
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(2), 2565: 25- 38 
ISSN 2651-0782 

 
ผูด้  ำเนินกำรหลกั : พงศ์เทพ ภคู าวงค์; อีเมล : Phukhamwongtop1@gmail.com 

 

 กำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้มีค่ำ : ต้นกฤษณำ โดยใช้เทคนิคกำรเรียนรู้แบบแผนผงัควำมคิด 
 

พงศเ์ทพ ภคู ำวงค1์, ประยูร วงศจ์นัทรำ2, อไุรวรรณ พรำยมี3 

1,2,3คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 

 
พงศเ์ทพ ภูค าวงค,์ ประยรู วงศจ์นัทรา, อุไรวรรณ พรายม.ี (2565). การสง่เสรมิการปลกูต้นไมค้่า : ตน้กฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ.วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(2), 2565: 25 - 38 

 
บทคดัย่อ 

 
 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมาย (1) เพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า : ตน้กฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ ให้มคี่าประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80 / 80 และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ์ (2) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ 
ทศันคติและจรยิธรรมต่อการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้น
การศกึษา ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนในรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่า จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ช ้ใน
การศึกษา ประกอบด้วย คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด 
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ paired t-test ผลการศึกษา พบว่า คู่มือการส่งเสริมมี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 86.66/83.33 มดีชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 0.6666 แสดงว่าหลงัการส่งเสรมินิสติมคีวามกา้วหน้าในการ
เรยีนรอ้ยละ 66.66 และนิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูท้ศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นกฤษณา โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ หลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า ต้นกฤษณา เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด ความรู้เกี่ยวกบั สิง่แวดล้อม 
ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
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Abstract 
 

 The purposes of this research were as follows : 1) to develop a manual to promoting of the planting  precious trees 
: Eagle wood (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte.) 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 : Eagle wood (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) 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, Mahasarakham University, enrolled in forest 
and wildlife resources subject, by voluntary sampling. The research tools were a manual to promoting planting precious 
trees: Eagle wood (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) 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 86.66/83.33 and the effectiveness 
index of the manual which developed was 0.6666, it showed that undergraduate students improved their study by 66.66.%. 
After promoting through a manual, undergraduate students had an average score of environmental knowledge attitude and 
ethics towards the planting of precious trees : Eagle wood (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte.) higher than before the 
promoting, statistical significance at the level of .05. 
 
Keywords:  Promotion of the planting of precious trees, Eagle wood, mind mapping technique, environmental knowledge, 
environmental attitude, environmental ethics
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1.บทน ำ 
 สถานการณ์ปัจจุบนัของผลติผลจากไม้ ทัว่โลกได้ให้
ความส าคัญ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม การส่งเสรมิ และสนับสนุนใหม้กีารปลูกไมเ้พื่อใช้
สอยเพื่อเป็นอาชพี ถอืเป็นหนทางเดยีวในการสรา้งความมัน่คง
ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมใ้หค้งอยู่และยัง่ยนืการส่งเสรมิ
ให้การปลูกไม้อย่างถูกต้องตามหลกัวชิาการ ถูกกฎหมาย ไม่
กระทบต่อชุมชน สงัคม สิง่แวดล้อมนัน้ เป็นข้อก าหนดของ
นานาชาตทิีต่้องปฏบิตัติาม การใชม้าตรการกดีกนัทางการค้า
หรอืการปฏเิสธผลติภณัฑ์จากไมท้ี่ไม่ทราบแหล่งที่มาของไม้
ต้นทาง ถอืเป็นมาตรการทีถู่กก าหนดใหต้้องปฏบิตั ินัน่คอืไม้
หรอืผลติภณัฑ์ ที่ได้มาจากไม้นัน้จะต้องการได้รบัการรบัรอง
โดยมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาตดิว้ย (บุญสุธยี ์
จรีะวงศพ์านิชย,์ 2561: 22) 
 ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ คอื ไมย้นืต้นทุกชนิด รวมถงึไผ่
ทีป่ลกู หรอืขึน้เองตามธรรมชาต ิและอยู่นอกเขตป่าอนุรกัษ์ทีม่ ี
การใช้ประโยชน์เนื้อไม้ หรือผลิตผลอื่นที่ไม่ใช่เนื้อไม้เพื่อ
การคา้ ดงันัน้อาจกล่าวโดยรวมไดว้่าไมม้คี่าทางเศรษฐกจิเป็น
ไมท้ีส่ามารถน ามาสรา้งมลูค่า หรอืแปรรปูเป็นผลติภณัฑอ์ื่น  ๆ
รวมทัง้ใหป้ระโยชน์ ทัง้ทางตรงและทางออ้มแก่ผูป้ลกู รฐับาลได้
ก าหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถใช้เป็น
ทรพัยส์นิเพื่อเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิไดโ้ดยสามารถน ามาค ้า
ประกนัการกูย้มืเงนิ หรอืขอสนิเชื่อไดโ้ดยปัจจุบนัอยู่ในระหว่าง
การศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินมูลค่าต้นไม้ที่เป็น
มาตรฐาน และไดร้บัการยอมรบั (กรมป่าไม,้ 2561: 14) โดยต้น
กฤษณา เป็นต้นไมม้คี่าทางเศรษฐกจิที่รฐับาลมกีารส่งเสรมิมี
ทัง้หมด 58 ชนิด ซึ่งมีเขตกระจายพนัธุ์ครอบคลุมเอเชียใต้ 
ไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอนิเดยี บงัคลาเทศ ภูฏาน 
เบงกอล และบางส่วนของอสัสมั ครอบคลุมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ทัง้หมด ได้แก่ไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา 
มาเลเซยี อนิโดนิเซยี ฟิลปิปินส ์และปาปัวนิวกนิี ประเทศยมี
ไมก้ฤษณาอยู่ 3 ชนิด คอื1) เอควลิาเรยี มาลคัแคนซสิ (Aquilaria 
maloccensis) พบในพืน้ทีชุ่่มชืน้บรเิวณภาคใตข้องประเทศไทย 
เช่น เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ พทัลุง ระนอง ปัตตานี กระบี่ 
ยะลา จงัหวดัตรงั เป็นต้น 2) เอควิลาเรีย คราสน่า (Aquilaria 
crassna) เป็นพนัธุ์ที่พบกระจายทัว่ไปในเขตป่าดบิชื้นและป่า
ดบิแลง้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  คอื นครราชสมีา บุรรีมัย ์
ศรสีะเกษ นครนายก ปราจนีบุร ีกบนิทรบ์ุร ีโดยเฉพาะพบมาก
ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 3) เอควิลาเรีย ชับอินทิกร้า 
(Aquilaria subintegra) เป็นทีรู่จ้กัในชื่อพนัธุจ์นัทบุรเีป็นพนัธุไ์ม้

หอมทีม่คีุณภาพทีด่ทีีส่ดุในโลกเพราะใหน้ ้ามนัคุณภาพสงู และ
มีปริมาณน ้ ามันมาก อีกทัง้เป็นไม้กฤษณาที่ปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อมได้ดีมากเจริญเติบโตได้ในแทบทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทยและที่พบมากในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ที่ภาค
ตะวนัออก คอื ระยอง จนัทบุร ีและตราด ตน้กฤษณาทีห่ลงเหลอื
สว่นใหญ่อยู่ในเขตหวงหา้มของวดั และพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาต ิ 
 ต้นกฤษณา เป็นไมย้นืต้นขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ มี
ความสงูประมาณ 18-30 เมตร วดัขนาดรอบล าตน้ไดค้วามยาว
ประมาณ 1.5-1.8 เมตร ลกัษณะของต้นเป็นทรงพุ่มเจดยีต์ ่า ๆ  
หรอืเป็นรูปกรวย ล าต้นเปลาตรง เปลอืกต้นเรยีบมีสเีทาอม
ขาว เปลอืกมคีวามหนาประมาณ 5-10 มลิลเิมตร เมื่ออายุมาก 
 ๆเปลอืกนอกจะแตกเป็นร่องยาวตืน้  ๆส่วนเปลอืกดา้นในจะมี

สขีาวอมเหลือง ต้นมีรูระบายอากาศสนี ้าตาลอ่อนอยู่ทัว่ไป 
ตามกิง่อ่อนจะมขีนสขีาวปกคลุมอยู่มกัมพีูพอนทีโ่คนต้นเมื่อ
มอีายุมาก โดยธรรมชาติต้นกฤษณาจะขยายพนัธุ์ด้วยเมลด็ 
ส าหรับการปลูกกฤษณาและการขยายพันธุ์ที่นิยมท าใน
ปัจจุบนัคือการขุดกล้าไม้จากบริเวณต้นแม่มาปลูกในเรือน
เพาะช า จนกล้าไม้มอีายุได้ 1 ปี จงึค่อยย้ายไปปลูกในแปลง 
ส่วนวิธีอื่น ๆ  นอกจากนี้ก็คือ การตอนกิ่ง และการปักช า 
(ปรชัญา รศัมธีรรมวงศ,์ 2549 : 21) 
 ประโยชน์พบว่าไมก้ฤษณา มสีรรพคุณเนื้อไม้ บ ารุง
โลหติ บ ารุงหวัใจ บ ารุงตบั ปอด แกล้มในร่างกายใหเ้ป็นปกต ิ
แก่นไม้ บ ารุงโลหติได้เป็นอย่างด ีน ้ามนัจากเมลด็รกัษาโรค 
ผิวหนัง แก้โรคเรื้อน มะเร็ง ลดความดนัโลหติในร่างกายน า
น ้ามนัไปใชเ้ป็นเครื่องหอมประทนิโฉม ท าเครื่องส าอาง ท าธปู 
น าไปเป็นส่วนผสมยา ท าลูกประค า หีบใส่เพชรของชาว
อาหรบั เฟอร์นิเจอร์ เป็นของใช้ชาวมุสลมิมกันิยมจุดไฟไม้
กฤษณาให้ดี กลิ่นหอมใช้ในห้องพกั เต็นท์หรือที่อยู่อาศยั 
เปลอืกใหเ้สน้ใยท า เสือ้ผ้า ถุงย่าม เชอืก กระดาษ และแกไ้ข้
ขบัเสมหะไดเ้ป็นอย่างด ี(นวพร ประสมทอง, 2553 : 1-2) 
 ดงันัน้ จากคุณประโยชน์มากมายของต้นกฤษณา ทีไ่ด้
กล่าวมานัน้ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาเกีย่วกบัการส่งเสรมิการปลูกต้น
กฤษณา โดยท าการถ่ายทอดความรู้กระบวนการสิง่แวดล้อม
ศกึษา เพื่อใหเ้กดิความรู ้ทศันคต ิจรยิธรรม ใหก้บักลุ่มตวัอย่าง
และผู้ที่สนใจศกึษาซึ่ง ต้นกฤษณาจดัอยู่ในหมวดไม้มคี่าทาง
เศรษฐกจิ และสามารถเป็นหลกัค ้าประกนัในการกู้เงินได้ที่จะ
คอยสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิในอนาคตได ้หรอืจะน าไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์น ้าหอม ยารักษาโรค 
เครื่องส าอางส าหรบัประทนิผวิ และที่ส าคญัยงัท าให้ปรมิาณ
พืน้ทีป่่าเพิม่มากขึน้  
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2. วตัถปุระสงค ์
  2.1 เพื่อพฒันาคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มคี่า: 
ตน้กฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ใหม้ี
ค่าประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และประสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้ี
ค่า: ตน้กฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตรี
ชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 99 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญา
ตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนใน
รายวชิาทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า จ านวน 30 คน ได้จาก
การเลอืกแบบสมคัรใจเขา้ร่วม 
3.2 ตวัแปรศึกษา 
 3.2.1 ตวัแปรตน้ คอื การส่งเสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า: 
ตน้กฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 3.2.2 ตวัแปรตาม คอื ความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลกูตน้ไมม้คี่า: ตน้กฤษณา 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นกฤษณา 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 3.3.2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มคี่า: 
ตน้กฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 3.3.3 แบบวัดทัศนคติ ต่ อการปลู กไม้ มี ค่ า :  
ตน้กฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ  
 3.3.4 แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูก 
ไม้มีค่า: ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงั
ความคดิ 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ระยะที ่1 การสรา้งและการหาคุณภาพเครื่องมอื โดย
มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  1) ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานจากต ารา เอกสารงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื 
  2) สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการ

เรียนรู้แบบแผนผงัความคิด ประกอบไปด้วย 3 หน่วยการ
ส่งเสรมิ ได้แก่ หน่วยการส่งเสรมิที ่1 ลกัษณะทัว่ไปของต้น
กฤษณา หน่วยการส่งเสริมที่ 2 ประโยชน์ของต้นกฤษณา 
หน่วยการส่งเสริมที่ 3 วิธีการปลูกและการขยายพันธุ
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
  3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้สง่อาจารยท์ีป่รกึษาเพือ่
ตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  
  4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคณุภาพของเครือ่งมอื 
และประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่าความเหมาะสม
ของเครื่องมอื เมื่อตรวจวเิคราะหค์ะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 
ท่าน พบว่า คู่มอืและเครื่องมอื มคี่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 
ขึ้นไป ค่าความเหมาะสมของคู่มือและเครื่องมอื มีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 4.0 ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมอืที่ใช้ในการส่งเสรมิมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
  5) น าเครื่ องมือที่ผ่ านการวิ เคราะห์จาก 
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้  
   5.1) แบบทดสอบความรู้ ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.87 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ระหว่าง 0.34 - 0.65 
และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.41 – 0.77 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   5.2) แบบวดัทศันคติค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.91 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ ระหว่าง 0.37 – 0.77  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   5.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.87 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.33 
– 0.70 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมนิผลใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อนามาใชใ้นการจดักจิกรรม
การสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้กฤษณา 
 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้สิ่งแวดล้อม
ศกึษา 
  1) ขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดการกิจกรรม
ส่งเสรมิ ณ มูลนิธสิิง่แวดล้อมศกึษา ต าบลหนองปลงิ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
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  2) ทดสอบความรู้ วัดทัศนคติและจริยธรรม
สิง่แวดล้อม เกี่ยวกบัการปลูกไม้มคี่า: ต้นกฤษณา ก่อนการ
สง่เสรมิ 
  3) เริ่มกระบวนการการส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า: 
ต้นกฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ซึง่
มกีารจบักลุ่มในการท าแผนผงัความคดิในระหว่างการส่งเสรมิ 
โดยมขีัน้ตอนในการท าแผนผงัความคดิ ดงันี้ 
   3.1 เตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการ
ส่งเสรมิ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกบัต้นไมม้คี่า: ต้น
กฤษณา 
   3.2 อธิบายเกี่ยวกบัเทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิและเสนอแผนผงัความคดิในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ พร้อมทัง้อธิบายโครงสร้างหรือรูปแบบของแผนผงั
ความคดิและวเิคราะหร์่วมกนั 
   3.3 จดักลุ่มผู้เขา้รบัการส่งเสรมิ กลุ่มละ 5-6 
คน เพื่อระดมความคดิรวบยอดไวบ้นกระดาษ ใชเ้ครื่องหมาย 
รูปภาพ หรือลูกศร ลากเชื่อมโยงแตกสาขาออกไปในแต่ละ
แผนผงัความคดิ 
   3.4 ใหผู้เ้ขา้รบัการส่งเสรมิน าแผนผงัความคดิ
มาอภปิรายใหผู้เ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิท่านอื่น ๆ  ไดร้บัฟัง 
  4) ทดสอบความรู้  วัดทัศนคติและจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า: ต้นกฤษณา หลังการ
สง่เสรมิ 
  5) สรุปผลการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้น
กฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 

 
ภาพประกอบที ่1 กระบวนการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้ 
ไมม้คี่า : ตน้กฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 

3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 3.5.1 แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 3.5.2 แบบประเมนิความสอดคลอ้งคู่มอืการส่งเสรมิ
การปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบแผนผงัความคดิ 

 3.5.3 เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลของการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นกฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า: 
ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ 
จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถาม ปลายปิด แบบ 4 
ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง  
  2) แบบวดัทศันคติต่อการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้น
กฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด 
จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบวัดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ม ี5 ตวัเลอืก คอื เหน็ดว้ยอย่าง
ยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่  
  3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูก
ต้นไม้มีค่า: ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็นค าถามปลาย
ปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง คอื เพื่อตนเอง เพื่อญาติ
มติรพวกพอ้ง เพื่อสงัคม เพื่อความถูกตอ้งดงีาม  
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความ
สอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าความ เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
และค่าอ านาจจ าแนก 
 3) สถิติเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการส่งเสริม 
ไดแ้ก่ Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมทีมี่ประสิทธิภาพ 
(E1/ E2) ตามเกณฑ ์80/80 ของคู่มือการส่งเสริมการปลกู
ต้นไม้มีค่า : ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรียนรูแ้บบ
แผนผงัความคิด  
 จากการศกึษาพบว่าคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการ
ปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ ระหว่างการสง่เสรมิ โดยรวมเท่ากบั 520 คดิ
เป็นร้อยละ 86.66 แสดงให้เห็นว่ าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 86.66 และคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกีย่วกบัการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นกฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ หลงัการส่งเสรมิ โดยรวมเท่ากบั 
500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 แสดงให้ เห็นว่ า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 83.33  โดย
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ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 86.66 และ
ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 83.33 ดงันัน้ 
คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้กฤษณา โดยใชเ้ทคนิค
การเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด จึงมีประสทิธิภาพเท่ากบั 
86.66/83.33 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ มคี่าเท่ากบั 0.6666 หมายความว่า นิสติมี
ความรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลใหน้ิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีน
เพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือการส่งเสริม ร้อยละ 66.66 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
4.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติและจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นกฤษณาโดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 4.2.1 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไม้มี
ค่า : ต้นกฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
ก่อนการสง่เสรมิโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�= 10.00) และ
หลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (�̅�= 16.66) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู้เกี่ยวกบั

การปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นกฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นิสติ ผูเ้ขา้รบั
การส่งเสรมิมคีวามรูห้ลงัการส่งเสรมิมสีงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
 4.2.2 นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคตต่ิอการปลูกต้นไมม้ี
ค่า: ต้นกฤษณา ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
(�̅�= 4.15) และหลงัการส่งเสริมนิสติ มีคะแนนเฉลี่ยทศันคติ 
โดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่ างยิ่ง (�̅�= 4.31) เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อน และหลงัการส่งเสริม 
พบว่านิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลังการส่งเสริมก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
 4.2.3 นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการ
ปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นกฤษณา ก่อนการส่งเสรมิ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อญาติมติร พวกพ้อง (�̅�= 2.22) และหลงัการส่งเสรมิ
นิสติมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อความถูกต้องดีงาม (�̅�= 3.33) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
(ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที่ 1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ 
(E1/E2) 
 

หน่วยกิจกรรม คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.33 0.84 86.66 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2 ) 20 16.66 0.92 83.33 

ประสิทธิภำพของคู่มือ (E1/E2) เท่ำกบั 86.66/83.33 
 
ตารางที่ 2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คีา : ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงั
ความคดิ 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัเรียน 

จ ำนวนนักเรียน คะแนนเตม็ ค่ำดชันีประสิทธิผล (E.I.) 

300 500 30 600 0.6666 
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ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า : ต้นกฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการ
เรนีรูแ้บบแผนผงังความคดิ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม 

ระดบั 
หลงักำรส่งเสริม 

ระดบั t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรู ้(N=20) 10.00 1.11 ปานกลาง 16.66 0.92 มาก -24.08 29 .000* 

ทศันคต ิ(N=5) 4.15 0.21 เหน็ดว้ย 4.31 0.16 
เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

-3.14 29 .004* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.22 0.37 
เพื่อญาตมิติร
พวกพอ้ง 

3.33 0.32 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-13.13 29 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: 
ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิด ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตาม
เกณฑ ์80/80 และประสิทธิผลตามเกณฑ ์
 จากการศึกษาประสทิธิภาพของคู่มือการส่งเสริม
การปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผังความคิด  พบว่ า ประสิทธิผลภาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 86.66 และประสทิธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 83.33 ดังนัน้ คู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นกฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิด มีประสิทธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรม 86.66/83.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตาม
ทีต่ัง้ไว ้ส าหรบัการสง่เสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า : ตน้กฤษณา 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด ซึ่งเป็น
รูปแบบการจดักจิกรรมค่ายใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเกดิความรู ้
ความเขา้ใจใน เรื่องการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นกฤษณา โดย
ใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ สามารถพฒันา
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมใหม้พีฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั โดย
ทีผู่ส้่งเสรมิไดน้ าเทคนิคการเรยีนรู้แผนผงัความคดิ เขา้มา
ใชใ้นการแสดงโครงสรา้งของการคดิ กระบวนการคดิต่าง ๆ 
จากความคิดหลักไปสู่ความคิดรอง ให้เป็นโครงสร้างใน
ภาพรวม โดยใช ้เสน้ ส ีค า และเครื่องหมายสญัลกัษณ์ทีจ่ะ
ช่วยใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ
มผีลสมัฤทธิเ์ป็นไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ ดงันัน้จงึแสดงให้เหน็
ว่าการจัดกิจกรรมค่ายโดยใช้คู่มือการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ซึง่เป็นไป

ตามแนวคิดของ ธัญญา ผลอนันต์  (2543 : 1) ได้ให้
ความหมายว่า Mind Map   เทคนิคการจดบนัทกึที ่พฒันา
มาจากความรู้เรื่องของสมองและความทรงจ าของมนุษย์ 
แผนที่ความคดิเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเรยีนรู้ รวบรวม 
บนัทกึ และสรุปความรู ้ความคดิโดยเริม่จากความคิดหลกั
หรอืหวัเรื่องแลว้แยกออกไปเป็นความคดิรองและความคิด
ย่อย ๆ อย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วจิติร อา
วกุล (2550 : 61) กล่าวว่าการส่งเสริมเป็นกระบวนการที่
ช่วยเพิม่พูนความถนัด ความรู้ทางธรรมชาติ ทกัษะ หรือ
ความช านาญ ความสามารถของบุคคลใหม้เีทคนิควชิาการ 
ในการท างาน เพื่อให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมใหม่ เพื่อให้
เกดิทกัษะในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอือกีนัยหนึ่ง 
การส่งเสรมิ หมายถงึ การพฒันาหรอืฝึกฝนอบรมบุคคลให้
เหมาะสมหรอืเขา้กบังานหรอืการท างาน ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคดิของ สุพตัรา วงศษ์า (2542 : 77) ไดก้ล่าวไวว้่าการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  หมายถึง แบบแผนการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดเป็นระบบอย่าง
สมัพนัธ์ และสอดคล้องกบัทฤษฎี หลกัการการเรยีนรู้หรือ
การสอนที่รูปแบบนัน้ยดึถือโดยผ่านกระบวนการวจิยั และ
ได้รบัพสิูจน์และทดสอบว่ามปีระสทิธภิาพ ซึ่งรูปแบบการ
สอนจะแสดงขัน้ตอนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอนต้อง
ด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบดงักล่าว เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบนั ้น ๆ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ น ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ (2559: 
543) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการบริโภคที่เป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อมส าหรบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
จากผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการ
บริโภคที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม มีประสทิธิภาพ เท่ากบั 
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80.70/83.68 สอดคล้องกบังานวจิยัของ วาท ีลพพนัธ์ทอง 
และประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 189 - 202) ได้ศึกษาวิจยั 
เรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐัสงิคโปร ์มคีวามมุ่งหมาย
เพื่ อพัฒนาคู่ มือฝึกอบรม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผลการศึกษา
พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ 
เท่ากบั 93.44/84.78 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประยรู วงศ์
จนัทรา และคณะ (2559 : 844) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การ
พัฒนาคู่มือฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สีเขียว ส าหรับนิสิต
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผล
การศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืหลกัสตูรฝึกอบรมมี
ประสทิธิภาพ เท่ากบั 80.10/86.47 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
80/80 ทีต่ัง้ไว ้
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื มคี่า
ดัชนี ประสิทธิผล (E.I.) เท่ ากับ 0.6666 คือ นิ สิตมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการ
ส่งเสริมร้อยละ 66.66 แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้ารับการ
ส่งเสรมิโดยการใช้คู่มอืการส่งเสรมิการเรยีนรู้นัน้มคีวามรู้
ความเขา้ใจมากขึน้ ท าใหค้่าดชันีประสทิธผิลมคี่าที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ จนิตนา 
สุขสมแดน (2552 : 41) ให้ความหมายของคู่มือ หมายถึง 
เอกสารทีร่วบรวมเนื้อหาทัง้ทฤษฎ ีและ แบบฝึกปฏบิตัเิพื่อ
ใชป้ระกอบหรอือ านวยความสะดวกเกีย่วกบัการศกึษาเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง โดยมีรายละเอียดแนะน าวิธีการปฏิบัติใน
กจิกรรมเป็นการใหค้ าอธบิายและเฉลยปัญหาหรอืขอ้สงสยั 
เพื่อให้ได้ความรู้และค าตอบอย่างรวดเรว็ด้วยตนเองนิยม
จดัท าเป็นรปูเล่ม ท าใหส้ามารถใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัเรื่อง
นัน้ ๆ ไดม้ากขึน้ และมกัจะมภีาพประกอบเพื่อดงึดูดความ
สนใจ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เผชญิ กจิระการ (2546 : 1- 6) ได้เสนอแนวทางในการหา
ประสทิธิผลของแผนการเรียนรู้หรือสื่อที่สร้างขึ้น โดยให้
พจิารณาจากพฒันาการของนักเรยีนจากก่อนเรยีนและหลงั
เรียนว่ามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้
หรือไม่ หรือเพิ่มขึ้นเท่าใดซึ่งอาจพิจารณาได้จากการ
ค านวณค่า t-test แบบ Dependent Samples หรือหาค่า
ดชันีประสทิธผิล (Effectiveness Index : E.I) สอดคล้องกบั
แนวคิดของ ดวงมาลา จาริชานนท์ (2551 : 8) ได้ให้
ความหมายของดัชนีประสทิธิผลว่าประสทิธิผลหมายถึง
ตวัเลขทีแ่สดงความก้าวหน้าในการเรยีนของผู้เรยีนโดยใช้

สื่อการเรยีนการสอนเปรยีบเทยีบคะแนนที่เพิม่ขึน้จากการ
ทดสอบก่อนเรยีนกบัคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบหลงัเรยีน 
ซึ่งสอดกับงานวิจัยของ ชัยธัช จันทร์สมุด (2553: 144)  
ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมส าหรบับุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  
ของหลกัสูตรฝึกอบรมการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
ส าหรบับุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าเท่ากบั 
0.7144 หมายความว่า ผู้เขา้อบรมมคีะแนนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
71.44 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พรณารนิทร์ วงัแพน 
(2561 : 650 - 662) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มือ
การส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานตามรอยพ่ อ  
ผลการศึกษา พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการการ
ส่งเสริม เท่ากับ 0.6813 ชาวบ้านที่ใช้คู่มือการส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสานตามรอยพ่อ มคีวามก้าวหน้าใน
การเรยีนรู ้คดิเป็นรอ้ยละ 68.13 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นฎัฐภรณ์ ปรกึไธสง และคณะ (2561 : 192) ไดท้ าการศกึษา
เรื่องการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์สมุนไพรในป่าบุ่ง
ป่าทามส าหรบัชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่ามีดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.7138 หมายความว่าชาวบา้นมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 71.38 แสดงให้เหน็ว่า
คู่มือฝึกอบรมมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยั อุบล แควน้ไทยสงค ์และคณะ (2559 
:124) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากร 
ธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : ประเทศเนการาบรูไน
ดารุสซาลาม ผลการศกึษา พบว่า ดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
ฝึ กอบรมเท่ ากับ  0.4444 นิ สิตที่ ใช้ คู่ มือ ฝึ กอบรม
ทรพัยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมอาเซยีน: ประเทศบรูไนดา
รุสซาลามมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 44.44 
 ดังนั ้นการเรียนรู้การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า:  
ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ 
โดยใชคู้่มอืกจิกรรมซึง่เป็นรูปแบบการจดัการเรยีนการสอน
ของกจิกรรมให้ผู้เรยีนเกดิความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องของ 
การปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นกฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคิด สามารถพฒันานิสติให้มีพฤติกรรม
ตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้แสดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิ
การปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นกฤษณา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผังความคิด โดยใช้คู่มือประกอบการถ่ายทอด
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ความรูโ้ดยผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ท าใหน้ิสติที่
เขา้ร่วมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นกฤษณา โดยใช้
เทคนิคการเรียนรูแ้บบแผนผงัความคิด  
 5. 2 .1 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้
เกี่ยวกบัปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรู้แบบแผนผงัความคิด ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง พบว่า 
นิสติทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นกฤษณา 
โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง และหลงัการส่งเสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า หลังการส่งเสริม นิสิตมีความรู้มากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็
ว่า การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นกฤษณา โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด มีผลท าให้นิสติมี
ความรู้เพิ่มขึ้น เป็นไปตามแนวคิด ประภาเพ็ญ สุวรรณ 
(2520: 10) ให้ความหมายว่า ความรู้ พฤติกรรมขัน้ต้น ซึ่ง
ผู้เรียนเพียงแต่จ าได้ อาจจะโดยการฝึกหรือโดยการ
มองเหน็ ความรู้ข ัน้นี้ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกบัค าจ ากดัความ 
ความหมาย ทฤษฎี ขอ้เทจ็จรงิ กฎโครงสร้าง และวิธีการ
แก้ปัญหา สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2527: 20) ใหค้วามหมายว่า ความรู ้คอื ความสามารถของ
สมองในอนัทีจ่ะทรงไวซ้ึง่เรื่องราวต่าง ๆ ทีบุ่คคลไดร้บัเขา้
ไว้ในสมอง การวัดว่าบุคคลที่มีความสามารถในการจ า
เรื่ องราวต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใดนั ้น วัดได้จาก
ความสามารถในการระลกึออกของบุคคลนัน้สอดคล้องกบั
แนวคิดของพรธิดา วิเชียรปัญญา 2547: 21) ได้ให้
ความหมายของความรู้ คือ กระบวนการของการขดัเกลา
เลอืกใชแ้ละบรูณาการการใชส้ารสนเทศเหล่านัน้จนเกดิเป็น
ความรู้ใหม่ (New knowledge) ความรู้ใหม่จึงเกิดขึ้นจาก
การผสมผสานความรูแ้ละประสบการณ์เดมิผนวกกบัความรู้
ใหม่ทีไ่ดร้บัซึง่ความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายในบุคคลเป็น
ความรู้ที่ไม่ชดัแจง้ซึ่งหากได้รบัการถ่ายทอดออกมาอยู่ใน
รูปลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นความรู้ที่ช ัดแจ้งและ
ความรู้จะเกิดคุณค่าได้หากมีการน าไปใช้ในการตัดสนิใจ 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ วนิดา สร้อยสน (2562: 7)  
ไดท้ าการศกึษา การส่งเสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละ

สตัว์ป่าในชุมชน ผลการศึกษา พบว่า นิสิตที่ได้เข้าร่วม
กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรู้ ก่อนการส่งเสรมิมคีะแนน
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรป่าไม ้และ
สตัว์ป่าในชุมชน ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
เฉลมิพร  โปตาเวทย ์(2560 : 56) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอื
อบรมการใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพชืที่ผ่านการใช้แล้วเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 
โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้ ก่อนอบรมมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 11.10 หลงั
อบรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั18.47 เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่
ความรูก้่อนและหลงัการอบรม นิสติมคีวามรูห้ลงัการอบรม
มากกว่าก่อนการอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.
05 สอดคล้องกบังานวิจยัของ สุภารตัน์ อ่อนก้อน (2556: 
55) ได้ศกึษา เรื่องการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อ
คุมวชัพชืในขา้วนาหว่าน บา้นโคกก่อง ต าบลคนัธาราษฎร์ 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสาคาม ผลการศกึษาพบว่า 
ก่อนการสง่เสรมิเกษตรกร มคีวามรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการ
ท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อคุมวชัพชืในขา้วนา อยู่ในระดบัปาน
กลาง หลงัการส่งเสรมิเกษตรกรมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัสงู เมื่อ
เปรียบเทียบหลงัการส่งเสริมเกษตรกรมีความรู้มากกว่า
ก่อนการส่งเสรมิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุเมธ ผกาหวน 
และคณะ (2561: 1-17) ได้ศึกษาวิจัยเรื่ องการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ต้นไม้เด่นในป่าชุมชน ผล
การศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ของนิสติที่เข้าร่วม
กจิกรรมก่อนการ เขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 18.86 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม
โดยรวมอยู่ ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.60 เมื่อ
เปรยีบเทยีบ คะแนนเฉลีย่ความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
กจิกรรม พบว่านิสติทีม่คีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการเขา้ร่วม
กจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วม กจิกรรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 สอดคล้องกบังานวิจัยของ 
อาภาพร ผวิชยัภูม ิประยรู วงศจ์นัทรา และลขิติ จนัทรแ์กว้ 
(2561: 7) ไดศ้กึษา การพฒันาการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหิด
ลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง วถิหีาเหด็ และ
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ขายเหด็ ผลการศกึษาพบว่า คะแนนเฉลีย่ ความรูข้องนิสติ
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูป่้า ชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง วถิี
หาและขายเหด็ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบั 
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 20.70 และหลงัการ เข้าร่วม
กจิกรรมโดยร่วมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 26.80 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน ความรู้ ก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรม พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้หลงั การเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึ้นมากกว่าก่อนการ
เขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05  
  5. 2. 1 ผลศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติ
ต่อการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นกฤษณา  โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรู้แบบแผนผงัความคิด ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง พบว่า  
มีคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติต่อการปลูกต้นไม้มีค่า :  
ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ 
ก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย หลงัการส่งเสรมิอยู่ใน
ระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลงัการส่งเสรมิพบว่า หลงัการส่งเสรมินิสติ มคีะแนน
เฉลีย่มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ สุภาภรณ์ พลนิกร
(2548: 226) ได้กล่าวว่าทศันคติ คอื วธิกีารที่แต่ละคนคิด
รู้สึกและการกระท าต่อสภาวะแวดล้อม หรือปริมาณของ
ความรูส้กึทัง้ทางบวกและทางลบทีม่ต่ีอสิง่ทีม่ากระตุน้ต่าง ๆ  
(Stimuli) หรอืเป็นความโน้มเอยีงที่เกดิจากการเรยีนรู้ในการ
ตอบสนองต่อวตัถุใด ๆ (Object) ทัง้ในดา้นทีด่แีละไม่ดดี้วย
ความเสมอต้นเสมอปลาย (Consistent) สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศุภกนิตย์ พลไพรินทร์ (2540: 79) สรุปว่า 
ทศันคติ หมายถึง การประเมนิค่า ความรู้สกึความคดิเห็น 
หรอืความเชื่อของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง อนัมพีฤตกิรรมที่
แสดงออกว่าเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย ปกตบิุคคลจะมทีศันคตทิี่
ดต่ีอสิง่ที่เหน็ด้วย และทศันคติในทางไม่ด ีต่อสิง่ที่ไม่เหน็
ด้วยสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศกัดิไ์ทย สุรกจิบวร(2545 : 
138) ใหค้วามหมายว่า ทศันคต ิคอืสภาวะความพร้อมทาง
จิตที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มของ
พฤตกิรรมบุคคลทีม่ต่ีอบุคคลสิง่ของ สถานการณ์ต่าง ๆ ไป
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและสภาวะความพร้อมทางจิตนี้
จะต้องอยู่นานพอสมควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิสาล ี(2558 : 178-188)ไดศ้กึษา
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติ  และ

สิ่งแวดล้อมอาเซียน : สหพันธรัฐมาเลเซียผลการศึกษา
พบว่า ทัศนคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน : สหพันธรัฐมาเลเซียของนิสิตกลุ่มทดลอง มี
คะแนนเฉลีย่หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม การ
อภปิรายมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ภายในกลุ่มเกดิการ
เรียนรู้ภายในกลุ่มจึงมีผลท าให้ทัศนคติของนิสิตกลุ่ม
ทดลองเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ  
วงคอ์ามาตย ์และคณะ (2562 : 82-93) ไดศ้กึษาการสง่เสรมิ
การใชป้ระโยชน์จากต้นเถาวลัยเ์ปรยีง ผลการศกึษา พบว่า 
ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์จากต้นเถาวัลย์เปรียงของ
นักเรียนโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลที่เข้าร่วมการส่งเสริม  
มีคะแนนเฉลี่ย ทศันคติก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดับปาน
กลาง และหลังการส่งเสริมทัศนคติอยู่ ในระดับมาก  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ทัศนคติหลังการ
ส่งเสริมสูงกว่าการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั.05 สอดคล้องกบังานวจิยัของทศพร ฆอ้งค า (2557: 
38) ได้ท าการศกึษาเรื่องการส่งเสรมิการปลูกต้นประดู่ป่า
เพื่ออนุรกัษ์ป่าชุมชนโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ต าบลขาม
เรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า นักเรียน มีทศันคติก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดบัไม่
แน่ใจ และหลงัส่งเสรมินักเรียนมทีศันคติ อยู่ในระดบัเห็น
ด้วย เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการ
สง่เสรมินกัเรยีน มทีศันคตมิากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของเขมศร  
ขันทะ และวรรณศักดิ พ์ิจิตร บุญเสริม (2562 : 43)  
ไดท้ าการศกึษา การส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากมะกรูดใน
การดบักลิน่ ของมูลนิธสิิง่แวดลอ้มศกึษา (เสลภูม)ิ ส าหรบั
นักเรยีนโรงเรยีนบ้านดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสล
ภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์จาก
มะกรูดในการดับกลิ่นอยู่ในระดับเห็นด้วย และหลังการ
สง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จกัรพงษ์ ทา้วนิล (2557 : 83) ได้
ศกึษาการปลูกหวายเพื่อการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ 
ผลการศกึษา พบว่า ค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอการปลูกหวาย
เพื่อการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ ก่อนการส่งเสริม
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พบว่า มีทศันคติโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.52 และหลงัการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยก่อนการส่งเสริม และหลังการส่งเสริม นิสิตมี
ทัศนคติต่อการปลูกหวายเพื่อการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั.05 
  5. 2. 2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นกฤษณา โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด ผลการศึกษาและ
เปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มคี่า : 
ต้นกฤษณา โดยใช้เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ
พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อนการ
ส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาตมิติรพวกพ้องและหลงั
การส่งเสริมนิสติมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมโดย
รวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่าง มนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ ประยูร วงศจ์นัทรา 
(2555 : 171-172) ไดใ้หค้วามหมายว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
หมายถงึ หลกัการที่ควรประพฤติอย่างหนึ่งต่อสิง่แวดล้อม
ซึ่งมีผลท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทาง
ระบบนิ เวศ และเพื่ อประโยชน์ให้สรรพสิ่งที่ อาศัย
สิ่งแวดล้อมด ารงอยู่ได้โดยไม่สูญเสียระบบสมัพันธภาพ
ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่
สามารถแยกออกจากจรยิธรรมชวีติสงัคม และชุมชน โดย
ศกัยภาพในตวัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยง
ชีวิต ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงอยู่ได้อย่าง
ยัง่ยืน สอดคล้องกับแนวคิดของ วินัย  วีระวัฒนานนท์  
(2546 : 43) ได้ให้ความหมายว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อม คอื
หลกัการปฏบิตัิเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมส าหรบัมนุษยท์ีย่ึดเอา
ความถูกต้องดีงาม ความถูกต้องตามหลักคุณธรรม และ
ความเมตตาทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มซึง่จะมผีลกระทบต่อ
ชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกัน ในการที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อ
สิ่งแวดล้อมจึงประกอบไปด้วยรากฐานความเชื่อในเชิง
คุณธรรมที่มีความแตกต่างกันในระดับที่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมที่แตกต่างกนัออกไป สอดคล้อง
กับ แนวคิดของ อรรถเดช สรสุรชาติ (2558 : 23) ได้ให้
ความหมายว่าจริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความ

ประพฤต ิทีส่งัคมมุ่งหวงัใหค้นในสงัคมนัน้ประพฤติมคีวาม
ถูกต้องในความประพฤติมีเสรีภาพภายใน ขอบเขต ของ
มโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสงัคมจึง
ประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น ต่อสังคมทัง้นี้ เพื่อ
ก่อให้เกดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคมการที่จะปฏบิตัใิห้
เป็นไปเช่นนัน้ได้ผู้ปฏบิตัิจะต้องรู้ว่าสิง่ใดถูกสิง่ใดผิด ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประยูร วงศ์จนัทรา (2551–84) 
ได้ท าการศึกษาเรื่ องการพัฒนากระบวนการสอน
สิง่แวดลอ้มศกึษาโดยการสอดแทรกจรยิธรรม ส าหรบันิสติ
ระดับปริญญาตรี พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมอยู่ในจริยธรรม ระดับ 4 จริยธรรมเพื่อความ
ถูกต้องดงีาม ส่วนนิสติกลุ่มควบคุมมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อม
อยู่ใน จรยิธรรมระดบั 3 จรยิธรรมเพื่อสงัคมและนิสติกลุ่ม
ควบคุมทีม่ผีลการเรยีนสูงมจีรยิธรรม สิง่แวดลอ้มมากกว่า
นิสติกลุ่มทดลองที่มผีลการเรยีนปานกลางและต ่า อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
รชินีพร ศรีคา และคณะ (2562 : 66-80) การส่งเสริมการ
เรยีนรูท้รพัยากร ปศุสตัวใ์นชุมชน ผลการศกึษาพบว่า การ
เปรียบเทียบจริยธรรม สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัทรพัยากรปศุ
สัตว์ในชุมชน พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาติ
มิตรพวกพ้อง และหลังการฝึกอบรมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรม สิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงั
การฝึกอบรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย จริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน การฝึกอบรม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ วทิยา ห่อทอง และคณะ (2561 : 47) ได้ท าการศกึษา
เรื่องการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องประเภทป่าชุมชนโคก
หนิลาด ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อม หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอื และกระบวนการฝึกอบรมกจิกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนมีความเหมาะสมและมีเทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมทีม่คีวาม หลากหลายผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมสี่วน
ร่วมในกิจกรรม ทุกหน่วยฝึกอบรมสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ รชัเทพ เวยีนสถาพร (2561: 80) ได้ศกึษาการเรียนรู้
สภาพทรพัยากรสิง่แวดลอ้มดา้นการใชป้ระโยชน์ของมนุษย์
ในชุมชน ผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทยีบจรยิธรรม
สิง่แวดล้อม ของนิสติกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นิสติมีคะแนน
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เฉลี่ย จริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อนการอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับเพื่อสงัคม และหลังการ อบรมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้อง 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อน 
และหลงัการอบรม นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดล้อม
หลงัการอบรม มากกว่าก่อนการอบรมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของ อภิญญา ชม
มอน ประยูร วงศ์จนัทรา และลขิติ จนัทร์แก้ว (2562 : 34) 
ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์
น ้าในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมนิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อน
การส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อสงัคม และหลังการ
ส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม โดยรวม
อยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
นิสติมีคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิ่งแวดล้อมหลงัการส่งเสรมิ
มากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05   

6.ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถใชเ้ป็นกจิกรรมในการจดัการเป็นการสอน
ในหลกัสตูรของทุกระดบั และสามารถบรูณาการเป็นกจิกรรม
สรา้งจติส านึกในการปลกูตน้ไมม้คี่าไดเ้ป็นอย่างด ี
 2) สามารถน าคู่มือไปเผยแพร่ให้กับประชาชนใน
ชุมชน และบุคคลที่สนใจ เพื่อเป็นความรู้ในการปลูกต้น
กฤษณา ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารพฒันา สื่อนวตักรรมในการส่งเสรมิโดย
ใชคู้่มอืการส่งเสรมิการการปลูกตน้ไมม้คี่า: ต้นกฤษณา ดว้ย
รปูแบบต่าง ๆ  ใหม้คีวามสนใจมากยิง่ขึน้ 
 2) ควรมีศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ระดับ
การศกึษา อาชพี อายุ เพศ ทีอ่าจมผีลต่อความรู ้ทศันคตแิละ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม เพื่ อหาแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการส่งเสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า: ต้นกฤษณา อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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