
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(5), 2563 : 82 - 96 
ISSN 2651-0782 
 

 
ผูด้  ำเนินกำรหลกั : วลิาสนิี นิกลูกาญจน์ ; อีเมล : vilasineenikulkarn@gmail.com 

กำรส่งเสริมกำรปลกูต้นไม้มีค่ำ : ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคกำรเรียนรู้แบบแผนผงัควำมคิด 
 

วิลำสินี นิกลูกำญจน์1, ประยูร วงศจ์นัทรำ2, อไุรวรรณ พรำยมี3 
1,2,3 คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 
 
วลิาสนิี นิกูลกาญจน์, ประยูร วงศจ์นัทรา, อุไรวรรณ พรายม.ี (2563). การส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า :ต้นยมหอม  
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(5), 2563: 82 - 96. 

 
บทคดัยอ่ 

 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมาย 1) เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นยมหอม โดยใชเ้ทคนิคการ
เรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ ให้มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมปีระสทิธิผลตามเกณฑ์ 2) เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นยมหอม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อม
ศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนในรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละ
สตัวป่์า จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นยมหอม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ 
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ paired t-test ผลการศึกษาพบว่า คู่มือการส่งเสริมมีประสทิธิภาพ 
เท่ากบั 89.21/82.66 มดีชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 0.6210 แสดงว่าหลงัการส่งเสรมินิสติมคีวามกา้วหน้าในการ
เรยีนรู้รอ้ยละ 62.10%. และนิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มคี่า :  
ต้นยมหอม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ หลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั :  การสง่เสรมิตน้ไมม้คี่า ตน้ยมหอม เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ความรู้เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
    ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  
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Abstract 
 The purposes of this research were as follows: 1 )  to develop a manual to promoting planting of 
precious trees: Indian mahogany (Toona Ciliata M.Roem) 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 : Indian mahogany (Toona 
Ciliata M.Roem) using mind mapping technique before and after the promotion. The sample used in the 
research were 30 the first year undergraduate students in Environmental Education, Faculty of Environment 
and Resource Studies, Mahasarakrm University, enrolled in forest and wildlife resources subject, by 
voluntary participation. The research tools were a manual to promoting planting precious trees: Indian 
mahogany (Toona Ciliata M.Roem) 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 89.21 
/ 82.66 and the effectiveness index of the manual which developed was 0.6210, it showed that undergraduate 
students improve their study by 62.10%. After promoting through a manual, undergraduate students had an 
average score of environmental knowledge attitude and ethics towards the planting of precious trees: Indian 
mahogany (Toona Ciliata M.Roem) higher than before the promotion, statistical significance at the level  
of .05. 
 
Keywords: Promotion, precious trees, Indian mahogany, mind mapping technique, 
          environmental knowledge, environmental attitude, environmental ethics 
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1. บทน ำ 
 ในปัจจุบนัทรพัยากรหลายประเภทโดยเฉพาะ
ป่าไม้ได้ถูกท าลายลง ด้วยฝีมือของมนุษย์ผู้ที่ชื่อว่า
เป็นทรพัยากรทีส่ าคญัทีส่ดุ มนุษยเ์ป็นเพยีงสว่นหนึ่ง
ของธรรมชาติ ก าลงัจะท าลายวฒันธรรมความเป็น
มนุษย์ของตนเอง ด้วยการเบียดเบียนและไม่เห็น
คุณค่าทางธรรมชาตทิีไ่ดม้อบใหเ้พยีงเพื่อสนองความ
ต้องการด้านวตัถุนิยมอกีทัง้การหลัง่ไหลเขา้มาของ
เทคโนโลยีสมยัใหม่หรือด้วยเหตุปัจจยัอื่นๆ ท าให้
ไดร้บัผลกระทบและสญูเสยีทรพัยากรธรรมชาตอิย่าง
มาก (พระศรสีวุงศ ์สริภฺิทฺโท,2559 : เวบ็ไซต)์ 
  ตามพระราชบญัญตัป่ิาไมไ้ดใ้หค้ าจ ากดัความ
เกี่ยวกบัป่าไม้ไว้ว่า “ป่า หมายถึงที่ดินที่ไม่มบีุคคล
หน่ึงบุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิค์รอบครองโดย
กฎหมายทีด่นิ ”ป่าจะมตี้นไม้หลากหลายชนิดขึน้อยู่
อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อ
สิง่แวดลอ้มในบรเิวณนัน้ เช่น ความเปลีย่นแปลงของ
สภาพลม ฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดนิและ
น ้า บรรดาสตัว์ป่า ปัจจุบนัรฐับาลได้แก้ไขกฎหมาย
โดยยกเลิกไม้หวงห้ามบนที่ดินกรรมสิทธิห์รือสทิธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ท าให้การ
ปลูก การตัดไม้เศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ง่าย ประชาชน
สามารถปลูกและตดัไม้เศรษฐกจิได้เหมอืนการปลูก
พืชเกษตรทัว่ไปต่อมารัฐบาลมีนโยบายในการ
ส่งเสรมิใหม้กีารปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการคา้ในทีด่นิ
ของรัฐและของเอกชน ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น แต่
เนื่องจากพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งใช้
บงัคบัอยู่ในขณะน้ี ตน้ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิทีร่ฐับาลมี
การส่งเสริม ในปัจจุบันมักพบมากในพื้นที่ป่ามัก 
มกีารลกัลอบเขา้ตดัเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ส่งผลเสยี
ต่อทรัพยากรป่าไม้ สร้างผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่
อาศยัของสตัว์ป่า และปัญหาอื่นๆ ตามมา ทัง้นี้จึง
เห็นควรที่จะมีการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกจิในพืน้ทีค่รอบครองหรอืพืน้ทีก่รรมสทิธิข์อง
ประชาชนทัว่ไป เพื่อช่วยเสรมิสรา้งทางเศรษฐกจิใน
อนาคตอนัใกล้ จึงควรมีการส่งเสริมการปลูกอย่าง
มาก (กรมป่าไม,้ 2561 : เวบ็ไซต)์ 
  โดยต้นยมหอม เป็นต้นไม้มคี่าทางเศรษฐกจิ
ทีร่ฐับาลมกีารส่งเสรมิมทีัง้หมด 58 ชนิด เนื้อไม้ยม

หอมมีลายไม้ที่สวยงามและเป็นสนี ้าตาลอมเหลือง
เป็นมนั เน้ือไมล้ะเอยีด ไสกบตกแต่งไดง้่าย ชกัเงาได้
ด ีเป็นไม้ที่เหมาะส าหรบังานไม้ที่ใช้ในที่ร่ม และไม่
ควรให้ส่วนหนึ่งส่วนใดสมัผสักับดิน โดยเนื้อไม้ไม้
ท่อนและไมย้มหอมแปรรปูเป็นไมท้ีม่คีุณค่าเศรษฐกจิ 
ส่วนใหญ่น ามาใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาแพงหรือ
น าไปใชใ้นงานก่อสรา้งบา้นเรอืน งานโครงสรา้งอื่นๆ 
เครื่องจกัสาน และเครื่องมือใช้สอยต่างๆ เช่น การ
น ามาใช้ท าเสา ขื่อ รอด ตง ปูพื้นห้อง กระดาน 
หน้าต่าง ประตู ฝาบ้าน ไม้อัด ท าด้ามเครื่องมือ 
รวมทัง้การน ามาใช้ในการท ากล่องใส่ใบชา ไม้อัด 
และลงับรรจุสิง่ของต่างๆส่วนประโยชน์ดา้นอื่นๆ เช่น 
การน ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ ใชใ้นงานศลิปะ และใชเ้ป็น
สมุนไพร  
  ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการปลูก
ตน้ไมม้คี่า : ตน้ยมหอม เพื่อน ามาถ่ายทอดความรูใ้น
กระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษา เพื่อใหเ้กดิความรู ้
ทศันคต ิจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มใหก้บักลุ่มตวัอย่างและ
ผู้ที่สนใจได้ศึกษา ซึ่งต้นยมหอมถือว่าเป็นไม้ที่มี
ความส าคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่สามารถ
น ามาใช้เป็นหลกัประกนัทางธุรกิจ รวมทัง้เป็นการ
สร้างให้เกิดพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น และในอนาคตต้นไม้มี
เคี่ยมสามารถตดัไม้ไปขาย หรอืสามารถเปลี่ยนเป็น
เงนิได ้ซึง่ถอืว่าเป็นวธิอีอมเงนิอกีทางหนึ่งและสรา้ง
มูลค่าทางเศรษฐกจิใหป้ระเทศดว้ย ทีส่ าคญัยงัท าให้
เกิดพื้นที่ ป่าเพิ่มขึ้น สามารถเก็บเป็นมรดกให้
ลกูหลานได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
  2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูก
ตน้ไมม้คี่า: ตน้ยมหอม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผังความคิด ให้มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์
       2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  
ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิเกีย่วกบัการปลกูต้นไมม้คี่า:  ตน้ยมหอมโดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
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3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จ านวน 99 คน    
  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื นิสติชัน้ปีที่ 
1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ที่ลงทะเบยีนในรายวชิาทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า 
จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจเขา้ร่วม 
3.2 ตวัแปรศึกษา 
  3.2.1 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบแผนผงัความคดิ 
  3.2.3 ตัวแปรตาม คือ ความรู้ ทศันคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นยม
หอม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
  เ ค รื่ อ งมือที่ ใ ช้ ใ นการ รวบรวมข้อมู ลมี
ดงัต่อไปนี้ 
   3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
    1) คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นยม
หอม  
    2) แผนผังความคิดการปลูกต้นยม
หอม 
   3.3.2 เครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิ ์
    1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
ปลกูตน้ยมหอม 
    2) แบบวดัทศันคติต่อการปลูกต้นยม
หอม 
    3) แบบวัดจริยธรรมสิง่แวดล้อมและ
การปลกูตน้ยมหอม 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื  
   ระยะที่ 1 การสร้างและการหา คุณภาพ
เครื่องมอื มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

     1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต า รา 
เอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการ 
สรา้งเครื่องมอื 
     2) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นยม
หอม โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคิด 
ประกอบไปด้วย 3 หน่วยการส่งเสริม ได้แก่ หน่วย
การ ส่งเสรมิที่ 1 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้น
ยมหอม  หน่วยการส่ง เสริมที่  2 สรรพคุณและ
ประโยชน์ของต้นยมหอม และหน่วยการส่งเสรมิที ่3 
เทคนิ ค กา รปลู กแ ละ  ขย ายพันธุ์ ต้ น ยมหอม 
แบบทดสอบความรู้ แบบวัด ทัศนคติ และแบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  
    3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ส่งอาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตาม ค าแนะน า 
     4) น าเครื่องมอืทีผ่่านอาจารยท์ีป่รกึษา 
ส่งผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหา คุณภาพ
ของเครื่องมอื และประเมนิความสอดคลอ้ง พรอ้มทัง้
หาค่าความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจ 
วิเคราะห์คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า 
คู่มอืและเครื่องมอื มคี่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้น
ไป ค่าความเหมาะสมของคู่มือและเครื่องมือ มี
ค่าเฉลีย่ มาก กว่า 4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมือทีใ่ช้
ในการส่งเสริมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวม 
ขอ้มลูได ้ 
    5) น าเครื่องมือ ที่ผ่านการวิเคราะห์
จากผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ ฉบบั 
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่าย ของ
เครื่องมอื ดงันี้ 
     5.1) แบบทดสอบความรู้ ค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากับ 0.87 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่  
ระหว่าง 0.33 - 0.65 และค่าความยากง่ายระหว่าง 
0.43 – 0.70 ซึ่ง เ ป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
     5.2) แบบวัดทัศนคติค่ าความ
เชื่อมัน่เท่ากับ 0.90 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
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ระหว่าง 0.33 – 0.87 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
ทีก่ าหนดไว ้
     5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมค่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.92 ค่าอ านาจ จ าแนกรายข้อ
อยู่ ระหว่ าง  0.39 – 0.79 ซึ่ ง เ ป็นไปตาม  เกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืที ่ใชใ้น การวดั 
และประเมนิผล ใหส้มบรูณ์ ยิง่ขึน้ เพื่อนามาใชใ้นการ
จดักจิกรรมการส่งเสรมิการปลูก ต้นไม้มีค่า: ต้นยม
หอม 
   ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้
สิง่แวดลอ้มศกึษา  
    1) ขออนุญาตใชส้ถานทีใ่นการ จดัการ
กจิกรรมสง่เสรมิ ณ มลูนิธสิิง่แวดลอ้มศกึษา  
ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม  
    2)  ทดสอบความรู้  ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มีค่า:  
ตน้ยมหอม ก่อนการสง่เสรมิ  
    3) เริ่มกระบวนการการส่งเสริม การ
ปลกูตน้ไมม้คี่า: ตน้ยมหอม โดยใชเ้ทคนิคการ เรยีนรู้
แบบแผนผังความคิด ซึ่งมีการจับกลุ่มในการท า
แผนผงัความคดิในระหว่างการสง่เสรมิ โดยมขีัน้ตอน 
ในการท าแผนผงัความคดิ ดงันี้ 
     3.1) เตรียมความพร้อม ให้กับผู้
เข้ารับการส่งเสริม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้
เกีย่วกบัตน้ไมม้คี่า: ตน้ยมหอม 
      3.2) อธบิายเกี่ยวกบั เทคนิคการ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิดและเสนอ แผนผัง
ความคดิในแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้พรอ้มทัง้ อธบิาย
โครงสร้างหรือรูปแบบของแผนผังความคิดและ 
วเิคราะหร์่วมกนั 
     3.3) จดักลุ่มผูเ้ขา้รบัการ ส่งเสรมิ 
กลุ่มละ 5-6 คน เพื่อระดมความคดิรวบยอดไว ้ 
บนกระดาษ ใช้เครื่องหมาย รูปภาพ หรอืลูกศรลาก 
เชื่อมโยงแตกสาขาออกไปในแต่ละแผนผงัความคดิ  
     3.4) ให้ผู้เข้ารับการส่งเสริมน า
แผนผงัความคดิมาอภปิรายให้ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
ท่านอื่นๆ ไดร้บัฟัง 

    4) ทดสอบความรู้ วัดทัศนคติ และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มีค่า:  
ตน้ยมหอม หลงัการสง่เสรมิ 
    5) สรุปผลการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้ี
ค่า: ตน้ยมหอม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ แผนผงั
ความคดิ 
3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
  การวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้ด าเนินการ วิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
    3.5.1 แบบประเมินความเหมาะสมของ
คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า: ตน้ยมหอม โดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ  
   3.5.2 แบบประเมนิความสอดคล้อง คู่มือ
การส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นยมหอม โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
    3.5.3 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วัด แ ล ะ
ประเมินผลของการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้น
ยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง 
ความคดิ 
  1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้ไม้
มีค่า: ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ แบบ
แผนผังความคิด จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็น 
ค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง 
จ านวน 20 ขอ้ 
   2) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกต้นไม้มีค่า : 
ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ แบบแผนผัง
ความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็น แบบวดัแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) ม ี5 ตวัเลอืก 
คอื เหน็ด้วยอย่างยิง่ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 
และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  3) แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูก
ต้นไม้มีค่า: ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการ เรียนรู้
แบบแผนผงัความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะ เป็น
ค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง คือ 
เพื่อตนเอง เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อสงัคม เพื่อ
ความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้  
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
  ในการวิ เคราะห์ข้อมูลครั ้งนี้  ผู้ วิจ ัย ใช้  
โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ ใช้ 
สถติใิน การวเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้  
   1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
   2) สถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าความ 
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั และค่าอ านาจจ าแนก  
   3) สถติเิปรยีบเทยีบผลก่อนและ หลงัการ
ส่งเสริม ได้แก่ Paired t-test ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ประสิทธิภาพของคู่มือที ่มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 ของคู่มือการส่งเสริม
การปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิค
การเรียนรูแ้บบแผนผงัความคิด  
  พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการปลูก 
ต้นไม้มีค่า : ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบแผนผงัความคดิ ระหว่างการส่งเสรมิ โดยรวมมี
คะแนนเท่ากบั 535 คิดเป็นร้อยละ 89.21 แสดงให้
เห็นว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 
89.21 และคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้ไม้
มีค่า : ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ หลงัการส่งเสรมิ โดยรวมมคีะแนน
เท่ากับ 497 คิดเป็นร้อยละ 16.56 แสดงให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 82.80  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้ดงันัน้ ประสทิธภิาพของ
กระบวนการ  (E1)  คิด เ ป็นร้อยละ 89.21 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 82.80 
ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า : ต้นยมหอม 
โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ จึงมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 89.21/82.80 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ8์0/80 (ดงัแสดงในตารางที ่1) 
  ค่าดัชนีประสิทธิภาพ (E.I.) พบว่าค่าดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : 
ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ มคี่าเท่ากบั 0.6210 หมายความว่า นิสติมี

ความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้า
ทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการส่งเสรมิ 
ร้อยละ 62.10 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัแสดงในตารางที ่2) 
4.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นยม
หอม โดยมีราบละเอียด ดงัน้ี 
  4.2.1 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กี่ยวกบัการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบแผนผงัความคดิก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย ( x̅ = 9.36) และหลงัการส่งเสริมนิสติมี
คะแนนเฉลีย่ความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (x̅ 
= 16.56) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า : ต้นยมหอม โดยใชเ้ทคนิค
การเรียนรู้แบบแผนผังความคิดก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิ พบว่า นิสติผู้เขา้รบัการส่งเสรมิความรู้หลัง
การส่งเสริมมีสูงกว่ าก่อนการส่ง เสริม  อย่ างมี
นั ย ส า คัญท า ง สถิ ติ ที่ ร ะ ดับ . 05 (ดั ง แ สด ง ใ น 
ตารางที ่3) 
  4.2.2 นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคตต่ิอการปลูก
ต้นไม้มคี่า: ต้นยมหอม ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่
ในระดับไม่แน่ใจ (x̅ = 2.31) และหลังการส่งเสริม
นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็
ด้วยอย่างยิ่ง (x̅ =2.92) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลังการส่งเสริมก่อนการ
ส่ง เสริมอย่ า งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ร ะดับ .05  
(ดงัแสดงในตารางที ่3) 
  4.2.3 พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลกูตน้ไมม้คี่า: ตน้ยมหอมก่อนการ
สง่เสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (x̅ = 2.58) และ
หลังการส่ งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม 
(x̅ =3.30) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 (ดงัแสดงในตารางที ่3) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้ยมหอม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ 
      แผนผงัความคดิ (E1/E2) 

หน่วยกิจกรรม 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.83 1.01 89.21 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2 ) 20 16.56 1.54 82.66 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือกิจกรรม เท่ำกบั 89.21/82.66  
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้ยมหอม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ 
    แผนผงัความคดิ 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 
คะแนน
เตม็ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล (E.I.) 

281 497 30 600 0.6210 
 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไมม้คี่า : ตน้ยมหอม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั 
     ความคดิของนิสติก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มีค่า: ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบแผนผงัความคิด ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 
และประสิทธิผลตามเกณฑ ์ 
  จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นยมหอม โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด พบว่า 
ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 
89.21 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็น 

รอ้ยละ 82.66 ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้
มีค่า: ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ มปีระสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิ
เท่ากับ 89.21/82.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ส าหรบัการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า:ต้นยมหอม 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิซึง่เป็น
รปูแบบการจดักจิกรรมค่าย ใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเกดิ
ความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการปลูกต้นไม้มีค่า :  
ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิดสามารถพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มี

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

df t p 
�̅� S.D ระดบั �̅� S.D ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

9.36 1.71 
ปาน
กลาง 

16.56 1.54 มากทีส่ดุ 29 -15.794 .000* 

ทศันคต ิ 
(N=5) 

2.31 1.97 เหน็ดว้ย 2.92 0.04 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

29 -3.17 .000* 

จรยิธรรม 
(N=4) 

2.58 0.26 
เพื่อ
สงัคม 

3.30 0.37 เพื่อสงัคม 29 -10.24 .000* 
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พฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมมผีลสมัฤทธิเ์ป็นไปในทศิทางที่ดขี ึน้ ดงันัน้
จึงแสดงให้เห็นว่าการจดักิจกรรมค่าย โดยใช้คู่มือ
การส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นยมหอม โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสูงขึน้จรงิจากการศึกษาผลการศกึษา
ผลการพฒันาคู่มือการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : 
ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ ซึง่เป็นไป
ตามแนวคดิของธญัญา ผลอนันต์ (2543 : 1) ได้ให้
ความหมายว่า Mind Map เทคนิคการจดบันทึกที่ 
พฒันามาจากความรูเ้รื่องของสมองและความทรงจ า
ของมนุษย ์แผนทีค่วามคดิเป็นเครื่องมอืทีช่่วยในการ
เรยีนรู ้รวบรวม บนัทกึ และสรุปความรู ้ความคดิโดย
เริ่มจากความคิดหลกัหรือหวัเรื่องแล้วแยกออกไป
เป็นความคดิรองและความคดิย่อยๆ อย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกบัแนวคดิของวจิติร อาวกุล (2550 : 61) 
กล่าวว่า การส่งเสรมิเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิม่พูน
ความถนัด ความรู้ทางธรรมชาติ ทกัษะ หรือความ
ช านาญ ความสามารถของบุคคลใหม้เีทคนิควชิาการ 
ในการท างาน เพื่อให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมใหม่ 
เพื่อให้เกิดทักษะในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรอือกีนยัหนึ่ง การสง่เสรมิ หมายถงึ การพฒันาหรอื
ฝึกฝนอบรมบุคคลให้เหมาะสมหรือเข้ากบังานหรือ
การท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุพัตรา  
วงศ์ษา (2542 : 77) ได้กล่าวไว้ว่า  การพัฒนา
กิจกรรมการ เรียนรู้  หมายถึง  แบบแผนการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดเป็นระบบ
อย่างสมัพนัธ ์และสอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีหลกัการการ
เรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่าน
กระบวนการวิจยั และได้รบัพิสูจน์และทดสอบว่ามี
ประสทิธภิาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะแสดงขัน้ตอนที่
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอนต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบนัน้ๆ ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของ ปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ (2551 
: 127) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คู่มอืเป็นหนังสอืที่ใช้
ควบคู่ไป กบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืทีใ่ช้
แนวทางปฏบิตัิให้กบัผูใ้ช้สามารถกระท าสิง่นัน้ๆ ให้

บรรลุผลตาม เป้าหมาย ส่วนคู่มอืครูนัน้เป็นหนังสอื
ใหแ้นวทางและแนะน าเกีย่วกบัสาระ วธิกีาร กจิกรรม 
สือ่ วสัดุ อุปกรณ์และแหล่งขอ้มูล ปกตมิกัจะใชค้วบคู่
กบัหนังสอืเรยีนเป็นหนังสอืที่ครูไดศ้กึษาดว้ยตนเอง 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555 
: 77) ไดก้ล่าวว่า คู่มอืเป็นเอกสารหรอืหนงัสอืทีจ่ดัท า
ขึ้น เพื่ อให้ครู ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สามารถสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรหรอื
ใช้เป็นคู่มือของครูในการใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง 
คู่มอืที่เขยีนขึน้เป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มอืได้ศกึษาท า
ความเขา้ใจเรื่องที่จะท า และสามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย 
เพื่อใหผู้ใ้ชคู้่มอืมคีวามสะดวกและสามารถปฏบิตังิาน
ไดบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ายใต้มาตรฐานทีใ่กลเ้คยีง ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของวาที ลพพันธ์ทอง และ
ประยรู วงศจ์นัทรา (2559: 189 - 202) ไดศ้กึษาวจิยั 
เรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐสิงคโปร์ มี
ค ว า ม มุ่ ง ห ม า ย เ พื่ อ พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาเซียน : 
ส า ธ า ร ณ รั ฐ สิ ง ค โ ป ร์ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า  พ บ ว่ า 
ประสิทธิภาพของ คู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 84.16/87.83 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชัรา
พร ชดิสมบตั ิอปัมระกา และสภุารตัน์ อ่อนกอ้น (2561 
: 65 -74) ได้ศกึษาวจิยั เรื่อง การพฒันาคู่มอืการท า
ถ่านอัดแท่งจากไมยราบยักษ์ เพื่อเป็นพลังงาน
ทดแทน ผลการศึกษาพบว่า คู่มือการอบรมการทา
ถ่านอัดแท่งจากไมยราบยักษ์ เพื่อเป็นพลังงาน
ทดแทน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.16/87.83 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ สอดคล้องกับ
งานวจิยัของพรนิภา ตูมโฮม และคณะ (2559 : 189-
202) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพฒันาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จากการศึกษาวิจัย พบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเทา่กบั 
8 4 . 1 6 / 8 7 . 8 3  นิ สิ ต ที่ ใ ช้ คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี มคีวามรูแ้ละทศันคต ิโดยรวม
และรายดา้นทัง้ 5 ดา้น สงูกว่ากลุ่มควบคุม และนิสติ
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กลุ่มทดลองมีคะแนน ทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมที่นิสิตประเมินตนเองและวิทยากรเป็นผู้
ประเมินหลงัการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
และนิสติกลุ่มทดลองมคีวามรู้ ทศันคต ิและทกัษะใน
การเป็นวิทยากรฝึกอบรมสูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื 
มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.6210 คอื นิสติ
มคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้
คู่มือการส่งเสริมร้อยละ 62.10 แสดงให้เห็นว่านิสติ 
ที่เขา้รบัการส่งเสรมิโดยการใช้คู่มอืการส่งเสรมิการ
เรยีนรูน้ัน้มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ ท าใหค้่าดชันี
ประสิทธิผลมีค่าที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ จนิตนา สขุสมแดน (2552 : 
41) ให้ความหมายของคู่มือ หมายถึง เอกสารที่
รวบรวมเนื้อหาทัง้ทฤษฎี และแบบฝึกปฏบิตัิเพื่อใช้
ประกอบหรอือ านวยความสะดวกเกี่ยวกบัการศกึษา
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีรายละเอียดแนะน าวิธีการ
ปฏิบัติในกิจกรรมเป็นการให้ค าอธิบายและเฉลย
ปัญหาหรือข้อสงสัย เพื่อให้ได้ความรู้และค าตอบ
อย่างรวดเรว็ดว้ยตนเองนิยมจดัท าเป็นรูปเล่ม ท าให้
สามารถใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัเรื่องนัน้ ๆ ไดม้ากขึน้ 
และมักจะมีภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ 
เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เผชิญ กิจระการ (2546 : 1- 6) ได้เสนอแนวทางใน
การหาประสทิธผิลของแผนการเรยีนรูห้รอืสื่อทีส่รา้ง
ขึน้ โดยให้พจิารณาจากพฒันาการของนักเรยีนจาก
ก่อนเรียนและหลังเรียนว่ามีความรู้ความสามารถ
เพิม่ขึน้อย่างเชื่อถือได้หรอืไม่ หรอืเพิม่ขึน้เท่าใดซึ่ง
อาจพิจารณาได้จากการค านวณค่า t-test แบบ 
Dependent Samples หรือหาค่าดัชนี ประสิทธิผล 
(Effectiveness Index : E.I) สอดคล้องกับแนวคิด
ของ  ดวงมาลา จาริช านนท์  (2551 : 8) ได้ ให้
ความหมายของดัชนีประสิทธิผลว่าประสิทธิผล
หมายถงึตวัเลขทีแ่สดงความกา้วหน้าในการเรยีนของ
ผู้เรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนเปรียบเทียบ
คะแนนทีเ่พิม่ขึน้จากการทดสอบก่อนเรยีนกบัคะแนน
ที่ได้จากการทดสอบหลงัเรียน ซึ่งสอดกบังานวิจัย
ของชัยธัช จันทร์สมุด (2553: 144) ได้ศึกษาการ

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
ของหลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีค่าเท่ากับ 0.7144 หมายความว่า ผู้เข้า
อบรมมคีะแนนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 71.44 ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของพรณารนิทร ์วงัแพน (2561 : 650 - 662) 
ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาคู่มือการส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสานตามรอยพ่อ ผลการศกึษา 
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการการส่งเสริม 
เท่ ากับ 0.6813 ชาวบ้านที่ ใช้คู่ มือการส่ง เสริม
ก า ร เ ก ษ ต ร แ บ บ ผ ส ม ผ ส า น ต า ม ร อ ย พ่ อ มี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 68.13  
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อุบล แคว้นไทยสงค์ และ
คณะ (2559 :124) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ผลการศึกษา 
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรมเท่ากับ 
0.4444 นิสติที่ใช้คู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
สิง่แวดล้อมอาเซียน: ประเทศบรูไนดารุสซาลามมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 44.44 

ดังนั ้นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า :  
ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิดโดยใช้คู่มือกิจกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องของ การปลูกต้นไมม้คี่า: 
ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคดิสามารถพฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรมตรงตาม
ความมุ่งหวัง ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนไปในทศิทางที่ดขี ึน้แสดงใหเ้หน็ว่าการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นยมหอม โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิดโดยใช้คู่มือ
ประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการ
สิง่แวดล้อมศกึษา ท าให้นิสติที่เข้าร่วมมีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
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5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบแผนผงัความคิดก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม 
  ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
ปลกูตน้ไมม้คี่า: ต้นยมหอม โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ พบว่า นิสติทีเ่ขา้รบัการสง่เสรมิ
การปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 9.36 คะแนน และหลงัการ
สง่เสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่นิสติ
มคีะแนนเฉลีย่ความรู้เกีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า : ต้น
ยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิดก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
(x̅= 9.36) และหลงัการส่งเสรมินิสติมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (x̅= 16.56) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไม้
มีค่า : ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผังความคิดก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า 
นิสติผู้เขา้รบัการส่งเสรมิความรู้หลงัการส่งเสรมิมสีูง
กว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั.05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของอลศิรา กฤษมา
นิต (2546 : 20) สรุปได้ว่า ความรู้หมายถึง สิง่ที่ได้
จากการเรียนรู้ประสบการณ์ การรบัรู้ความคุ้นเคย 
ความเข้าใจ ตลอดจนข่าวสารซึ่งเป็นข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์ที่ถูกต้องชดัเจน ซึ่งแต่ละคนอาจมคีวามรู้
แตกต่างกนไปตามการรับรู้  ความเข้าใจ และ
ความคุ้นเคยของแต่ละคน สอดคล้องกบัแนวคดิของ 
อญัชลี ศรีสมุทร์ (2552 : 9) ความรู้ หมายถึง ความ
เขา้ใจที่ถูกต้องในเรื่องต่างๆ ที่เกดิขึน้จากการเรยีนรู้ 
หรอืประสบการณ์ สามารถวดัไดว้่ามหีรอืไม่ สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของสมถวลิ ผลสอาด (2555 : 24) ได้สรุป
ความหมาย ความรู ้ว่าความรูน้ัน้เริม่ต้น จากระดบัง่าย 
ๆ ก่อนแล้วเพิ่มความสามารถในการใช้ความคิดและ
พฒันาสตปัิญญาเพิม่ขึน้เป็นล าดบั โดยแบ่งออกเป็น 5 
ขัน้ คือ ความรู้ ความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล และ
ความรู้นัน้สามารถวัดได้โดยเครื่องมือที่ใช้ทดสอบ
ความรู้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบอตันัย และ

แบบปรนัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทศพร  
ฆอ้งค า (2557: 38) ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการปลกูตน้
ประดู่ ป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชนโรงเรียนบ้านดอน
หน่อง ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนมคีวามรูใ้น
ระดบัด ี(x̅=10.78) และหลงัส่งเสรมินกัเรยีนมคีวามรู้
ใ นระดับดีม าก  ( x̅=15.10) ซึ่ ง แสดง ให้ เห็นว่ า
กระบวนการส่งเสริมนี้ท าให้นักเรียนสนใจสามารถ
สรา้งความรูเ้กีย่วกบัการปลูกต้นประดู่ป่าเพื่ออนุรกัษ์
ป่าชุมชนในทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
อาวดี ค าภูแก้ว (2558 : 51) ได้ศึกษา การส่งเสริม
การอ นุรักษ์ ป่ า เต็ ง รัง  ส าหรับนิ สิตสาขาวิช า
สิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า ก่อนการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าเต็งรงั นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากบั 13.16 อยู่ในระดบัปาน
กลาง หลงัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าเตง็รงั นิสติที่มี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากับ 17.60 อยู่ในระดับสูง 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลัง
การอบรม พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้หลงัการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ  อุกฤต ทงีาม และคณะ (2559 : 209) ไดศ้กึษา
เรื่ อง  การพัฒนากิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า หลังจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมโดยใช้ กระบวนการสิง่แวดล้อม
ศึกษาเยาวชนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และมสีว่นร่วมกจิกรรม
ค่ายเยาวชนเพื่อการ อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบั
มากที่สุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิตาภรณ์  
วงศพ์งษ์ค า และคณะ (2561:45-53) ไดท้ าการศกึษา 
เรื่อง การส่งเสริมการ อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง 
ต าบลเกิ้ ง  อ า เภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการวิจยัพบว่า ความรู้ เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดง ก่อนการอบรมชาวบา้นมี
ความรูอ้ยู่ในระดบัมาก (x̅=11.76) และหลงัการอบรม
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ชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ ในระดบัมาก (x̅=14.10) ดงันัน้ 
เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยความรู้ของชาวบ้าน 
หลงัการอบรม ชาวบ้านที่เขา้รับการอบรมมคีะแนน
ความรูม้ากกว่า ก่อนการอบรม อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าชาวบา้นทีเ่ขา้รบัการ
อบรม การอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดงมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศปิระภา เผ่าสุขด ีและ
คณะ (2561:30-40) ได้ท าการศกึษาการพฒันาคู่มือ 
ฝึกอบรมการท าถ่านจากมูลสตัว์เพื่อลดการท าลาย 
ทรพัยากรป่าไม้ ส าหรบัชาวบ้านในชุมชนบ้านโคก
จันทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า  การ
เปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการท าถ่านจากมูลสตัว์ 
ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 9.78 และหลังการฝึกอบรมโดยรวม อยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 17.52 ผูเ้ขา้ร่วมการ
ฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลัง การฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบวดัทศันคติต่อ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบแผนผงัความคิดก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม 
  ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบแผนผงัความคดิ ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง พบว่า 
นิสติชัน้ปีที ่1 มคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตต่ิอการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบแผนผงัความคิด ก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดับ
เหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.31คะแนน หลงัการ
ส่งเสริมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.92เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิพบว่า หลงัการสง่เสรมินิสติชัน้ปีที ่1 
มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของธงชยั สนัตวิงษ์ (2537 : 166) ได้ให้ความหมาย
ของทศันคตวิ่า หมายถงึ สิง่ซึง่เราท าการอธบิายดว้ย
วธิกีารอา้งองิถงึสิง่ทีอ่ยู่ในความนึกคดิของผูบ้รโิภคที่
เป็นเหตุท าให้มีผลกระทบ ต่อแบบของพฤติกรรมที่

แสดงออก สอดคล้องกบัแนวคิดของอุทุมพร ไพลิน 
(2540 : 17) ให้ความหมายของทัศนคติว่า เป็น
ความรู้สกึเอนเอียงของจิตใจที่มีต่อประสบการณ์ที่
มนุษยเ์ราไดร้บั อาจจะมากหรอืน้อยกไ็ด ้และทศันคติ
นี้จะแสดงออกไดท้างด้านพฤติกรรมสองลกัษณะคอื 
การแสดงออกในลกัษณะของความพงึพอใจ เหน็ดว้ย
หรอืชอบทศันคตเิช่นนี้ท าใหค้นอยากปฏบิตั ิอยากได้
อยากเข้าใกล้สิ่งนั ้น ลักษณะเช่นนี้ เราเรียกว่ า 
ทศันคตทิางบวก (Positive Attitude) อกีลกัษณะหนึ่ง 
คือ  ทัศนคติทางลบ  (Negative Attitude) คนจะ
แสดงออกท านองไม่พงึพอใจ ไม่ชอบหรอืไม่เหน็ดว้ย 
ท าใหเ้กดิความเบื่อหน่าย ชงิชงั อยากหนีอยากอยู่ให้
ห่ างจากสิ่งนั ้น  ส่วนทัศนคติอีกแบบหนึ่ ง  คือ
ความรูส้กึเฉยๆ ไม่ชอบ ไม่เกลยีด เป็นทศันคตแิบบ
กลางๆ สอดคล้องกบัแนวคดิของนงนุช รุจริงัสมินัตุ์
กุล (2550: 9) ได้ให้ความหมายว่า ทัง้ความคดิเห็น 
และทศันคตนิัน้ เป็นเรื่องของการแสดงออกทางความ
คดิเหน็ในรูปเกีย่วกบัตวัเรา และความคดิเหน็นัน้ยงั 
จะใช้ในเรื่องเกี่ยวกบัการลงความเห็น (Judgment) 
และความรู้ (Knowledge) ในขณะทีท่ศันคตนิัน้ใชก้นั
ม า ก ใ น เ รื่ อ ง เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก  ( Feeling) 
ความสามารถ (Preference) และไดส้รุปว่าเรามกัใช้
ค าว่าความคิดเห็นมากกว่าทัศนคติ สอดคล้องกับ
ง านวิจัย ของ สุ ช าดา  ทรงบัญฑิต  ( 2558: 46)  
ได้ศึกษา การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ผืนป่าตะวนัตก มี
วตัถุประสงค์ ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
นิสติมทีศันคตอิยู่ในระดบัไม่แน่ใจ มคีะแนนทศันคติ
ก่อนการส่งเสรมิ เท่ากบั 2.46 และหลงัการส่งเสริม
นิสติมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคีะแนนหลงัการ
ส่งเสรมิ เท่ากบั 2.69 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า ผู้เข้าร่วม
การส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วาท ีลพพนัธท์อง 
และประยูร วงศ์จนัทรา (2559: 142) ท าการศึกษา
เรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สีเขียว 
ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการฝึกอบรม
นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตโิดยรวมอยู่ใน
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ระดบัเหน็ดว้ย (x̅= 3.90) และหลงัการฝึกอบรมนิสติ
กลุ่มทดลอง มีทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย 
(x̅= 4.47) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อน
และหลังการฝึกอบรม พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
การฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของโกสิน สะตะ และคณะ 
(2559 : 7-8) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรม
ฝึกอบรมมคัคุเทศกส์ิง่แวดลอ้มเพื่อการท่องเทีย่วเชงิ
อนุรกัษ์ ผลการศึกษาพบว่า ทศันคติของนิสติกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
การฝึกอบรม และนิสติกลุ่มทดลองมทีศันคตโิดยรวม
และรายดา้นทัง้ 5 ดา้น  สงูกว่ากลุ่มควบคุม และนิสติ
กลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมที่นิสิตประเมินตนเองและวิทยากรเป็นผู้
ประเมิน หลงัการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
และนิสติกลุ่มทดลองมีคะแนนทศันคติ สูงกว่านิสติ
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05
สอดคล้องกบัแนวคดิของ ยศพล พนัธ์เนียม (2560: 
57) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์พชืสมุนไพร
ในป่าชุมชนบ้านเกิง้ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการอบรม พบว่านักเรยีนมี
คะแนนเฉลี่ยและทศันคติ หลงัการอบรมสงูกว่าก่อน
การอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05  ซึ่ง
สอดคล้องกบัวิจยัของญาณพฒัน์ เฉลยสุข (2560 : 
34) ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้
โดยใช้กระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา ผลการศกึษา 
พบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคตอิยู่ในระดบั
มาก และหลังการส่งเสริมนักเรียนมีทัศนคติอยู่ใน
ระดบัมาก  
5 . 4  ผล ศึกษาและเป รียบ เ ทียบจ ริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นยมหอม 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรูแ้บบแผนผงัความคิด 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นยมหอม โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิพบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการส่งเสริม

โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (x̅ = 2.58) และหลงัการ
ส่งเสริมนิสติมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมโดย
รวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม (x̅=3.30) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและ
หลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของโกวทิ ประวาลพฤกษ์ (2541: 123) ไดใ้ห้
ความหมายว่า จรยิธรรม มคีวามหมาย 2 นยั คอื นัย
ทีห่นึ่ง จรยิธรรมเป็นหลกัการและเหตุผลทีพ่จิารณา
เกี่ยวกับ การกระท า การพิจารณาตัดสินและการ
ตดัสนิใจซึ่งเป็นความหมายที่คนทัว่ไปเข้าใจกนัมา
ดัง้เดิม นัยที่สอง จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการ
กระท าเป็นการตัดสินใจ การพิจารณาตัดสินเป็น
คุณธรรมทางจรยิธรรม ที่มพีืน้ฐานอยู่บนการกระท า 
และเจตคติที่สามารถสังเกตเห็นได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของวินัย วีระวฒันานนท์ (2546: 43) ได้ให้
ความหมายว่า จริยธรรมสิง่แวดล้อม คือ หลักการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส าหรับมนุษย์ที่ยึดเอา
ความถูกต้องดงีาม ความถูกต้องตามหลกัคุณธรรม 
และความเมตตา ที่พงึปฏบิตัิต่อสิง่แวดล้อมซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกัน ในการที่
มนุษย์พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมจึงประกอบไปด้วย
รากฐานความเชื่อในเชงิคุณธรรมที่มคีวามแตกต่าง
กนัในระดบัที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกนัออกไป สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ประยูร 
วงศ์จันทรา ( 2555 : 195 ) ได้ให้ความหมายว่า 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส าหรับมนุษย์ที่ยึดเอาความ
ถูกต้องดีงาม ความถูกต้องตามหลักคุณธรรมและ
ความเมตตา ที่พึ่งปฏบิตัิต่อสิง่แวดล้อมจงึประกอบ
ไปด้วยรากฐานความเชื่อในเชงิคุณธรรม ที่มคีวาม
แตกต่างในระดบัทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
ที่แตกต่างกนัออกไป จริยธรรมสิ่งแวดล้อมจึงเป็น
หลักที่ควรประพฤติต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม เพื่อให้ธรรมชาติสิง่แวดล้อมด ารงอยู่ได้
ตามดุลยภาพของธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นอยูอ่ยา่ง
ลมกลนืและยัง่ยนื จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มจงึเป็นวธิกีาร
จดัการสิง่แวดลอ้มทีม่นุษยไ์ดห้นัมาจดัการกบัตวัเอง
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หรอืเป็นการกลบัมาปรบัปรุงระบบการจดัการมนุษย์ 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมมุ่งที่จะเขา้ใจสิง่แวดล้อม และ
สร้างระบบความสมัพันธ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
อย่างมคีวามเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของชิษณุพงศ ์พนัธ์บุตร  และคณะ (2561 : 
56) ไดศ้กึษาการศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
ป่ า ชุ ม ชนโ คกหิน ลาด  อ า เภอ เมือ ง  จั งห วัด
มหาสารคาม เรื่อง สตัวป่์าในป่าชุมชน พบว่า นิสติมี
คะแนน เฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมสูงกว่าหลังการ
ฝึกอบรมแสดงให้เห็นว่าคู่มือและกระบวนการ
ฝึกอบรมกิจกรรมการเรียนรู้ ป่าชุมชน มีความ
เหมาะสมและมีเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่มีความ
หลากหลาย ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมทุกหน่วยฝึกอบรม ซึ่งช่วยกระตุ้นใหผู้ท้ีเ่ขา้
ร่วมรบัการฝึกอบรมมจีรยิธรรมเพิม่มากขึน้ กว่าก่อน
เข้า ร่ วม ฝึกอบรมสอดคล้อ งกับง านวิจัยของ 
อรอนงค ์พลโคกก่อง และคณะ (2561 :82) ไดศ้กึษา
เกี่ยวกบั ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน บ้านศรวีไิล 
หมู่ 8 ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงั กิจกรรม
พบว่า คะแนนจริยธรรมสิง่แวดล้อมของนิสติที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง 
ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน ก่อนกิจกรรมโดย
รวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.07 และ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อ
ความถูกต้องดีงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อน
และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการเข้าร่วม
กจิกรรมเพิม่ขึ้นมากกว่า ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของปนดัดา ฤทธิส์ าแดง และคณะ (2562 
: 51) ไดศ้กึษา เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดย
การท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์พระราชาของ
นิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า 
คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมทรัพยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธาร

ตามศาสตร์พระราชาก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.78 
และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้องดีงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อน
และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของพฒันา ชนะพนัธุ์ และคณะ (2562 : 
92) ไดศ้กึษาการศกึษาการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดย 
การห่มดินตามศาสตร์พระราชา ของนิสิตกลุ่ม 
ตวัอย่างก่อนและหลงัการอบรม พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวม 
อยู่ ในระดับเพื่อสังคม ( x̅ = 2.13) และหลังการ 
ฝึกอบรมนิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดย 
รวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม (x̅ = 3.39) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม 
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6.ข้อเสนอแนะ 
  1) ควรมีการฝึกอบรมการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มีค่า: ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ 
แบบแผนผงัความคดิ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้ 
กบัผู้ที่สนใจในเรื่องการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า:  
ต้นยมหอม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผัง 
ความคดิและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจ 
  2) ควรมกีารศกึษาถงึการใชส้ือ่ ทีห่ลากหลาย
และสอดคลอ้งกบัยุคสมยัเขา้มาใชใ้นการ จดักจิกรรม
ในชุดการเรยีนรู้ และเป็นแนวทางในการ พฒันาสื่อ
การสอนใหท้นัสมยัและเกดิผลต่อผลสมัฤทธิ ์ทางการ
เรยีนมากยิง่ขึน้ 
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