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บทคดัยอ่ 

 งานวจิยันี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้ยมหนิ โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 
3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ให้มีประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และมปีระสทิธผิล เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ความรู้ ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบั
ปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นยมหนิ โดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 
อย่าง แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวิจัยพบว่า คู่มือการส่งเสริมมี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 83.50/85.65 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิมคี่าเท่ากบั 0.7637 แสดงว่านิสติมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 76.37 และนิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ต่อ
การปลูกไมม้คี่า : ต้นยมหนิ โดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง หลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop a manual  of promotion the planting precious trees : Almond-
wood (Chukrasia tabularis A. Juss.) by using the concept of three forest, four benefits in accordance with an 80/80 
performance efficiency criterion and effective according to the criteria, to study and compare environmental 
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 volunteery sampling. The research 
tools were a manual of promoting planting precious trees : Almond-wood (Chukrasia tabularis A. Juss.) by using 
the concept of three forest, four benefits, environmental knowledge test, attitude test and ethics test. The statistics 
used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The results of the 
research showed that the efficiency of the manual was 83.50/85.65. The effectiveness index of the manual was 
equal to 0.7637, it showed that undergraduate students improved their study by 76.37 %. After the promoting, 
undergraduate students had an average score of environmental knowledge, attitude and ethics more than before 
the promoting, statistical significance at the level of .05. 
 
Keyword:  promotion, planting precious trees, Almond-wood (Chukrasia tabularis A. Juss.), environmental 

knowledge, environmental attitude, environmental ethics, concept of three forest, four benefits 
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1. บทน ำ  
 ทรัพยากรป่าไม้สามารถอ านวยประโยชน์ต่อ
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมของประเทศ และยงัมี
ความสมัพนัธ์กบัวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่
ของคนในสังคมทรัพยากรป่าไม้จัดเป็นทรัพยากรที่
สามารถทดแทนได้เมื่อมีการใช้ประโยชน์ (Pongtong 
MP, 2015: 19-30) และจากสถานการณ์ป่าไม้ของ
ประเทศไทยมแีนวโน้มลดลงมาโดยตลอด ดงัจะเหน็ได้
จาก ในปี 2504 มพีื้นทีป่่าไม ้171,018,125 ไร่ หรอืคดิ
เป็น ร้อยละ 53.33 ของพื้นที่ประเทศ ต่อมาในปี 2549  
มพีืน้ทีป่่าไมค้งเหลอื 99,157,869 ไร่ หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 
30.92 อย่างไรก็ตาม สถิติล่าสุด กรมป่าไม้ได้ประกาศ
พืน้ทีป่่าปี 2551 ว่าเพิม่ขึน้เป็น 107,615,625 ไร่ หรอืคดิ
เป็นร้อยละ 33.56 (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต,ิ 2553 : 37) อย่างไรกต็าม
ในด้านการด าเนินนโยบายของรัฐ ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิใน
ทรพัยากร มสี่วนก่อให้เกดิปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (วทิยากร เชยีงกุล , 
2557 : 15) และรวมไปถงึนโยบายดา้นการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรป่าไม้ที่ขาดเอกภาพและเป้าหมายที่ชดัเจน 
โดยนโยบายแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เกีย่วกบัทีด่นิป่าไม้
ยังขาดความยัง่ยืน และชัดเจนในทางปฏิบัติขาด
หลกัเกณฑใ์นการฟ้ืนฟู (สภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ, 2558: 
1) ปัญหาด้านทรพัยากรป่าไม้ทีพ่บอกีอย่างนึ่ง คอื การ
ใช้ที่ดินของเกษตรกรในการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดย 
พรรณิภา อนุรกัษากรกุล และณรงค ์พลรีกัษ์ (2561: 49-
71) พบว่า เกษตรกรไม่มคีวามรูเ้กีย่วกบัสภาพพืน้ทีแ่ละ
ปัจจยัการผลิตที่เหมาะสมกบัพืชชนิดต่างๆ เกษตรกร
เลือกชนิดพืชที่ปลูกตามราคาขายในตลาด โดยค านึง
เฉพาะราคาและผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลานัน้ๆ  
 ปัจจุบันรัฐบาลได้แก้ไขกฎหมายโดยยกเลิกไม้
หวงห้ามบนที่ดินกรรมสิทธิ ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ท าให้การปลูก การตัดไม้
เศรษฐกจิเป็นเรื่องทีง่่าย ประชาชนสามารถปลูกและตดั
ไมเ้ศรษฐกจิไดเ้หมอืนการปลูกพชืเกษตรทัว่ไป เพื่อแกไ้ข
ปัญหาการสญูเสยีทรพัยากร และสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่
เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ ง (คณะวนศาสตร์ , 2560 : 5) 
พระราชบญัญตัป่ิาไม ้(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2562 ใหไ้ว ้ณ วนัที ่
15 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายว่า
ดว้ยป่าไมท้ีเ่กีย่วกบัไมห้วงหา้ม ไวด้งันี้ มาตรา 4 ใหย้กเลกิ

ความในวรรคหนึ่งของมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตัป่ิาไม้ 
พุทธศกัราช 2484 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิม่เติม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม พุทธศกัราช 
2557 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน “มาตรา 7 ไมช้นิดใดทีข่ ึน้
ในป่าจะใหเ้ป็นไมห้วงหา้มประเภทใดใหก้ าหนดโดยพระราช
กฤษฎกีา ส าหรบัไมทุ้กชนิดทีข่ ึน้ในทีด่นิทีม่กีรรมสทิธิห์รอื
สทิธคิรอบครองตามประมวลกฎหมายทีด่นิ ไม่เป็นไม้หวง
ห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท า
ประโยชน์ตามประเภทหนังสอืแสดงสทิธทิีร่ฐัมนตรปีระกาศ
ก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีใหถ้อืว่าไม่เป็น
ไม้หวงห้าม” (ราชกิจจานุเบกษา, 2562: 107) รฐับาลได้
ก าหนดให้ไม้ยนืต้นที่มมีูลค่าทางเศรษฐกิจ มีทัง้หมด 58 
ชนิด ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ โดย
สามารถน ามาค ้าประกนัการกูย้มืเงนิหรอืขอสนิเชื่อได ้โดยอยู่
ระหว่างการศกึษาเพื่อพฒันาเกณฑก์ารประเมนิมลูค่าต้นไมท้ี่
เป็นมาตรฐาน และไดร้บัการยอมรบั (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต,ิ 2553 : 22) 
 ต้นยมหิน (Chukrasia tabularis A.Juss) เป็นไม้
เศรษฐกจิประเภทหนึ่ง ซึง่เป็นไมย้นืต้นขนาดกลางถงึขนาด
ใหญ่ เป็นไมผ้ลดัใบแต่ผลใิบใหม่เรว็ เรอืนยอดเป็นทรงพุ่ม
รูปกรวยต ่า มคีวามสงูของต้นประมาณ 15-25 เมตร ล าต้น
เปลาตรง มีพูพอนที่โคนต้น เปลือกต้นเป็นสีน ้าตาลคล ้า  
สเีทา หรอืสเีทาปนด า เปลอืกตน้แตกเป็นสะเกด็รปูสีเ่หลีย่ม
เมื่อมีอายุมากขึ้น แตกเป็นร่องลึกตามยาวของล าต้น 
เปลอืกชัน้ในเป็นสแีดงออกน ้าตาลหรอืสชีมพู ส่วนกระพี้
เป็นสเีหลอืงคล้ายฟางขา้ว และแก่นไม้เป็นสเีหลอืงเขม้
ถึงสีน ้ าตาล กิ่งอ่อน ใบอ่อน และช่อดอกมีขนนุ่ม 
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด เจริญเติบโตได้ดีใน
สภาพดนิทุกชนิด ต้องการน ้าและความชุ่มชืน้ปานกลาง 
พบได้ตามป่าเบญจพรรณแล้งและชื้นทัว่ไป ป่าดบิแล้ง 
และป่าผลัดใบผสม ที่ระดบัความสูงจากระดับน ้าทะเล
ประมาณ 300-800 เมตร มีเขตการกระจายพนัธุ์จาก
อนิเดยีถงึเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เน้ือไมย้มหนิมลีายไม้
ที่สวยงามและเป็นสีน ้ าตาลอมเหลืองเป็นมัน เนื้อไม้
ละเอยีด เป็นไม้ที่เหมาะส าหรบังานไม้ที่ใช้ในที่ร่ม โดย
เนื้อไม้ ไม้ท่อนและไม้ยมหินแปรรูปเป็นไม้ที่มีคุณค่า
เศรษฐกจิ ส่วนใหญ่น ามาใชท้ าเฟอรน์ิเจอรท์ีม่รีาคาแพง 
แต่ในปัจจุบนันี้มีจ านวนที่พบได้ในธรรมชาติลดลงเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเดมิทแีล้วต้นยมหนิเป็นพรรณไม้ที่
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ขึ้นตามป่า มีการกระจัดกระจายไปตามภาคต่างๆ  
ในประเทศไทย แต่ในปัจจุบนัเกดิปัญหาการบุกรุกป่าและ
การเสือ่มของดนิ ท าใหต้้นยมหนิไดร้บัผลกระทบไปดว้ย 
(สมุนไพรในอุทยานแห่งชาตภิาคกลาง, 2557: 131) 
 แนวคิดในการปลูกป่าที่ เรียกว่า การปลูกป่า  
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึง่ไดแ้ก่ ไมผ้ลหรอืไมก้นิได้ 
ไม้พื้น และไม้สร้างบ้าน หมายถึง การปลูกป่า 3 อย่าง 
แต่ใหป้ระโยชน์ 4 อย่าง โดยประโยชน์ที ่4 คอื นอกจาก
การใหป้ระโยชน์แก่ ชุมชนดว้ยตวัของมนัเองแลว้ จะช่วย
ให้สามารถอนุรักษ์ดินและต้นน ้ าล าธารได้ด้วย โดย
สามารถน าไปใช้ได้ทัง้การปลูกป่าเสริมธรรมชาติและ
ปลูกเพื่อให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ชัยพฤกษ์  อัยยะ
ภาคย,์ 2549 : 11) 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดเ้ลง็เหน็ว่าการสง่เสรมิใหผู้ท้ีเ่ขา้
ร่วมการส่งเสรมิ หรอืประชาชนทัว่ไปเลง็เหน็ประโยชน์
ของการปลูกไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ ซึง่ตน้ยมหนิ เป็นหนึ่ง
ในไมม้คี่า 58 ชนิด อนัเป็นพชืทีป่ลกูง่าย และทนแลง้ไดด้ ี
และยงัเป็นไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสทิธิข์อง
ตนเองสามารถตดัไมไ้ปขายได ้หรอืสามารถเปลีย่นเป็น
เงินได้ ซึ่งถือเป็นวธิีการออมเงินอีกทางหนึ่ง และสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมา รวมทัง้เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า
และเป็นการลดการลกัลอบตดัไม้ในเขตพื้นที่ป่า และใช้
เป็นสมุนไพรได้ โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
ศกึษาในการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นยมหนิ โดยใช้
แนวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้
มีความรู้ ทัศนคติและจริยธรรมสิง่แวดล้อมที่ดีต่อการ
ปลกูตน้ไมม้คี่า 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า:  
ต้นยมหิน โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์  
4 อย่าง ให้มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมี
ประสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นยมหิน โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า  
3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง  
 2.3 เพื่อศ ึกษาและเปร ียบเท ียบทศันคติต่อ
การปลูกไม้มคี่า : ต้นยมหนิ โดยใช้แนวคดิการปลูกป่า  
3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง  

 2.4 เพื่ อศึกษาและ เปรียบ เทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่า : ตน้ยมหนิ โดยใชแ้นวคดิ
การปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 99 คน   
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีน
เรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ได้จากความ
สมคัรใจเขา้ร่วม  
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า:  
ต้นยมหิน โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์  
4 อย่าง 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไมม้ี
ค่า : ต้นยมหิน ทัศนคติต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้นยมหิน 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่า : ตน้ยมหนิ  
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มีค่า : ต้นยมหิน 
โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
 2) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า : 
ต้นยมหิน โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง  ได้
ประโยชน์ 4 อย่าง 
 3) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลูกไมม้คี่า : ตน้ยมหนิ 
โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
 4) แบบวดัจรยิธรรมต่อการปลูกไม้มคี่า : ต้นยมหนิ 
โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 ในการพฒันาคู่มือการส่งเสริม ผู้วิจยัได้ท าการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลออกเป็น 3 ระยะ คอื ระยะที ่1 ศกึษา
และส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้ทีเ่กีย่วขอ้งต่อการปลกูไมม้คี่า :  
ต้นยมหิน โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ได้
ประโยชน์ 4 อย่าง ระยะที ่2 การออกแบบเครื่องมอื และ
การหาคุณภาพเครื่องมอืวจิยั และระยะที ่3 การถ่ายทอด
สิง่แวดลอ้มศกึษา (ดงัภาพประกอบที ่1) 
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ภาพประกอบที ่1 ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  2.1 ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
  2.2 ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้โดยใช ้ 
I-tem-total correlation 
  2.3 ค่าความเชื่อมัน่ใช ้Alpha Coefficient 
  2.4 ค่าความยากง่าย 
  3. สถติใิชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired  
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
 
 

4. สรปุผลกำรวิจยั 
 4.1 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิ
การปลูกไม้มีค่า : ต้นยมหิน โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า  
3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 83.50 และประสทิธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 85.65 ดังนัน้ คู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นยมหิน โดยใช้แนวคิดการ 
ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง มปีระสทิธภิาพของ
คู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 83.50/85.65 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดชันีประสทิธิผลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  
30 คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิ
การปลูกไม้มีค่า : ต้นยมหิน โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า  
3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง มคี่าเท่ากบั 0.7637หมายความ
ว่า นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และสง่ผลใหน้ิสติมคีวามกา้วหน้า
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ทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือการส่งเสริม 
รอ้ยละ 76.37 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถ
ใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้ยมหนิ โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ได้
ประโยชน์ 4 อย่าง (E1/E2) (n=30) 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ตน้ยมหนิ โดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ได้
ประโยชน์ 4 อย่าง (n=30) 

 
 4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ของ
นิสติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ของนิสติที่เขา้ร่วมการ
ส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นยมหนิ โดยใช้แนวคดิการ
ปลกูป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง ก่อนการเขา้ร่วมการ
ส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
9.53 และหลงัการเข้าร่วมการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดบั

มากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 17.13 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยความรู้ ก่อนและหลงัการเข้าร่วมการส่งเสริม พบว่า 
นิสติที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า : ต้นยมหนิ โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 
อย่าง ของนิสติก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั 

ควำมรู ้
หลงักำรส่งเสริม ระดบั 

ควำมรู ้
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู ้
(N = 20) 

9.53 1.50 ปานกลาง 17.13 1.44 มากทีส่ดุ -21.223 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 4.3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นยมหิน โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 
อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ของนิส ิตก่อนและหลัง
การส่งเสร ิม  พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยของทศันคติก่อนการ
ส่งเสริม อยู่ในระดับไม่แน่ใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 

หลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.43 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยค่าทัศนคติหลังการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 

 

คณุภำพคูม่ือกำรฝึกอบรม คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.70 2.00 83.50 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.13 1.44 85.65 

ประสิทธิภำพของคู่มือฝึกอบรม เท่ำกบั 83.50/85.65 

ผลรวมคะแนนทดสอบก่อน
กำรส่งเสริมทุกคน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงักำร
ส่งเสริมทุกคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

ของคู่มือ 
236 514 30 20 0.7637 
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ตารางที่ 4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการปลูกไม้มคี่า : ต้นยมหนิ โดยใช้แนวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ได้
ประโยชน์ 4 อย่าง ของนิสติก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่า : ตน้ยมหนิ โดยใชแ้นวคดิ
การปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง ของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า คะแนนจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วมการส่งเสริมก่อนการ
ส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อญาติมิตรพวกพ้อง 

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.44 และหลงัการสง่เสรมิโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.07 เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
หลงัการสง่เสรมิเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่5) 

 
ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่า : ต้นยมหนิ โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 
อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง ของนิสติก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 

รำยกำร 
ก่อน 

กำรส่งเสริม 
ระดบั 

จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

หลงั 
กำรส่งเสริม 

ระดบั 
จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.44 0.33 
เพื่อญาตมิติร
พวกพอ้ง 

3.07 0.30 เพื่อสงัคม -9.68 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
 การส่งเสรมิการปลูกไม้มีค่า : ต้นยมหิน โดยใช้
แนวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง ผูว้จิยั
มปีระเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงัต่อไปนี้ 
 5.1 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นยมหิน โดยใช้แนวคิดการ
ปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง พบว่า ประสทิธภิาพ
ของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 83.50 และประสทิธภิาพ
ของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 85.65 เนื่องจากคู่มอืการ
สง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้ยมหนิ โดยใชแ้นวคดิการปลูก
ป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง มปีระสทิธภิาพของคู่มอื
การสง่เสรมิ 83.50/85.65 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตาม
ที่ตัง้ไว้ ส าหรบัการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นยมหนิ 
โดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 

ซึง่เป็นรูปแบบการจดักจิกรรมค่าย ใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรม
เกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องการสง่เสรมิการปลกูตน้ไม้
มีค่า : ต้นยมหิน โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง  
ได้ประโยชน์ 4 อย่าง สามารถพฒันาผู้เขา้ร่วมกจิกรรม
ให้มพีฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้ผู้เขา้ร่วม
กิจกรรมมีผลสัมฤทธิเ์ป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนัน้  
จงึแสดงให้เห็นว่าการจดักิจกรรมค่าย โดยใช้คู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกไม้มีค่า :ต้นยมหิน โดยใช้แนวคิดการ
ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนสงูขึน้จรงิ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ ปรชีา 
ชา้งขวญัยนื (2551 : 127-132) ไดอ้ธบิายคู่มอืทีเ่กีย่วกบั
การจดัการเรยีนว่าคู่มอื คอื หนังสอืทีผู่เ้รยีนใชค้วบคู่ไป
กบัต าราที่เรียนปกติโดยการถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือ
ฝึกอบรม อาจท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท าสิง่ใด

ด้ำน ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 
t df p 

�̅� S.D. ระดบัทศันคติ �̅� S.D. ระดบัทศันคติ 

ทศันคต ิ
(N=5) 3.02 0.53 ไม่แน่ใจ 4.43 0.45 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ -11.05 29 .000* 
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สิง่หนึ่งแก่ผูอ้ื่นโดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคต ิ
และเกิดความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ  
ไดอ้ย่างเหมาะสม และนุด ีรุ่งสว่าง (2543 : 29) ไดก้ล่าวไวว้่า 
ในการพฒันาคู่มอืขึน้มานัน้ จ าเป็นตอ้งค านึงถงึลกัษณะของ
คู่มอืเป็นส าคญั เพราะผู้ทีใ่ชห้รอืศกึษาคู่มอืนัน้จะให้ความ
สนใจหรือไม่ ก็ต้ องขึ้นอยู่ กับลักษณะของคู่ มือที่ ดี   
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมลัลกิา เหลีย่มไธสง (2559 : 
2-3) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมอนุรกัษ์
ป่าไมแ้ละสตัวป่์าในเขตป่าโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม จากผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมอนุรกัษ์
ป่าไม้และสตัว์ป่า มีประสิทธิภาพของคู่มือการฝึกอบรม 
88.53/92.88 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ ที่  80/80 
สอดคล้องกบังานวจิยัของกนิษฐา นามใหม่ (2560 : 208)  
ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการจดัการทรพัยากรน ้า
ในจังหวัดมหาสารคาม จากผลการศึกษาพบว่า การ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมการจดัการทรพัยากรน ้าในจงัหวดั
มหาสารคาม มีประสทิธิภาพของคู่มือฝึกอบรมเท่ากบั 
91.33/83.77 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 แสดงใหเ้หน็ว่า
การส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นยมหนิ โดยใช้แนวคิด
การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง โดยใช้คู่มือ
กิจกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ
กิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ 
การปลูกไม้มคี่า : ต้นยมหนิ โดยใช้แนวคดิการปลูกป่า  
3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง สามารถพฒันานิสติให้มี
พฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ และสามารถ
น าไปสง่เสรมิใหค้วามรูก้บันิสติต่อไปได ้
 จากผลการศึกษาค่าดชันีประสทิธิผลของคู่มือมี
ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.7637 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและนิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้คู่มอื
การส่งเสริมร้อยละ 76.37 เนื่องจากนิสติที่เข้ารบัการ
สง่เสรมิโดยการใชคู้่มอืการสง่เสรมิการเรยีนรูน้ัน้มคีวามรู้
ความเขา้ใจมากขึน้ ท าให้ค่าดชันีประสทิธผิลมคี่าทีผ่่าน
เกณฑม์าตรฐาน ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของครีบีูน จงวุฒิ
เวศยแ์ละคณะ (2542 : 25) ไดอ้ธบิายคู่มอืทีเ่กีย่วกบัการ
จัดการเรียนว่าคู่มือ คือ เอกสารที่รวบรวมเนื้อหาทัง้
ทฤษฎี และแบบฝึกปฏิบตัิ เพื่อใช้ประกอบหรืออ านวย
ความสะดวกเกี่ยวกบัการศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมี
รายละเอยีดแนะน าวธิกีารปฏบิตัใินกจิกรรม เป็นการให้

ค าอธิบายและเฉลยปัญหา หรือข้อสงสัย เพื่อให้ได้
ความรู้และค าตอบอย่างรวดเร็วด้วยตนเอง และสุวิทย์ 
มลูค า (2543 : 44) กล่าวว่าการสง่เสรมิเป็นกระบวนการ
ทีท่ าใหผู้เ้ขา้รบัการสง่เสรมิเกดิความรู ้ความเขา้ใจ ความ
ช านาญ และเกิดทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องที่
สง่เสรมิ จนกระทัง่ผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิเกดิการเรยีนรูแ้ละ
สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดหรือพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของแสงรว ีโมมขนุทด 
(2559 : 3) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการ
บรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบันิสติมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จากผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิล
ของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.790 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรม
มคีวามก้าวหน้าในการเรยีนคิดเป็นร้อยละ 79.00 และ 
ศริิวรรณ ชุมธีรรตัน (2562 : 2-5) ได้ศึกษาการพฒันา
คู่มอืการฝึกอบรมการจดัการดนิในชุมชนบ้านหนองอุ่ม 
ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 
จากผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมการจดัการดนิใน
ชุมชนบ้านหนองอุ่ม ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวิชยั 
จังหวัดมหาสารคาม มีดัชนีประสิทธิผล (E.I) เท่ากับ 
0.65 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีน
คิดเป็นร้อยละ 65.00 แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นยมหิน โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า  
3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง โดยใช้คู่มอืประกอบการ
ถ่ายทอดความรูโ้ดยผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
ท าใหนิ้สติทีเ่ขา้ร่วมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
 5.2 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การปลูกไม้มคี่า : ต้นยมหนิ โดยใช้แนวคดิการปลูกป่า  
3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ก่อนการส่งเสริมนิสติมี
คะแนนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
9.53 คะแนน และหลงัการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.13 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า หลงัการส่งเสริม 
นิสติมคีวามรูม้ากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติทีร่ะดบั .05 เนื่องจากการใชคู้่มอืการส่งเสรมิการปลูก 
ไม้มีค่า : ต้นยมหิน โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง  
ได้ประโยชน์ 4 อย่าง มีกระบวนการให้ความรู้แก่กลุ่ม
ตัวอย่าง มีความเหมาะสมทัง้เนื้อหาสาระที่ถ่ายทอด  
มีผลท าให้นิสติมีความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2542 : 26) กล่าวว่า ความรู้
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เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู้เรยีนรู้เพียงแต่เกิดความจ าได้ 
โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน 
ไพศาล หวงัพานิช (2526 : 96) กล่าวว่า เมื่อบุคคลไดร้บั
การถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ จากการเรียนรู้ การฝึกฝน 
การส่งเสริม และที่เคยพบเห็นมาผ่านประสาทสมัผัส
ต่างๆ จะท าให้ทราบข้อเท็จจริงหรือ รายละเอียดของ
เรื่องราวอนัจะเป็นประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งจะสะสม
และถ่ายทอดสืบต่อกันไปจน กลายเป็นความรู้ และ  
อดิศักดิ ์สิงห์สีโว (2554 : 41) ได้ให้ความหมายของ
สิง่แวดลอ้มศกึษาไวว้่า กระบวนการทางการศกึษาทีเ่น้น
พัฒนาคนให้ เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม ตลอดจนให้เข้าใจในความสมัพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์บั สิง่แวดลอ้มอนัเป็นพืน้ฐานทีน่ าไปสูก่ารพฒันา
เจตคต ิความตระหนกั และทกัษะในการตดัสนิใจเกีย่วกบั
สิง่แวดล้อมและเกิดการสร้างจริยธรรมสิง่แวดล้อมที่ดี 
เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล และรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธิชากร  
เอกทัศน์ และประยูร วงศ์จันทรา (2560 : 329-353)  
ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลการใช้คู่มือสหกิจศึกษา
ส าหรบัสิง่แวดลอ้มศกึษา จากการศกึษาวจิยั พบว่า นิสติ
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการสหกจิศกึษา
ส าหรบัสิง่แวดลอ้มศกึษาสงูกว่าก่อนสหกจิศกึษาส าหรบั
สิง่แวดล้อมศกึษา อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของปางค า วไิลพรรณ (2560 : 
75-83) ไดศ้กึษาการเสรมิสรา้งความรู ้และความตระหนกั 
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าป้องกนั
แห่งชาตนิ ้าเงยีบ-น ้ามงั โดยใชก้ารอบรมดว้ยเทคนิค AIC 
:กรณีศกึษา หมู่บ้านท่าเฮอื เมอืงบลคินั แขวงบลคิ าไซ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากกา ร
ศึกษาวิจัยพบว่า หลังการอบรมประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สูงกว่าก่อนการ
อบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และปพชิญา 
ประภาร และประยูร วงศจ์นัทรา (2560 : 261-282) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้คู่มือการจัดการ
สิง่แวดลอ้มศกึษาชุมชน จากการศกึษาวจิยั พบว่า นิสติ
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการการจดัการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาชุมชนสูงกว่าก่อนการการจัดการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้ารับการส่งเสริม  
มีความรู้เพิ่มขึ้น เนื่ องจากคู่มือการส่งเสริมมีความ

เหมาะสมและความน่าสนใจของเนื้อหาท าให้นิสิตเกิด
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของคู่มือการส่งเสริมเป็น
อย่ า ง ดี  ซึ่ ง คู่ มื อ ก า รส่ ง เ ส ริม เ น้ น ให้นิ สิ ต ไ ด้ รับ
ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้นิสติสามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ไดไ้ปใช้ให้เกดิประโยชน์และ
สามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่ได ้
 5.3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นยมหิน โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า  
3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ก่อนการส่งเสริมอยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.02 คะแนน หลงั
การส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.43 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงั
การส่งเสริมพบว่า หลังการส่งเสริม มีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 เน่ืองจากผูว้จิยัไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมนนัทนาการ
เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ มีการใช้เทคนิค
บรรยาย แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างวทิยากรกบัผู้เขา้รบั
การส่งเสรมิ มกีารฝึกปฏบิตัลิงมอืท าอย่างชดัเจน จงึท า
ให้นิสติเกดิการเรยีนรู้ เกดิความสนใจ มคีวามตระหนัก
และเหน็ประโยชน์ในการปลูกไมม้คี่า ต้นยมหนิทีจ่ะช่วย
ในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในพืน้ทีด่นิของตนเอง สง่ผลให้
มีการเปลี่ยนแปลงทางทศันคติ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของเกษม จนัทรแ์กว้ (2525 : 2) ใหค้วามหมายเกีย่วกบั
สิง่แวดลอ้มศกึษาไวว้่า เป็นกระบวนการใหค้วามรูอ้ย่างมี
ระบบและแบบแผนในการพัฒนาทักษะ ทัศนคติ และ
ประสบการณ์ ท าให้เกิดแนวคิดในการคิดเป็น ท าเป็น 
และแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม เป็นไปตามแนวคดิของนิพนธ ์
แจ้งเอยีม (2544 : 19) ได้กล่าวว่า ทศันคติ คอื สิง่ที่อยู่
ภายในจิตใจของบุคคลที่จะตอบสนองต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง  
ซึ่งเราไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง แต่เราก็
สามารถรู้ได้โดยดูจากพฤติกรรมของบุคคลว่ าจะ
ตอบสนองต่อสิง่เรา้อย่างไรเรากจ็ะทราบทนัทแีละเป็นไป
ตามแนวคดิของประภาเพญ็ สุวรรณ (2544 : 19) ไดส้รุป
ไว้ว่ า  ทัศนคติ เ ป็นความคิด เห็นซึ่ งมีอารมณ์เป็น
ส่วนประกอบเป็นส่วนที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อ
สถานการณ์ภายนอก ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของนพ
ภสัสร ศริวิฒันมชียั และจุไรรตัน์ คุรุโคตร (2554: 142-
143) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืสง่เสรมิการท าเกษตร
อินทรีย์ ส าหรับเกษตรกรบ้านหนองตอกแป้น ต าบล
หนองตอกแป้น อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
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ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ เท่ากบั 3.39 คะแนน 
และหลงัการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ยทศันคตโิดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 4.65 คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ พบว่า เกษตรกรมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของประยูร  
วงศ์จันทรา และคณะ (2559 : 98-112) ได้ศึกษาการ
ฝึกอบรมเรื่องการจดัการขยะรไีซเคลิ ส าหรบันิสติระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า ก่อนการฝึกอบรมนิสิตมีคะแนน
เฉลีย่ทศันคตโิดยรวม เท่ากบั 2.73 อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย
หลังการฝึกอบรมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติโดยรวม
เท่ากับ 2.93 อยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ
ประยรู วงศจ์นัทราและคณะ (2559 : 844-856) ไดศ้กึษา
เรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมผลติภณัฑ์สเีขยีว ส าหรบั
นิ สิตสาขาวิช าสิ่ง แวดล้อมศึกษา  มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม จากผลการศึกษาพบว่า ทศันคติหลงัการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่ากจิกรรมการสง่เสรมิการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นยมหิน โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า  
3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง มผีลท าใหท้ศันคตขิองนิสติ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการจัด
กิจกรรมโดยใช้กระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อม
ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม คือ คู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นยมหนิ โดยใช้แนวคดิการ
ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง  ใบความรู้
ประกอบการบรรยายใหค้วามรู ้เป็นสื่อหรอืตวักระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้และมทีศันคติต่อการปลูกไม้มคี่า ต้นยม
หนิเพิม่มากขึน้ 
 5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่า : ตน้ยมหนิ โดยใชแ้นวคดิ
การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่างพบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากับ 2.44 และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการสง่เสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 เนื่องจากการใชคู้่มอืการสง่เสรมิ ประกอบการ
บรรยาย โดยเน้นให้นิสิตได้คิดวิเคราะห์ในประเด็นที่
สนใจ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่
เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม  จึงมีผลท าให้จริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของนิสิตมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวก
เพิม่ขึน้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของวนิัย วรีะวฒันานนท์ 
(2546 : 43) ได้กล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อม หมายถึง 
หลกัการปฏิบตัิเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมส าหรบัมนุษย์ที่ยึด
เอาความถูกต้องดีงาม ความถูกต้องตามหลกัคุณธรรม 
และความเมตตา ที่พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อชวีติและต่อมนุษยด์้วยกนั ในการที่มนุษย์
พงึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มจงึประกอบไปดว้ยรากฐานความ
เชื่อในเชิงคุณกรรมที่มีความแตกต่างกันในระดับที่
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ คณะกรรมการบริหารวิชา
บูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (2547 : 149-150)  
ไดก้ล่าวไวว้่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ หลกัการที่
ควรประพฤติอย่างหนึ่งต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลท าให้
สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ 
และเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่สรรพสิง่ทีอ่าศยัสิง่แวดลอ้มด ารง
ชพีอยู่ได ้โดยไม่สญูเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างคนกบั
สิง่แวดลอ้ม ซึง่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่สามารถแยกออก
ไดจ้ากจรยิธรรมชวีติ สงัคม และชุมชน ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของณิชกมล ดีวงษา และคณะ (2561: 19)  
ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิ
ลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม 
เท่ากบั 3.29 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม เท่ากบั 3.89 สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของฐากร สทิธิโชค และคณะ (2560 : 50-66)  
ไดศ้กึษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อพฒันา
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนน
การพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน ก่อนเรียนมี
คะแนนเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางและหลงัเรยีน
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อยู่ในระดบัดี เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการพฒันา
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม 
พบว่ า  นิสิตมีคะแนนเฉลี่ ย การพัฒนาจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าก่อนการ
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
สอดคล้องกบังานวิจยัของประยูร วงศ์จนัทรา (2550 : 
93) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพฒันากระบวนการสอน
สิง่แวดล้อมศกึษาโดยการสอดแทรกจริยธรรม ส าหรบั
นิสิตปริญญาตรีเพื่อศึกษาความรู้สิ่งแวดล้อมและ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดยใช้กระบวนการสอนสิง่แวดลอ้ม
ศึกษาที่สอดแทรกจริยธรรมของนิสติระดบัปริญญาตรี 
พบว่านิสติกลุ่มทดลองมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบั 
4 จรยิธรรมเพื่อความถูกตอ้งดงีาม สว่นนิสติกลุ่มควบคุม
มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบั 3 จรยิธรรมเพื่อสงัคม 
20 กลุ่มทดลองมีความรู้สิ่งแ วดล้อมโดยรวมและ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดยรวมและเป็นรายเรื่องทัง้ 4 เรื่อง 
คือ ป่าไม้ แหล่งน ้า ขยะ และโลกร้อน มากกว่ากลุ่ม
ควบคุม (p< .05) แสดงให้เหน็ว่ากิจกรรมการส่งเสร ิม
การปลูกไม้มีค่า : ต้นยมหิน โดยใช้แนวคดิการปลกูป่า 
3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง มีผลท าให้จริยธรรม
สิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ เนื่องจาก
มกีระบวนการจดักิจกรรมโดยใช้กระบวนการถ่ายทอด
ทางสิง่แวดล้อมศกึษา เครื่องมอืที่ใช้ในการจดักจิกรรม 
คอื คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นยมหนิ โดยใช้
แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์  4 อย่าง  

ใบความรู้ประกอบการบรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อหรือ
ตวักระตุ้นให้เกดิการเรยีนรูแ้ละมีจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อ
การปลูกไม้มีค่า ต้นยมหิน โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า  
3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่างเพิม่มากขึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า :  
ต้นยมหนิ โดยใช้แนวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์  
4 อย่าง สามารถท าให้นิสติเกดิความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไม้มี
ค่า และยงัถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ รวมทัง้
สามารถน าคู่มอืไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนใน
หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาได ้
 2. ควรน าคู ่ม ือการส ่ง เสร ิมนี ้ ไปใช ้ในการ
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกจิ เนื่องจากมแีบบฝึกหดัทา้ยหน่วย และมเีนื้อหาสาระ
ทีจ่ าเป็นต่อการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการปลกูไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์จาก
ตน้ยมหนิ เช่น แหล่งซือ้ขายตน้ยมหนิ และสรรพคุณทาง
ยาของตน้ยมหนิ 
 2. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการ
ปลูกต้นยมหิน รวมไปถึงการปรบัปรุงพนัธุ์ต้นยมหินให้มี
คุณภาพทีด่ ีทนทานต่อโรค และแมลงศตัรพูชืไดด้ยีิง่ขึน้  
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