ได ้ปฏบิตัจิะตอ้งรูว้่าสิง่ใดถูก
สิ่ง ใดผิด  ซึ่ ง เ ป็นไปตามแนวคิดของ  Lawrence 
Kohlberg(1981: 595-603) กล่าวว่า จริยธรรมเป็น
พื้นฐานของความยุตธิรรม ซึ่งยดึถือเอาการกระจาย
สทิธแิละหน้าที่อย่างเท่าเทยีมกนั โดยมไิด้หมายถงึ 
กฎเกณฑ์ที่บงัคบัโดยทัว่ไป แต่เป็นกฎเกณฑ์ ซึ่งมี
ความเป็นสากลทีค่นส่วนใหญ่รบัไวใ้นทุกสถานการณ์
ไม่มีการขัดแย้งกัน เน้นอุดมคติดังนัน้ พันธะทาง
จรยิธรรมจงึเป็น การเคารพต่อสทิธ ิและขอ้เรยีกรอ้ง
ของบุคคลอย่างเสมอภาคกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวจิยัของ อารยีา บุษราคมัและคณะ (2561: 1-16) 
ไดศ้กึษา การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หินลาด  เ รื่ อ ง  เห็ดธรรมชาติ  ใน ป่ าชุ มชน มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อเห็ดธรรมชาติในป่า ผลการศกึษา
พบว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อเห็ดธรรมชาติในป่า
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตที่ระดบั .05  ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ชษิณุพงศ์ พนัธ์บุตร, และ
คณะ (2561 :44 – 60) ไดศ้กึษา การพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคามเรื่อง สตัว์ป่าในป่าชุมชน มวีตัถุประสงค ์
เพื่อศกึษาสตัวป่์าใน ป่าชุมชนโคกหนิลาด เพื่อศกึษา
และเปรยีบเทยีบจริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อสตัว์ป่าใน
ป่าชุมชนผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการจดักจิกรรมสงูกว่าก่อน
การจดักจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั . 05 ซึง่
เ ป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ ไว้  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพช็ร์ (2559: 35) ได้
ศกึษาเรื่อง จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในชุมชนบ้านท่า
เกษม ต าบลเมืองบางยม อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดั
สุโขทยั ผลการศกึษาพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงั
เข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ดังนั ้น แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้าร่วมการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรียนรู้ มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น
หลังจากการส่งเสริม เนื่ องด้วยนิสิตได้รับความรู้

เกี่ยวกบักระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา 
เน้นให้นิสิตเกิดจิตส านึก จากประสบการณ์ และ
จรยิธรรม จงึท าใหใ้หน้ิสติมจีรยิธรรมเพิม่มากขึน้หลงั
การเรยีนรู ้
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ขอ้เสนอแนะท่ีสำมำรถน ำไปใช้ได ้
 1. สามารถน าใบความรูก้ารส่งเสรมิ  การปลูก
ต้นไม้มคี่า: ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรูไ้ป
ใชป้ระกอบการเรยีนรู ้เพื่อใหผู้เ้รยีน มคีวามรูท้ศันคต ิ
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มทีด่ตี่อการปลูกตน้ปีบ 
 2. สามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกตน้ไม้
มีค่า: ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ เป็น
แนวทางในการปลูกต้นไม้ในการประกอบอาชีพได้ 
เนื่องจากไม้มีค่าเป็นทรัพยากรที่มีความส าคญัต่อ
ทางดา้นเศรษฐกจิ และสามารถสรา้งอาชพีได ้
6.2 ขอ้เสนอแนะในงำนวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาปัจจยัหรอืพฤติกรรมที่ มผีลต่อ
การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นปีบ โดยใช้เกม
เป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการขยายพนัธุ์พืช
และเพิม่ความสมดุลของป่า 
 2. ควรศกึษารูปแบบของสื่อใหเ้หมาะสมกบัผู้
เขา้อบรม การพฒันาสื่อ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ และ
สนใจ ในการเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบัการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นปีบ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้มาก
ยิง่ขึน้ 

 
 
7. เอกสำรอ้ำงอิง 
กรมป่าไม.้ (2561). ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ. พมิพค์รัง้ที ่3 เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ: ภาพพมิพ.์การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง 
 ประเทศไทย. (2547). ทรพัยากรป่าไมแ้ละการจดัการ. ล าปาง,ล าปาง. 
ชิษณุพงศ ์พนัธบ์ุตร, ประยูร วงศจ์นัทรา, ลิขิต จนัทรแ์กว้. (2561) การฝึกอบรมเรื่องการจดัการขยะรีไซเคิล ส าหรบั  
 นิสิตระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดลอ้มศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม :  
 ม.บ.พ. 
ญาณพฒัน์ เฉลยสุข และคณะ. (2561). การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้กระบวนการสิง่แวดล้อม 
 ศกึษา. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย. 1(1), 2561: 49-60 . 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(2), 2565 : 88 - 101 
 

100 
 

เต็ม สมติินันทน์. (2549). ชือ่พรรณไมแ้ห่งประเทศไทย ส านักงานหอพรรณไม ้กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และ  
 พนัธุพ์ชื, พจนานุกรมฉบบัเฉลมิพระเกยีรต,ิ กรุงเทพฯ.  
ประภาเพญ็ สุวรรณ. (2553). ความหมายของทศันคต.ิ กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ. 
ประยรู วงศจ์นัทรา. (2554). จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม. วทิยาการสิง่แวดลอ้ม. มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพชร. (2559). จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ในชุมชนบ้านท่าเกษม ต าบลเมอืงบางยม อ าเภอสวรรคโลก  
 จงัหวดัสุโขทยั.มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, สุโขทยั. 
นัฎฐภรณ์ ปรึกไธสง, สมบตัิ อปัมระกา และสุภารตัน์ อ่อนก้อน. (2561). การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์ 
 สมุนไพรในป่าบุ่งป่าทาม ส าหรับชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม.  
 วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย. 2561; 186 – 199. 
ปรญีาพร วงศอ์นุตรโรจน์. (2532). จติวทิยาสงัคม. กรุงเทพฯ : แพร่พนิยา อนิเตอรเ์นชัน่แนล. 
ผกามาศ โคตรชมภู, จุไรรตัน์ คุรุโคตร, ชลทศิ พนัธุ์ศริ.ิ (2561). การพฒันาคู่มอืการจดัการป่าชุมชนบ้านวงัชยั หมู่ 
 ที1่1 ต าบลโนนชยัศร ีอ าเภอโพนททอง จงัหวดัรอ้ยเอด็. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย. 2561; 36 - 48. 
เผชิญ กิจระการ. (2546). ดชันีประสทิธผิล. ในเอกสารประกอบการสอน. หน้า 1 – 6. มหาสารคาม : ภาควชิา 
 ศกึษาศาสตร ์
ภูมนิทร์ น้อยปากด.ี (2558). การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าดอนปู่ ตา เพือ่ใชป้ระโยชน์ในชุมชนบา้นโนน 
 ส าราญ ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม. จงัหวดัมหาสารคาม.. 
ยุวเรศ วงษ์จนัทร,์จุไรรตัน์ คุรุโคตร,ชลทศิ พนัธุศ์ริ.ิ (2561). การพฒันาคู่มอือบรมการท าสารปราบแมลงศตัรพูชืโดย 
 ใชใ้บน้อยหน่า.วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย. 2561: 152-162.  
รงัสรรค ์โชคบารุงศลิป์. (2557). การใชปุ้๋ ยอนิทรยีใ์นนาขา้วของสมาชกิศูนย ์ส่งเสรมิและผลติพนัธุข์า้วชุมชน อ าเภอ 
 หว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา.เกษตร อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา.ราชอาณาจกัรไทย. วารสาร 
 สิง่แวดลอ้มศกึษา - สสศท, 7 (14), 203-215. 
โรเจอร.์ (1978). ความหมายทศันคต.ิ [ออนไลน์]. ไดจ้าก : https://www.baanjomyut.com/library [สบืคน้เมื่อวนัที ่8  
 มกราคม 2563]. 
ลักษณะ ยุทธสุทธิพงศ์. (2550). บทบาททีม่ีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิภารกิจของหวัหน้าการประถมศึกษา.  
 กรุงเทพฯ: ศูนยห์นังสอืจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
วรรณศกัดิพ์ิจิตร บุญเสริม และคณะ. (2558). การพฒันากิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนกวีสีเขยีว(Green  
 Poem) ส าหรบันิสติปรญิญาตรสีาขาสิง่แวดล้อมศกึษา. วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 9  
 (3), 210 -222. 
วุฒศิกัดิ ์บุญแน่น. (2558). การพฒันาคู่มอืการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยา สิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการ

วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 9(4), 52,ตุลาคม – ธนัวาคม. 
ศกัดิ ์สุนทรเสณี. (2531). ความหมายทศันคต.ิ [ออนไลน์]. ไดจ้าก : https://www.baanjomyut.com/library [สบืคน้เมื่อวนัที ่ 

10  มกราคม 2563]. 
ศกัดิไ์ทย สุรกจิบวร. (2545). จติวทิยาสงัคม. กรุงเทพฯ : สุวรียิา. 
สาสน์รงัสรรค ์โชคบ ารุงศลิป์ . (2557). การใชปุ้๋ ยอนิทรยีใ์นนาขา้วของสมาชกิศูนย ์ส่งเสรมิและผลติพนัธุ์ ข้าวชุมชน 
 อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา. เกษตรอ าเภอหว้ยแถลง.นครราชสมีา. ราชอาณาจกัรไทย. วารสาร 
 สิง่แวดลอ้มศกึษา -สสศท, 7 (14), 203-215. 
สุภารัตน์ อ่อนก้อน และคณะ. (2559). การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อมอาเซียน: 
 สาธารณรฐั สงัคมนิยมเวยีดนามกมัพชูา. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท, 7(14),164.  
แสงจนัทร ์โสภากาล. (2550). ความหมายของความรู.้ กรุงเทพฯ: แพร่พทิยา ศูนยห์นังสอื มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 5(2), 2022: 88 - 101  
 

101 
 

อรรถเดช สรสุชาต.ิ (2558). ทศันคต ิ: การใชก้จิกรรมดนตรเีพือ่พฒันาทกัษะดา้นอารมณ์ สงัคม และสตปัิญญาเดก็ 
 ดว้ยโปรแกรมดนตร ีครีบีูน จเีนียส. มหาวทิยาลยัเนชัน่. หน้า 23. 
อรทยั ผวิขาว, บญัญตั ิสาล.ี (2559). การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อาเซยีน:  
 ราชอาณาจกัรกมัพชูา. คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
อกัษร สวสัด.ี (2542). ความรู ้ความเขา้ใจและความตระหนักในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมของนักเรยีนชัน้มธัยมตอน  
 ปลาย: กรณีศกึษาในเขตบางกะปิ. กรุงเทพฯ. ภาคนิพนธ ์ศลิปะศาสตรมหาบณัฑติ สาขาพฒันาสงัคม, คณะ 
 พฒันาสงัคม สถาบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 
อารยีา บุษราคมั, ประยูร วงศ์จนัทรา, ลขิติ จนัทร์แกว้. (2561). การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด
 เรื่อง เหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย, ปีที ่1(5), 2561: 1 – 16. 
Lawrence Kohlberg. (1981). Social Roles and Moral Reasoning: A Case Study in a Rural African  
 Community.17(5). September, pp. 595–603. 
 


