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บทคดัยอ่ 
 วจิยัมวีตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลกูต้นไมม้คี่า : ตน้มะค่าแต ้โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรม
แบบมีส่วนร่วม ORID ให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้  
ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นิสติชัน้ปีที่ 1  
สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน  
คู่มอืการส่งเสรมิการปลกูตน้มะค่าแต ้แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิี่
ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิยั 
พบว่า คู่มอืการสง่เสรมิ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 88.05/84.33 สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืมคี่าเท่ากบั 0.5117 แสดง
ว่า นิสติมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนรู้เพิม่ขึน้ร้อยละ 51.17 นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้  ทศันคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม หลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การส่งเสรมิ, ตน้มะค่าแต,้ ความรู,้ ทศันคต,ิ จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม, เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop a manual of promotion of planting valuable trees : 

 Ma kha num by using ORID participatory training techniques with efficiency and effectiveness according to 

criteria 80/80 and to study and compare knowledge, attitude and ethics 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 participation. The research tools were a manual of promoting planting 

precious trees : Ma Kha num wood, the environmental knowledge test, attitude test and environmental ethics 

test. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired 

t-test. The results of the research showed that the manual was efficiency of 88.05/84.33. The effectiveness 

of the activity manual index was equal to 0.5117. The students had knowledge and effect to increased 

students progress after using the promotion manual at 51.17%. After the promotion the students had an 

average score of environmental knowledge, attitude and ethics more than before promotion statistical 

significantly level of .05.  

Keyword : Promotion, Ma Kha num wood, knowledge, Attitude, Environmental Ethics, ORID Participatory 
training techniques 
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1. บทน ำ  
 ปัจจุบนัเราจะพบไดว้่าปัญหาทางสิง่แวดลอ้ม
เกดิขึน้มากมาย โดยเฉพาะปัญหาทางดา้นทรพัยากร
ป่าไม้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ ป่าไม้เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่ส าคญัที่สุด 
เพราะนอกจากเราได้ใช้ไม้ส าหรับในการก่อสร้าง  
ท าเครื่องเฟอรน์ิเจอร ์ท าปืนและเผาถ่านโดยตรงแลว้ 
ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของป่าไม้ ก็คือช่วยปกคลุม
รกัษาความชุ่มชืน้ให้แก่ดนิ และป้องกนัไม่ให้ดนิเกดิ
การพงัทลายได้ง่าย นับว่าเป็นทรพัยากรธรรมชาติ
ควรแก่การห่วงแหน เป็นอย่างยิง่ แต่ดว้ยตน้ไมน้ัน้มี
ค่า ท าใหเ้ป็นทีต่้องการของทุกคน โดยเฉพาะตวัการ
ของปัญหานี้ คือนายทุนพ่อค้าไม้ เจ้าของโรงเลื่อย 
เจ้าของโรงงานแปรรูปไม้ ผู้รบัสมัปทานท าไม้ และ
ชาวบ้านทัว่ไป ซึ่งการตัดไม้เพื่อเอาประโยชน์จาก
เนื้อไม้ ท าวธิทีี่ถูก และผดิกฎหมาย ปรมิาณป่าไม้ที่
ถูกท าลายนี้นับวนัจะเพิ่มขึน้เรื่อยๆ ตามอตัราเพิ่ม
ของจ านวนประชากร ยิง่มปีระชากรเพิม่ขึน้เท่าไหร่ 
ความต้องการในการใชไ้มก้เ็พิม่ขึน้ เช่น ใชไ้มใ้นการ
ปลูกสร้างบ้านเรือนเครื่องมือเครื่ องใช้ในการ
เกษตรกรรม เครื่องเรอืนและถ่านในการหุงต้ม เป็น
ตน้ และเมื่อประชากรเพิม่สงูขึน้ความต้องการในการ
ใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศยั และที่ดินท ากินก็
สงูขึน้ เป็นผลผกัดนัใหร้าษฎรเขา้ไปบุกรุกพืน้ทีป่่าไม้
แถวถางป่าหรอืเผาป่า ท าไร่เลื่อนลอย นอกจากนี้ยงั
มนีายทุนที่ดินที่จ้างวานให้ราษฎรเข้าไปท าลายป่า
เพื่ อ จับ จ อ งที่ ดิน ไ ว้ข าย ต่ อ ไป  กา ร จัด สร้ า ง
สาธารณูปโภคของรฐั เป็นอกีตวักลางหนึ่งทีท่ าใหป่้า
ลดลง (วภิารตัน์ หอมจนัด,ี 2559 : 2) 
 จากสถานการณ์ดงักล่าวคณะรฐัมนตรจีงึไดม้ี
มตแิกไ้ขร่างตามพระราชบญัญตัป่ิาไมไ้ดใ้หค้ าจ ากดั
ความเกี่ยวกบัป่าไม้ไว้ว่า “ป่า หมายถึงที่ดินที่ไม่มี
บุคคลหน่ึงบุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสทิธิค์รอบครอง
โดยกฎหมายที่ดนิ ” ป่าจะมตี้นไม้หลากหลายชนิด
ขึน้อยู่อย่างหนาแน่นและกวา้งใหญ่พอทีจ่ะมอีทิธพิล
ต่อสิง่แวดลอ้มในบรเิวณนัน้ เช่น ความเปลีย่นแปลง
ของสภาพลม ฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ
และน ้ า บรรดาสัตว์ป่า ปัจจุบันรัฐบาลได้แก้ไข
กฎหมายโดยยกเลิกไม้หวงห้ามบนที่ดินกรรมสทิธิ ์

หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
ท าให้การปลูก การตัดไม้เศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ง่าย 
ประชาชนสามารถปลกูและตดัไมเ้ศรษฐกจิไดเ้หมอืน
การปลูกพชืเกษตรทัว่ไปต่อมารฐับาลมนีโยบายใน
การส่งเสรมิให้มกีารปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการค้าใน
ที่ดินของรัฐและของเอกชน ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  
แต่เนื่องจากพระราชบญัญตัิป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งใช้
บงัคบัอยู่ในขณะนี้ ต้นไมม้คี่าทางเศรษฐกจิทีร่ฐับาล
มกีารส่งเสรมิ ในปัจจุบนัมกัพบมากในพืน้ที่ป่ามกัมี
การลกัลอบเขา้ตดัเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ ส่งผลเสยี
ต่อทรัพยากรป่าไม้ สร้างผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่
อาศยัของสตัว์ป่า และปัญหาอื่นๆ ตามมา ทัง้นี้จึง
เห็นควรที่จะมีการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกจิในพืน้ทีค่รอบครองหรอืพืน้ทีก่รรมสทิธิข์อง
ประชาชนทัว่ไป เพื่อช่วยเสรมิสรา้งทางเศรษฐกจิใน
อนาคตอันใกล้ จึงควรมีการส่งเสริมการปลูกอย่าง
มาก (กรมป่าไม,้ 2561 : เวบ็ไซต)์  
 ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ หมายถึง ไม้ยืนต้น 
ทุกชนิด รวมถึงไผ่ที่ปลูก หรอืขึน้เองตามธรรมชาติ
และอยู่นอกเขตปาอนุรกัษ์ทีม่กีารใชป้ระโยชน์เน้ือไม ้
และ/หรอื ผลติผลอื่นทีไ่ม่ใช่เนื้อไมเ้พื่อการคา้ ดงันัน้ 
อาจกล่าวโดยรวมไดว้่า ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ เป็นไม้
ที่สามารถน ามาสร้างมูลค่ า  หรือแปรรูป เ ป็น
ผลติภณัฑ์อื่นๆ รวมทัง้ให้ประโยชน์ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มแก่ผูป้ลูก ซึง่ไมม้คี่ามทีัง้หมด 58 ชนิด ดงันี้ 
ได้แก่ ไม้สกั พะยูง ชิงชนั กระซิก กระพี้เขาควาย  
สาธร แดง ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าโมง มะค่าแต้ 
เคี่ยม เคี่ยมคะนอง เต็ง รัง พะยอม ตะเคียนทอง 
ตะเคียนหนิ ตะเคยีนชนัตาแมว ไม้สกุลยาง สะเดา 
สะเดาเทยีน ตะกู ยมหนิ ยมหอม นางพญาเสอืโคร่ง 
นนทร ีสตับรรณ ตนีเป็ดทะเล พฤกษ์ ปีบ ตะแบกนา 
เสลา อนิทนิลน ้า ตะแบกเลอืด นากบุด ไม้สกุลจ าปี 
แคนา กลัปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ สุพรรณิการ์ เหลือง 
ปรดียีาธร มะหาด มะขามป้อม หวา้ จามจุร ีพลบัพลา 
กันเกรา กะทังใบใหญ่ หลุมพอ กฤษณา ไม้หอม 
เทพทาโร ฝาง ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุล
ทุเรยีน และมะขาม (กรมป่าไม,้ 2561 : 12) 
 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้มคีวามสนใจความสนใจใน
การส่งเสรมิการปลูกต้นมะค่าแต้ เนื่องจากต้นมะค่า
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แต้ไม้ต้นสูง 6-12 เมตร กิ่งอ่อนมีขนเรือนยอดมี
ลกัษณะกลมหรอืเป็นทรงกระบอก เน้ือไมเ้ป็นสนี ้าตา
ล่อนหรือ เ ป็นสีน ้ าตาลแก่  เมื่ อทิ้ง ไว้นานๆ จะ
เปลีย่นเป็นสเีขม้ขึน้ มเีสน้สเีขม้กว่าสลบักบัเนื้อไม้ที่
ค่อนขา้งหยาบ เสีย้นสนแต่สม ่าเสมอ มคีวามแขง็แรง
ทนทานทนต่อปลวกไดด้ ีเลื่อย ผ่า ไสกบตบแต่งได้
ยาก สามารถน ามาใชใ้นการก่อสรา้งอาคารบา้นเรอืน
ได้ดี แต่จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก โดยใช้เป็นการ
สง่เสรมิมกีารใช ้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม 
ORID มาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ก่อให้เกิดความรู้ ทัศนคติ จริยธรรม ให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างและไปถ่ายทอดโดยใช้กระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษาให้แก่บุคคลอื่ นๆ ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และเพื่อเป็น การปลกูฝังใหน้ิสติความรู้
เกี่ยวกบัการปลูกต้นมะค่าแต้ มีทศันคติที่ดีต่อการ
ปลูกต้นมะค่าแต้และมีจริยธรรมสิง่แวดล้อมที่ดี ซึ่ง 
ตน้มะค่าแตจ้ดัอยู่ในหมวดไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ และ
สามารถเป็นหลกัค ้าประกนัในการกู้เงินได้ที่จะคอย
สรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิในอนาคตได ้และทีส่ าคญัยงั
ท าใหป้รมิาณพืน้ทีป่่าเพิม่มากขึน้ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่า: ต้นมะค่าแต้ให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล
ตามเกณฑ ์80/80  
 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกไม้มคี่า: ต้นมะค่าแต้ ก่อนและหลงั 
การสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นมะค่าแต้ ก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ 
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่า: ตน้มะค่าแต ้ก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่
1 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและ

ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคามจ านวน 
118 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตร ี
ชั ้น ปีที่  1  ส าขาวิช าสิ่ง แวดล้อมศึกษา  คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ได้จากการเลอืกแบบ
สมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า :  
ตน้มะค่าแต ้ 
  2) ใบความรู ้
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล 
   1) แบบทดสอบความรู้การส่งเสริมการ
ปลกูไมม้คี่า: ตน้มะค่าแต้ 
  2) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกไม้มีค่า: 
ตน้มะค่าแต ้
  3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูโดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ มรีายละเอยีด ดงันี้  
  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพ
เครื่องมอื 
  1) ศกึษาเอกสารงานวจิยัต่างที่เกี่ยวขอ้ง
ในเรื่องของต้นไม้มีค่า ลกัษณะต้นมะค่าแต้วิธีการ
ขยายพนัธุแ์ละการใชป้ระโยชน์ต้นมะค่าแต้ รูปแบบ
การฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ORID เพื่อก าหนด
ขอบเขตและโครงสรา้งเนื้อหาของคู่มอืและเครื่องมอื
ใชใ้นการวดัและประเมนิผล ประกอบดว้ย 
   1.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการ
ปลกูตน้มะค่าแต ้มลีกัษณะเป็นค าถามแบบเลอืกตอบ 
4 ตวัเลอืก ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง จ านวน 20 ขอ้ 
   1.2) แบบวดัทัศนคติต่อการปลูกต้น
มะค่าแต้ มีลักษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดบั คอื เหน็ดว้ย ไม่
แน่ใจ  ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 20 ขอ้ 
   1.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม มี
ลักษณะเ ป็นค าถามปลาย เ ปิด แบบตัว เลือก  
4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง จ านวน 20 ขอ้ 
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  2) น าเสนอโครงร่างเนื้อหาที่ใช้ในการ
ส่งเสริม การปลูกต้นมะค่าแต้ เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรกึษาและแนะน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
ของอาจารยท์ีป่รกึษา 
  3) น าเสนอคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่า : ต้นมะค่าแต้ และเครื่องมือใช้ในการวัดและ
ประเมนิผล ทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 
3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง และความ
เหมาะสม ซึง่พบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ มคี่าสอดคลอ้ง 
(IOC) ของเนื้อหามีค่าเท่ากับ 1.00 และค่าความ
เหมาะสม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 5.00 แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอื
การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นสาธร มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัดมีาก และเครื่องมอืทีใ่ชใ้น การ
วัดและประเมินผล มีค่าสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ  
1.00 และค่าความเหมาะสม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.67 
แสดงว่า เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัดี แสดงว่าเครื่องมอืที่ใช้
ในการส่งเสรมิมคีวามเหมาะสมและความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย สามารถน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มลูได ้
  4) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของเครื่องมอื
ดงันี้ 
   4.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการ
ปลูกต้นมะค่าแต้ จ านวน 20 ขอ้ มคี่าความยากง่าย 
อยู่ในระดบัยากพอเหมาะ คอื 0.40 - 0.59 ค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ อยู่ในระดับดีมาก คือ 0.33 – 0.71 
และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มีค่าเท่ากับ 0.89 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   4.2) แบบวดัทัศนคติต่อการปลูกต้น
มะค่าแต้จ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  

อยู่ในระดับดีมาก คือ 0.40 – 0.75 และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.91 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   4.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 20 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ในระดบั
ดมีาก คอื 0.36 – 0.71 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ 
มคี่าเท่ากบั 0.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
 ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
  1) จัดกิจกรรมการส่งเสริมการปลูกไม้ 
มคี่า: ต้นมะค่าแต้ โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบ 
มสีว่นร่วม ORID  
  2) วดัผลความรู้ ทศันคติ และจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมก่อนการส่ง เสริมการปลูกไม้มีค่า :  
ตน้มะค่าแต ้

  3) ถ่ายทอดความรูโ้ดยใชคู้่มอืการปลูกไม้
มีค่า :  ต้นมะค่าแต้ แก่นิสิตชัน้ ปีที่  1 สาขาวิชา
สิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน 
โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสีว่นร่วม ORID ซึง่
มขี ัน้ตอนส าคญัประกอบดว้ย 1.สถานการณ์ (บรบิท) 
2. หวัใจแห่งชยัชนะ (จนิตนาการ) 3.สภาพความเป็น
จรงิในปัจจุบนั (สิง่ที่เกดิขึน้จรงิ) 4.พนัธกจิ (สญัญา
ใจ) 5.ปฏบิตักิารส าคญั (ภารกจิหลกั) 6.การไตร่ตรอง 
และ 7.การน าเสนองานภารกจิของกลุ่ม  และไดม้กีาร
ท าการวดัผลความรูร้ะหว่างการสง่เสรมิ 

  4) วดัผลความรู้ ทศันคติ และจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมหลังการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้น
มะค่าแต ้

  5) สรุปผลกจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูไม้
มคี่า: ต้นมะค่าแต้ โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบ 
มสีว่นร่วม ORID 
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ภาพประกอบที ่1 กจิกรรมการส่งเสรมิแบบมสี่วนร่วม ORID 

 

 
ภาพประกอบที ่2 วดัผลความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมหลงัการส่งเสรมิ 

 
3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ค่าความสอดคล้องและค่าความ
เหมาะสม โดยใชส้ตูรค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
   2 . 2 )  ค่ า ค ว า ม ย า ก ง่ า ย ข อ ง
แบบทดสอบความรู ้
   2.3) ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ และ
ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิ
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
  3) สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 

4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นมะค่าแต้   

 จากการศกึษาประสทิธภิาพและประสทิธภิาพ
ของผลลัพธ์ของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : 
ต้นมะค่าแต้ตามเกณฑ์ 80/80 ผลการศึกษาพบว่า 
ของประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ย
ละ 88.05 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็น
รอ้ยละ 84.33 แสดงให้เหน็ว่า คู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นมะค่าแต้ มีประสทิธิภาพของคู่มือ
การส่งเสรมิ เท่ากบั 88.05/84.33 ซึง่เป็นไปตามทีต่ัง้
ไว ้(ดงัตารางที1่) 
 ส่วนค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นมะค่าแต้ มีค่าเท่ากบั 0.5111 
หมายความว่า คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า:ต้น
มะค่าแต้ มปีระสทิธผิลคดิเป็นรอ้ยละ 51.17ซึง่ท าให้
นิ สิ ต มี ค ว า ม รู้ เ พิ่ ม ขึ้ น แ ล ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ นิ สิ ต มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการ
เรยีนรูจ้ากคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้มะค่า
แต ้(ดงัตารางที ่2) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้มะค่าแต้ (E1/ E2) 
หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.70 0.91 88.05 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.86 0.73 84.33 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรเรียนรู ้เท่ำกบั 88.05/84.33 
 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้มะค่าแต้  
ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร
ส่งเสริมทุกคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
รว่มกิจกรรมกำร

ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
กำรทดสอบ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือกำร

ส่งเสริม 
397 506 30 20 0.5117 

 

4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่
ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไม้มีค่า : ต้นมะค่าแต้ 

 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า : ต้นมะค่าแต้ พบว่า 
นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 มีความรู้ก่อนการ
ส่งเสริมอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 13.23) และหลงัการ
ส่งเสริมนิสิตมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 

(�̅�=16.86) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกบัการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นมะค่าแต้ 
พบว่า หลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลี่ยมากกว่า
ก่อนการส่งเสรมิ จงึสรุปได้ว่านิสติระดบัปรญิญาตรี
ชัน้ปีที่ 1 มีความรู้หลงัการจดักิจกรรมการส่งเสริม
เพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 

ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กี่ยวกบัการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นมะค่าแต้ โดยใช ้Paired  
t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

รำยกำร 
ก่อนกำร 
ส่งเสริม 

ระดบั 
ควำมรู ้

หลงักำร 
ส่งเสริม 

ระดบั 
ควำมรู ้

t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู ้(N=20) 13.23 1.16 มาก 16.86 0.73 มากทีส่ดุ -14.45 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นมะค่าแต้ ก่อนการส่งเสริมและ
หลงัการส่งเสริม 
 จากการศกึษาพบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยทศั
คตต่ิอการปลกูไมม้คี่า: ตน้มะค่าแต้ ก่อนการสง่เสรมิ 
โดยรวมอยู่ในระดบัไม่เหน็ดว้ย (x̅  =3.99) และหลงั

การส่งเสรมิ นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศัคต ิโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย (x̅=4.39) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยทัศคติต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นมะค่าแต้ ก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยหลงั
การสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ มนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 
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ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลกูไมม้คี่า: ตน้มะค่าแต ้โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการ 
สง่เสรมิ (n=30) 

รำยกำร 
ก่อน 

ส่งเสริม 
ระดบั 
ทศันคติ

ส่ิงแวดล้อม 

หลงั 
ส่งเสริม 

ระดบั 
ทศันคติ

ส่ิงแวดล้อม 
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ทศันคต ิ
(N = 5) 3.99 0.49 ไม่เหน็ดว้ย 4.39 0.15 เหน็ดว้ย -3.99 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นมะค่าแต้  
ก่อนการส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของ

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่า: ตน้มะค่าแต้ 

ก่อนการส่งเสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาติมิตร

พวกพ้อง( x̅ =2.34) และหลังการส่งเสริม นิสิต 

มคีะแนนเฉลีย่ของจรยิธรรมสิง่แวดล้อม โดยรวมอยู่

ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม ( x̅ =3.25) เมื่อ

เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของจรยิธรรมสิง่แวดล้อม

ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย

หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ มนียัส าคญั 

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่5) 

 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นมะค่าแต้ โดยใช้ t-test  
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 

รำยกำร 
ก่อน 

กำรส่งเสริม 
ระดบั 

จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

หลงั 
กำรส่งเสริม 

ระดบั 
จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.34 0.45 

เพื่อญาติ
มติรพวก
พอ้ง 

3.25 0.28 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม -8.59 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นมะค่าแต้ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพและประสทิธภิาพ
ของผลลัพธ์ของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : 
ต้นมะค่าแต้ตามเกณฑ์ 80/80 ผลการศึกษา พบว่า 
ของประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ย
ละ 88.05 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็น
รอ้ยละ 84.33 แสดงให้เหน็ว่า คู่มอืการส่งเสรมิการ

ปลูกไม้มีค่า: ต้นมะค่าแต้ มีประสทิธิภาพของคู่มือ
การส่งเสรมิ เท่ากบั 88.05/84.33 ซึง่เป็นไปตามทีต่ัง้
ไว ้ดงันัน้คู่มอืการสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นมะค่า
แต้ จงึเป็นคู่มอืในการให้ความรู้ที่มปีระสทิธภิาพท า
ให้นิสติเกดิความรู้ ทศันคติและจรยิธรรมที่ดต่ีอการ
ปลูกไม้มีค่า :  ต้นมะค่าแต้  สามารถพัฒนาให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมมพีฤติกรรมตรงตาม
ความมุ่งหวงั สง่ผลใหผู้เ้ขา้ร่วม กจิกรรมมผีลสมัฤทธิ ์
ไปในทางทีด่ขี ึน้ ซึง่เป็นไปตาม แนวคดิของดวงมาลา 
จาริชานนท์ (2551 : 8) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
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ประสิทธิภาพ หมายถึง คุณภาพของสื่อที่เกิดจาก
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ซึ่งประสิทธิภาพมาจากผลลัพธ์ของการ
ค านวณ (E1) เป็นตัวเลขแรกและ (E2) เป็นตัวเลข
หลัง ถ้าตัวเลขเข้าใกล้ร้อยมากเท่าไรยิ่งถือว่ามี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้เท่านัน้ เป็นเกณฑพ์จิารณา
การรบัรองประสทิธภิาพของสื่อการสอน เป็นไปตาม
แนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532 : 490-492) 
กล่าวว่า  เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับ
ประสทิธภิาพของชุดการสอนทีจ่ะช่วยใหผู้้เรยีนเกดิ
การเรียนรู้ เป็นระดับที่ผู้ผลิตชุดการสอนพึงพอใจ 
หากชุดการสอนมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ทีก่ าหนด
ไว้ แสดงว่าชุดการสอนนัน้มีคุณค่าที่จะน าไปสอน
และคุ้มค่ากบัการลงทุนผลติออกมาเป็นจ านวนมาก 
การก าหนด เกณฑ์ป ร ะสิทธิภ าพ  ท า ไ ด้ โ ดย
ประเมนิผลพฤตกิรรมของผูเ้รยีน เป็นไปตามแนวคดิ
ของสมหมาย ศุภพนิิ (2551 : 45) ได้ให้ความหมาย
ว่า ประสทิธภิาพ หมายถึง คุณภาพของสื่อซึ่งน าไป
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการก าหนด
เกณฑข์ึน้มาส าหรบัทดสอบ ท าใหท้ราบว่าสื่อทีส่รา้ง
ขึน้มานัน้มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยัของเสรี ปานเงิน, เจษฎา มิ่งฉาย และ
จนัทรเ์พญ็ ชุมแสง (2555: 129) ไดศ้กึษาการพฒันา
วธิสีอนแบบผสมผสานเพื่อการอนุรกัษ์ดนิ น ้าและป่า
ไม้ ผลการวิจยัพบว่า แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ใช้วิธี
สอนแบบผสมผสานมีคุณภาพอยู่ในระดบัมากที่สุด
และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87 .31 /92 .08 ซึ่ ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประยรู วงศจ์นัทรา พรนิภา 
ตูมโฮม ชลทิศ พนัธุ์ศิริ และลิขติ จนัทร์แก้ว (2559: 
844) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมผลติภณัฑส์เีขยีว 
ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศึกษา มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอื
หลกัสตูรฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 80.10/86.47 
สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืหลกัสตูรฝึกอบรม เท่ากบั 
0.8029 นิสิตที่ใช้คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ 
สีเขียว ส าหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความก้าวหน้าในการ
เรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 80.29 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของประยูร วงศ์จันทรา , ควันเทียน วงศ์จันทรา ,  
ทวิาภรณ์ ค่อมบุสดี, ยุภดล ปุณตุง (2559: 55-56) 
ไดศ้กึษาการส่งเสรมิการจดัการธนาคารขยะ ส าหรบั
นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า คู่มอื
การส่งเสริมการจดัการธนาคารขยะมปีระสทิธภิาพ
เท่ากบั 82.20/82.66 ส่วนประสทิธผิลของคู่มอืมคี่า
ดชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 0.7500 
5.2 ผลการศึกษาและเป รียบเ ทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกไม้มีค่า: ต้นมะค่าแต้  
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า: ต้นมะค่าแต้ โดยใชเ้ทคนิค
การฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ORID พบว่า คะแนน
เต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และร้อย
ละก่อนการสง่เสรมิของความรู ้กลุ่มตวัอย่างมคีะแนน
เท่ากบั 397 มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 13.23 คดิเป็นร้อยละ 
66.16 และความรูร้ะหว่างเรยีน มคีะแนนเท่ากบั 531 
และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.70 คิดเป็นร้อยละ 
88.05 ส่วนหลังการส่งเสริม มีคะแนนเท่ากบั 506 
และมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 16.86 คิดเป็นร้อยละ 84.33 
เป็นไปแนวคิดของภราดร จินดาวงศ์ (2549 : 4) 
ความรู้ คือ พลังที่มีอยู่ในตัวของทุกคนที่สามารถ
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้ผูใ้ดมคีวามรูม้ากกเ็สมอืน
มพีลงัมากสามารถตดัสนิใจได้ถูกต้องและท างานให้
ส าเรจ็ได้โดยง่ายความรู้หากไม่ใช้หรอืปล่อยให้ผ่าน
ไปโดยไม่มกีารทบทวนหรอืประยุกต์กจ็ะเกดิการลมื
หรืออาจสูญหายและมีความรู้แล้วไม่เผยแพร่หรือ
ปกปิดซ่อนเรน้ไวอ้าจเป็นประโยชน์ในช่วงเวลาสัน้แต่
จ ะ เ ป็นผลเสีย ในระยะยาวทั ้ง กับตัว เองหรือ
ประเทศชาติซึ่งความรู้เป็นซับสิ่งที่จ ับต้องไม่ได้ 
(Intangible Asset) ที่มมีูลค่าสูง และมกัเป็นคุณค่าที่
ถูกมองข้ามและไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควรใน
ประเทศทีก่ าลงัพฒันาโดยความรูม้อียู่รอบตวัของทุก
คนอยู่ทีว่่าจะสนใจหรอืใสใ่จในการเกบ็มาใชซ้ึง่แหล่ง
ความรูท้ีพ่บเหน็เช่น โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์นิตยสาร
วทิยุป้ายโฆษณาการพูดคุยหนังสอืเป็นต้น เป็นไป
แนวคดิของประภาเพญ็ สุวรรณ (2526 : 18) กล่าว
ว่าความรู้เป็นพฤติกรรมข้างต้นซึ่งผู้เรียนเพียงแต่
จ าแนกได้โดยการฝึกหรอืการมองเหน็ ได้ยนิ จ าได้ 
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ความรู้ข ัน้นี้ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ
ความหมายข้อเท็จจริงทฤษฎีกรดโครงสร้างและวิธี
แก้ปัญหา เป็นไปแนวคิดของสมศักดิ ์ศรีสันติสุข 
(2536 : 12) ไดอ้ธบิายความหมายของความรูว้่าจาก
การที่มนุษย์ต้องประสบกับปรากฏการณ์ทางทาง
ธรรมชาตแิละทางสงัคมกล่าวคอืมนุษย์จะต้องพึง่พา
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทางสงัคม
และรู้จกัแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทัง้สิง่แวดล้อม
จากสงัคม กล่าวคือมนุษย์จะต้องหาความรู้ต่างๆ
เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ สาเหตุและการแกไ้ข ปัญหา
ต่างๆ ต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสงัคมซึ่ง
ความรู้ของมนุษย์ได้มีการพฒันามามากมายและมี
ระดบัของความรูค้วามสามารถและพืน้ฐานของมนุษย ์
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประยูร วงศ์จันทรา , 
ควนัเทยีน วงศจ์นัทรา, สมชาต ิบุตราช, อาภาวรรณ 
สรประสทิธิ ์(2559: 98-99) ได้ศึกษาการฝึกอบรม
เรื่องการจัดการขยะรีไซเคิล ส าหรับนิสิตระดับ
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษามหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีคะแนน
ความรูเ้ฉลีย่อยู่ในระดบัด ีหลงัการฝึกอบรมมคีะแนน
ความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลัง พบว่า หลังการ
ฝึกอบรมนิสิตมีความรู้มากกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของปพิชญา ประภาร และประยูร  
วงศ์จนัทรา (2560: 261) ได้ศกึษาการศกึษาผลการ
ใช้ คู่ มื อก า ร จัด กา รสิ่ ง แ วดล้อมศึกษ าชุ มชน  
ผลการศกึษาพบว่า นิสติกลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่
ความรู้เกี่ยวกบัการจดัการสิง่แวดล้อมศึกษาชุมชน
หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกนิษฐา นามใหม่ และน ้าทิพย์ ค าแร่ 
(2560: 208) ได้ศกึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
จัดการทรัพยากรน ้ า ใ นจังหวัดมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีมีคะแนน
เฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการทรพัยากรน ้าหลงัการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 

5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นมะค่าแต้  
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นมะค่าแต้ โดยใช้เทคนิคการ
ฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม ORID พบว่า เปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยทศัคตต่ิอการปลูกไมม้คี่า: ต้นมะค่าแต้ 
โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ORID 
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
ทศัคตต่ิอการปลกูไมม้คี่า: ตน้มะค่าแต ้โดยใชเ้ทคนิค
การฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม ORID ก่อนการส่งเสรมิ 
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�=4.04) และหลงัการ
ส่งเสริม นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศคติ โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย (�̅�=4.40) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ทศัคติต่อการปลูกไม้มคี่า: ต้นมะค่าแต้ โดยใช้
เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม ORID ก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการ
ส่งเสรมิ มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติ .05 เป็นไปตามแนวคิดของ สร้อยตระกูล  
(ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550 : 64) ได้ให้ความหมาย
ของทัศนคติ คือ ผล ผสมผสานของความรู้สึกนึกคิด 
ความเชื่อ ความคดิเหน็ ความรูแ้ละความรูส้กึของบุคคลที่
มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง  คนใดคนหนึ่ งสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่งๆ ซึง่ออกมาในรูปการประเมนิค่าอนั
อาจเป็นไปในทางยอมรับ หรือปฏิเสธก็ได้และ
ความรูส้กึเหล่านี้มแีนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรม
ใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้นดงันัน้ พฤติกรรมของมนุษย์ก็ 
คือ การแสดงออกซึ่งทศันคติของเขาอนัเป็นผลมา
จากความคดิ ความเชื่อความรู ้ประสบการณ์ภูมหิลงั
และการเรียนรู้ที่ผ่านมาของบุคคลนัน้ เป็นไปตาม
แนวคดิของอดุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550 : 219-
224) ได้กล่าวว่า ทศันคติ มอีงค์ประกอบต่างๆ อยู่  
3 สว่นคอืสว่นทีเ่กดิขึน้ก่อน เป็นสว่นของความเขา้ใจ 
ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความเชื่อ และค่านิยม 
ส่วนสูงความเข้าใจ นี้จะก่อให้เกิดทศันคติ ในส่วน
ของความรู้สกึ ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความรู้สกึ
และเกดิผลลพัธ์เป็นส่วนของพฤติกรรม เป็นไปตาม
แนวคิดของสุวัชรีย์ เดชาธรอมร , (2547 : 13-18) 
กล่าวว่า ทศันคติหรือเจตคติคือความเชื่อที่คงทนที่
มนุษยเ์รยีนรูม้าเกีย่วกบับางสิง่บางอย่าง มนัเป็นการ
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รวมตัวของความเชื่อที่ตัง้เป็นระบบคงทนซึ่งก่อให้
เหน็ว่าทศันคตินัน้เป็นสิง่ที่รวมตวักนัจากความเชื่อ
เป็นกลุ่มจนกระทัง่มีความมัน่คงและเป็นระบบ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ กันพล และ
ประยูร วงศ์จันทรา (2560: 551-552) ได้ศึกษา
การศึกษาผลการใช้คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นิสิตกลุ่ม
ตัว อย่ า งมีค ะแนน เฉลี่ ย ทัศนคติหลัง กา ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพสิง่แวดล้อมศึกษาสูงกว่าก่อน
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสิง่แวดลอ้มศกึษา อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของธชิากร เอกทศัน์ และประยรู วงศจ์นัทรา 
(2560: 329) ไดศ้กึษาการศกึษาผลการใชคู้่มอืสหกจิ
ศกึษาส าหรบัสิง่แวดล้อมศกึษา ผลการศกึษาพบว่า 
นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย ทศันคติหลงัการ 
สหกิจศึกษาส าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษาสูงกว่าก่อน 
สหกิจศึกษาส าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา อย่า งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของอุกฤต ทีงาม ประยูร วงศ์จนัทรา และ
มานิตย์ ซาชโิย (2559 : 216) ได้ศึกษาการพฒันา
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติหลังการจัด
กิจกรรมมากกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นมะค่าแต้ 
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบเกี่ยวกบัแบบ
วดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่า: ตน้มะค่า
แต ้โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสีว่นร่วม ORID 
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มคี่า: ต้นมะค่าแต้ โดยใช้
เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม ORID หลงัการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติ .05 เป็นไปตามแนวคิดของอรรถเดช  
สรสุรชาติ (2558 : 23) ให้ความหมายจริยธรรมว่า 
จริยธรรม หมายถึง คุณสมบตัิทางความประพฤติ  
ที่สงัคมมุ่งหวังให้คนในสงัคมนัน้ประพฤติมีความ
ถูกต้องในความประพฤติมเีสรภีาพภายใน ขอบเขต 

ของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที ่ทีส่มาชกิใน
สงัคมจึงประพฤติปฏิบตัิต่อตนเองต่อผู้อื่นต่อสงัคม
ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคมการ
ทีจ่ะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่
ใดถูกสิ่ง ใดผิด เ ป็นไปตามแนวคิดของประยูร  
วงศ์จันทรา (2555 : 172-173) แนวคิดจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเป็นแนวคิดทางตะวันตกแนวแรก  
ทีมุ่่งเน้นไปทางพฤติกรรมของมนุษย์โดยตรงเพราะ
เป็นทีย่อมรบักนัว่าปัญหาสิง่แวดลอ้มเกดิขึน้ไดไ้ม่ว่า
จะมขีอบข่ายกว้างแคบมากน้อยเพยีงใดกต็าม ล้วน
แลว้แต่เป็นผลทีเ่กดิจากมนุษย์ทัง้สิน้ไม่ว่าจะเป็นวธิี
คดิ ความเชื่อ โลกทศัน์ พฤตกิรรมและวธิกีารด าเนิน
ชวีติของมนุษย ์ดงันัน้จงึพยายามทีจ่ะกลบัมาศกึษาที่
ตัวมนุษย์ว่าวิธีคิดและพฤติกรรมความเคยชินของ
มนุษย์ใดที่ท าลายสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน
แสวงหาและสรา้งระบบจรยิธรรมของมนุษยท์ีถู่กตอ้ง
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามที่จะเกื้อกูลต่อ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาจริยธรรมเป็นปัญหาจุดอ่อนที่
ส าคญัส าหรบัมนุษย์และเป็นปัญหาหลกัฐานที่สร้าง
ความเสยีหายให้กบัมนุษย์และสิง่แวดล้อมมากที่สุด 
เป็นปัญหาทีแ่กไ้ดย้ากทีสุ่ดใชเ้วลายาวนานทีสุ่ดและ
สิง่ส าคญัคอืต้องใช้กระบวนการทางสงัคมที่เขม้แขง็
ในการสรา้งระบบจรยิธรรมทีด่งีามในการแกไ้ขปัญหา
สิง่แวดลอ้มทัง้หลาย เป็นไปตามแนวคดิของวนิยั วรีะ
วัฒนานนท์ (2530: 91) ได้กล่าวว่า จริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเป็นสาขาหนึ่งของปรชัญา เป็นรากฐานที่
ก่อใหเ้กดิความคดิ ทศันคติและการปฏบิตัดิ้านสิง่ใด
สิง่หนึ่ง ซึง่นอกเหนือไปจากการศกึษา หรอืมคีวามรู้
ดา้นขอ้เทจ็จรงิหรอืปรากฏการณ์ในเรื่องต่างๆ แล้ว
จริยธรรมเป็นหลักการปฏิบัติด้านศีลธรรมหรือ
คุณธรรมของมนุษย์ในเรื่องของความดีงาม ความ
ถูกต้องและความเมตตาเอื้ออาทรด้านกันและกัน 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหลักการปฏิบัติด้าน
สิง่แวดลอ้มส าหรบัมนุษยท์ี่ยดึเอาความดงีาม ความ
ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและความเมตตาที่พึง
ปฏบิตัิด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งจะมผีลด้านชวีติและด้าน
มนุษย์ด้วยกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของออ้มฤด ี
วิเศษวุฒิ, ประยูร วงศ์จันทรา, สุภารัตน์ อ่อนก้อน 
(2562: 41-47) ได้ศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้
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ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชน 
ผลการวจิยัพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบั
ทรพัยากรดนิและการใช้ประโยชน์ที่ดนิหลงัการเข้า
ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของพระครวูาปีพชัราภรณ์ (2554: 167-178) 
ได้ศึกษาด้าน การศึกษาจริยธรรมสิง่แวดล้อมของ
พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ศูนย์การศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า จริยธรรม
สิ่ง แวดล้อมของพระนิ สิตที่ก าลังศึกษาอยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยศูนย์
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ ย
คะแนนอยู่ในระดบัสงูมาก และพระนิสติทีก่ าลงัศกึษา
อยู่ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัที่มี
อายุระดับการศึกษาและต าแหน่งงานต่างกันมี
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมไม่แตกต่างกนัมากดงันัน้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิศาล เครือลิต และ
ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์ (2559: 155) ได้ศกึษาผลการจดั
กิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  
มรีะดบัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม
เสริมหลกัสูตรค่ายสิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กจิกรรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่า: ต้นมะค่าแต้ โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมี
ส่วนร่วม ORID ไปใช้ได้ทัง้กับนักเรียน นักศึกษา 
หรอืชาวบา้นทัว่ไป 
 2) การจดักจิกรรมการส่งเสรมิโดยใชเ้ทคนิค
การมสี่วนร่วม ORID วทิยากรควรมกีารซกัซอ้มและ
ท าความเขา้ใจในกระบวนการของ ORID เป็นอย่างด ี
เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาพืน้ทีใ่นการสง่เสรมิการปลกูไมม้ี
ค่า: ต้นมะค่าแต้ โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมี
สว่นร่วม ORID เพิม่มากขึน้ หรอืสามารถน าไปใชใ้น
พืน้ทีอ่ื่นๆ  
 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการปลูกไม้
เศรษฐกจิแบบสวนวนเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้
เกษตรกรสามารถท ากนิและมรีายได้ในระหว่างปลูก
ไมเ้ศรษฐกจิ 
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