
 วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(6), 2564 : 122 - 135 
ISSN 2651-0782 

 

 
ผูด้  ำเนินกำรหลกั : ยุวล ีสงัขะทพิย ์; อีเมล : yuwalee509@gmail.com 

 

กำรส่งเสริมกำรปลกูต้นไม้มีค่ำ : ต้นมะขำม (พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใช้เทคนิคกำรเรียนรู้ 
แบบแผนผงัควำมคิด 

 
ยุวลี สงัขะทิพย1์, ประยูร วงศจ์นัทรำ2, อไุรวรรณ พรำยมี3, พนัส โพธิบติั4,  

วิลำวณัย ์พรพชัรพงศ5์, ฑีฆำวฒิุ ศรีบุรินทร6์, ภทัทิรำ เกษมศิริ7 
1,2,3,5คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 
4คณะศลิปกรรมศาสตรแ์ละวฒันธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 
6อุทยานแหง่ชาตภิูเรอื ต าบลหนองบวั อ าเภอภูเรอื จงัหวดัเลย 42160 

7คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 

 
ยุวลี สงัขะทิพย์, ประยูร วงศ์จนัทรา, อุไรวรรณ พรายมี, พนัส โพธิบตัิ, วิลาวณัย์ พรพชัรพงศ์, ฑีฆาวุฒิ ศรีบุรินทร์, ภัททริา  
เกษมศิริ. (2564). การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะขาม (พันธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด.  
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(6), 2564: 122 – 135. 

 
บทคดัยอ่ 

 
 งานวิจยันี้มคีวามมุ่งหมาย (1) เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะขาม (พนัธุ์เปรี้ยว) โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ใหม้คี่าประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์(2) เพื่อศกึษา
และเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติและจรยิธรรมต่อการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นมะขาม (พนัธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนในรายวชิาทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า 
จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า: 
ต้นมะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคิด แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคติ และแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและสถติทิีใ่ชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐานได้แก่ paired t-test ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืการส่งเสรมิมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 88.33/84.00 มดีชันี
ประสทิธิผล (E.I) เท่ากบั 0.6821 แสดงว่าหลงัการส่งเสริมนิสติ มีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 68.21 และนิสติมี
คะแนนเฉลีย่ความรู ้ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นมะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ หลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า ต้นมะขาม (พนัธุ์เปรี้ยว) เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด ความรู้
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Abstract 
 The purposes of this research were as follows : 1) to develop a manual to promoting of the planting  precious 
trees : Tamarind (Sour varieties.)  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 : Tamarind (Sour varieties.) using mind mapping technique before and after 
the promotion. The sample used in the research were 30 the 1st year undergraduate students in Environmental 
Education, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, enrolled in forest and wildlife 
resources subject, by voluntary sampling. The research tools were a manual to promoting planting precious trees: 
Tamarind (Sour varieties.)  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 88.33/84.00 and the effectiveness index 
of the manual which developed was 0.6821, it showed that undergraduate students improved their study by 
68.21.%. After promoting through a manual, undergraduate students had an average score of environmental 
knowledge attitude and ethics towards the planting of precious trees : Tamarind (Sour varieties.) higher than before 
the promoting, statistical significance at the level of .05. 
 
Keywords : Promotion of the planting of precious trees, Tamarind (Sour varieties) , mind mapping technique, 
environmental knowledge, environmental attitude, environmental ethics 
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1.บทน ำ 
 ตน้ไมเ้ป็นทรพัยากรทีม่คีวามส าคญัยิง่ต่อเศรษฐกจิ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งเสริมการด ารงชีวิตของมนุษย์ให้มีความสมดุลในด้าน
ต่างๆ ต้นไม้จึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่จะต้องช่วยกัน
รกัษา แต่ผลจากการพฒันาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยที่ผ่านมา ท าให้มีการบุกรุก 
ท าลายป่า ท าลายต้นไม้อย่างรุนแรง ท าให้พื้นที่ป่าไม้ 
จ านวนต้นไม้ลดลงเป็นจ านวนมาก ส่งผลเสียหายต่อ
ประเทศเป็นอย่างมากในหลายๆด้าน ทัง้ในเรื่องการขาด
แคลนไมใ้ชส้อยภายในประเทศและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
ท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นและภยัพบิตัต่ิาง ๆ  ซึง่เป็นปัญหาที่
ประเทศตระหนักและรณรงค์อย่างกว้างขวาง เพื่อฟ้ืนฟูป่า
ไม้และต้นไม้ เพื่อให้คงความอุดมสมบูรณ์และยัง่ยนืต่อไป
ในอนาคต (กรมป่าไม,้ 2563 : เวบ็ไซต ์) 
 สบืเนื่องมาจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สงัคม ได้เตรยีมการขบัเคลื่อนแผนการปฏริูปประเทศด้าน
สงัคมให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการจดัระบบการ
จดัการ ทรพัยากรและชุมชน พร้อมกบัผลกัดนักฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ ยืนต้น
มูลค่าสงูในทีด่นิกรรมสทิธิ ์เพื่อเป็นการออมและสรา้งมูลค่า
ทางเศรษฐกจิ เพื่อใหป้ระชาชนทีป่ลูกไมย้นืต้นมูลค่าสูงใน
ที่ดินกรรมสิทธิห์รือพื้นที่ของตนเอง ซึ่งต้นมะขามเป็น
ต้นไมอ้กีชนิดหนึ่งในต้นไมม้คี่า โดยต้นมะขาม เป็นไมเ้ขต
ร้อนสามารถพบได้ทัว่ไปและยังเป็นพันธุ์ ไม้มงคล
พระราชทานและเป็นต้นไมป้ระจ าจงัหวดัเพชรบูรณ์ไมม้คี่า
ทางเศรษฐกจิ คอื ไมย้นืต้นทุกชนิด รวมถงึไผ่ทีป่ลูก หรอื
ขึน้เองตามธรรมชาติและอยู่นอกเขตป่าอนุรกัษ์ที่มกีารใช้
ประโยชน์เนื้อไม้ และผลติผลอื่นที่ไม่ใช่เนื้อไม้เพื่อการค้า 
ซึ่งเป็นไม้ที่สามารถน ามาสร้างมูลค่า หรือแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมทัง้ให้ประโยชน์ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมแก่ผู้ปลูก รฐับาลได้ก าหนดให้ไม้ยนืต้นที่มมีูลค่า
ทางเศรษฐกจิสามารถใชเ้ป็นทรพัยส์นิเพื่อเป็นหลกัประกนั
ทางธุรกจิไดโ้ดยสามารถน ามาค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ หรอื
ขอสนิเชื่อไดโ้ดยปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการศกึษาเพื่อพฒันา
เกณฑ์การประเมินมูลค่าต้นไม้ที่เป็นมาตรฐานและได้รับ
การยอมรบั ปัจจุบนัรฐับาลไดแ้กไ้ขกฎหมายโดยยกเลิกไม้
หวงห้ามบนที่ดินกรรมสิทธิห์รือ สิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดนิ ท าใหก้ารปลูก การตดัไมเ้ศรษฐกจิ
เป็นเรื่องทีง่่าย ประชาชนสามารถปลูกและตดัไม้เศรษฐกจิ

ได้เหมือนการปลูกพืชเกษตรทัว่ไป (กรมป่าไม้, 2561 : 
เวบ็ไซต ์) 
 ดังนั ้น ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา และ
ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า 
: ต้นมะขาม (พนัธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคิด เพื่อให้นิสติที่เขา้ร่วมอบรมได้รบัความรู้
เกีย่วกบัการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นมะขาม (พนัธุ์
เปรีย้ว) รวมถงึมทีศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเพิม่มาก
ยิง่ขึน้และสามารถบูรณาการให้เกิดประโยชน์ โดยมวีธิใีน
การด าเนินการ คือ การจัดการส่งเสริมเป็นวิธีถ่ายทอด
ความรู ้พรอ้มทัง้มเีอกสารและคู่มอืเป็นองคป์ระกอบในการ
ส่งเสริมเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคามให้มคีวามรู้ มคีวามตระหนักถึง
การส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะขาม (พนัธุ์เปรี้ยว) 
เป็นการสรา้งประโยชน์อกีทางหนึ่งใหก้บัป่าในชุมชน 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลกูต้นไมม้คี่า: 
ต้นมะขาม (พันธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผังความคิด ให้มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นมะขาม (พนัธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษา คือ นิ สิตระดับ 
ปริญญาตรีชั ้นปีที่  1 สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 99 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ  นิสิตระดับ 
ปริญญาตรีชั ้นปีที่  1 สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ลงทะเบยีนในรายวชิาทรพัยากรป่าไม้และ
สตัว์ป่า จ านวน 30 คน ได้จากการเลือกแบบสมคัรใจเข้า
ร่วม 
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3.2 ตวัแปรศึกษา 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มี
ค่า: ต้นมะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ 
  3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความรู้  ทัศนคติ  และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นมะขาม 
(พนัธุเ์ปรีย้ว) 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นมะขาม 
(พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 3.3.2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มคี่า: 
ต้นมะขาม (พันธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ 
 3.3.3 แบบวดัทศันคตต่ิอการปลูกไมม้คี่า: ต้นมะขาม 
(พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ  
 3.3.4 แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มี
ค่า: ต้นมะขาม (พนัธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การออกแบบการเกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยัแบ่งเป็น 2 
ระยะ คอื 
 ระยะที ่1 การสรา้งและการหาคุณภาพเครื่องมอื โดย
มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  1) ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานจากต ารา เอกสารงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื 
  2) สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นมะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด ประกอบไปด้วย 3 
หน่วยการส่งเสริม ได้แก่ หน่วยการส่งเสริมที่ 1 ลักษณะ
ทัว่ไปของต้นมะขาม (พนัธุ์เปรี้ยว) หน่วยการส่งเสริมที่ 2 
ประโยชน์และสรรพคุณของต้นมะขาม (พนัธุ์เปรี้ยว) หน่วย
การส่งเสริมที่ 3 การขยายพันธุ์ต้นมะขาม (พันธุ์เปรี้ยว) 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
  3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้สง่อาจารยท์ีป่รกึษาเพือ่
ตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  
  4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคณุภาพของเครือ่งมอื 
และประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่าความเหมาะสม
ของเครื่องมอื เมื่อตรวจวเิคราะหค์ะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 

ท่าน พบว่า คู่มอืและเครื่องมอื มคี่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 
ขึ้นไป ค่าความเหมาะสมของคู่มอืและเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 4.0 ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมอืที่ใช้ในการส่งเสรมิมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
  5) น าเครื่ องมือที่ผ่ านการวิ เคราะห์จาก 
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้  
   5.1) แบบทดสอบความรู้ ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.84 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.25 - 
0.53 และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.43 – 0.73 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   5.2) แบบวดัทศันคตคิ่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.91 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.42 – 0.72 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากับ 0.90 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.32 – 0.76 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมนิผลใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใชใ้นการจดักจิกรรม
การสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้มะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) 
 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้สิง่แวดล้อม
ศกึษา 
  1) ขออนุญาตใช้สถานที่ในการจดัการกจิกรรม
สง่เสรมิ ณ มลูนิธสิิง่แวดลอ้มศกึษา ต าบลหนองปลงิ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
  2) ทดสอบความรู้ วัดทัศนคติและจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า: ต้นมะขาม (พันธุ์
เปรีย้ว) ก่อนการสง่เสรมิ 
  3) เริม่กระบวนการการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: 
ต้นมะขาม (พันธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ ซึง่มกีารจบักลุ่มในการท าแผนผงัความคดิ
ในระหว่างการส่งเสริม โดยมีขัน้ตอนในการท าแผนผัง
ความคดิ ดงันี้ 
   3.1 เตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการ
ส่งเสรมิ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกบัต้นไม้มีค่า: 
ตน้มะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) 
   3.2 อธบิายเกี่ยวกบัเทคนิคการเรยีนรู้แบบ
แผนผงัความคิดและเสนอแผนผงัความคิดในแต่ละหน่วย
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การเรียนรู้ พร้อมทัง้อธิบายโครงสร้างหรือรูปแบบของ
แผนผงัความคดิและวเิคราะหร์่วมกนั 
   3.3 จดักลุ่มผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ กลุ่มละ 5-6 
คน เพื่ อระดมความคิดรวบยอดไว้บนกระดาษ ใช้
เครื่องหมาย รูปภาพ หรือลูกศร ลากเชื่อมโยงแตกสาขา
ออกไปในแต่ละแผนผงัความคดิ 
   3.4 ให้ผู้ เข้ารับการส่งเสริมน าแผนผัง
ความคิดมาอภิปรายให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมท่านอื่น ๆ 
ไดร้บัฟัง 
  4) ทดสอบความรู้ วัดทัศนคติและจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า: ต้นมะขาม (พันธุ์
เปรีย้ว) หลงัการสง่เสรมิ 

  5) สรุปผลการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: 
ต้นมะขาม (พันธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคดิ 

 
ภาพประกอบที ่1 กระบวนการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบั 
การปลูกตน้ไมม้คี่า : ตน้มะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใช้

เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิจยัครัง้นี้ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตามขัน้ตอนดงันี้ 
 3.5.1 แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นมะขาม (พนัธุ์เปรี้ยว) โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 3.5.2 แบบประเมนิความสอดคลอ้งคู่มอืการส่งเสรมิ
การปลกูตน้ไมม้คี่า: ตน้มะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิค
การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 3.5.3 เครื่องมอืทีใ่ชว้ดัและประเมนิผลของการสง่เสรมิ
การปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นมะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิค
การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไมม้คี่า: 
ตน้มะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงั
ความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็นค าถาม ปลายปิด แบบ 
4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง  
  2) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกต้นไม้มีค่า: 
ต้นมะขาม (พันธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ

แผนผงัความคดิ จ านวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเป็นแบบวดัแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ตัวเลือก คือ 
เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็
ดว้ยอย่างยิง่  
   3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูก
ตน้ไมม้คี่า: ตน้มะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคิด จ านวน 20 ข้อ มีลกัษณะเป็นค าถาม
ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง คอื เพื่อตนเอง เพื่อ
ญาตมิติรพวกพอ้ง เพื่อสงัคม เพื่อความถูกตอ้งดงีาม  
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นี้  ผู้วิจ ัยใช้โปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
 1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความ
สอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าความ เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
และค่าอ านาจจ าแนก 
 3) สถิติเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการส่งเสริม 
ไดแ้ก่ Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมทีมี่ประสิทธิภาพ 
(E1 / E2) ตามเกณฑ์ 80/80 ของคู่มือการส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะขาม (พันธุ์เปร้ียว) โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด พบว่าคะแนน
เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะขาม  
(พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
ระหว่างการส่งเสริม โดยรวมเท่ากับ 530 คิดเป็นร้อยละ 
88.33 แสดงให้เหน็ว่าประสทิธภิาพของกระบวนการ  (E1) 
เท่ากับ 88.33 และคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นมะขาม (พนัธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิด หลังการส่งเสริม โดยรวม
เท่ากบั 504 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 84.00 แสดงให้เหน็ว่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 84.00 โดย
ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 88.33  
และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 84.00 
ดงันัน้ คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไม ้ มคี่า : ตน้มะขาม (พนัธุ์
เปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ จงึมี
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ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1/ E2) เท่ ากับ 
88.33/84.00 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่4.1) 
 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกไม้มคี่า : ต้นมะขาม (พนัธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ มคี่าเท่ากบั 0.6821 หมายความ
ว่า นิสติมคีวามรู้เพิม่ขึน้และส่งผลใหน้ิสติมคีวามก้าวหน้า
ทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการส่งเสรมิ รอ้ยละ 
68.21 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ได้ (ดงั
ตารางที ่4.2) 
4.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติและจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นมะขาม(พันธุ์
เปร้ียว)โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 4.2.1 นิสติมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ไมม้คี่า : ต้นมะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบแผนผงัความคดิ ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง (�̅�= 9.93) และหลงัการส่งเสริมนิสิตมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด (�̅�=16.80)  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการปลูก 
ต้นไม้มีค่า : ต้นมะขาม (พนัธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิด ก่อนและหลังการส่งเสริม 

พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงั
แสดงในตารางที ่4.3) 
 4.2.2 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลูกต้นไม้
มคี่า: ต้นมะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่
ในระดบัเหน็ด้วย ( �̅� = 4.12) และหลงัการส่งเสรมินิสิตมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคต ิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ 
(�̅� = 4.37) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคตกิ่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่านิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการ
ส่งเสริมก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทีร่ะดบั .05 (ดงัแสดงในตารางที ่4.3) 
 4.2.3 นิสติมีคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อ
การปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นมะขาม (พันธุ์เปรี้ยว) ก่อนการ
ส่งเสริม โดยรวมอยู่ ในระดับเพื่อญาติมิตรพวกพ้อง  
(�̅� = 2.23) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้อง 
ดงีาม (�̅� = 3.40) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (ดังแสดง
ตารางที ่4.3) 

 
ตารางที ่4.1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า: ต้นมะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
แผนผงัความคดิ (E1 / E2) 
 

คณุภำพคูม่ือกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.66 0.80 88.33 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2 ) 20 16.80 0.96 84.00 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ (E1/E2) เท่ำกบั 88.33/84.00 
 
ตารางที ่4.2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คีา : ต้นมะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัเรียน 

จ ำนวนนักเรียน คะแนนเตม็ ค่ำดชันีประสิทธิผล (E.I.) 

298 504 30 20 0.6821 
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ตารางที ่4.3 การเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า : ต้นมะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

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

ความรู ้(N=20) 9.93 0.98 ปานกลาง 16.80 0.96 มากทีส่ดุ -27.19 29 .000* 

ทศันคต ิ(N=5) 4.12 0.21 เหน็ดว้ย 4.37 0.18 
เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

-4.85 29 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.23 0.36 
เพื่อญาตมิติร
พวกพอ้ง 

3.40 0.33 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-14.12 29 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: 
ต้นมะขาม (พนัธุเ์ปร้ียว) โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคิด ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตามเกณฑ ์80/80 และประสิทธิผลตามเกณฑ ์
 จากการศึกษาประสทิธิภาพของคู่มือการส่งเสริม
การปลกูตน้ไมม้คี่า: ตน้มะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิค
การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ พบว่า ประสทิธผิลภาพของ
กระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 88.33 และประสทิธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 84.00 ดังนัน้ คู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นมะขาม (พนัธุ์เปรี้ยว) โดย
ใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบแผนผงัความคดิ มปีระสทิธภิาพ
ของคู่มือการส่งเสริม 88.33/84.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้ส าหรบัการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า : 
ต้นมะขาม (พันธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผังความคิด ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายให้
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเกดิความรู ้ความเขา้ใจใน เรื่องการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นมะขาม (พนัธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิด สามารถพัฒนาผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้มีพฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวัง โดยที่ผู้
สง่เสรมิไดน้ าเทคนคิการเรยีนรูแ้ผนผงัความคดิ เขา้มาใชใ้น
การแสดงโครงสรา้งของการคดิ กระบวนการคดิต่าง ๆ จาก
ความคดิหลกัไปสูค่วามคดิรอง ใหเ้ป็นโครงสรา้งในภาพรวม 
โดยใช้ เสน้ ส ีค า และเครื่องหมาย สญัลกัษณ์ที่จะช่วยให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
ผลสมัฤทธิเ์ป็นไปในทศิทางที่ด ีขึน้ ดงันัน้จงึแสดงให้เห็น
ว่าการจดักิจกรรมค่าย โดยใช้ คู่มือการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มีค่า :ต้นมะขาม (พันธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการ

เรียนรู้แบบ แผนผงัความคิด  มีผลสมัฤทธิท์างการเรียน
สงูขึน้ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ เกษม จนัทรแ์กว้ (2547 : 
32-33) ได้กล่าวไว้ว่า การพฒันามนุษย์ให้เกิดการลงมือ
กระท าเพื่อสิง่แวดลอ้มทีด่ขี ึน้ทัง้การปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาที่
มีอยู่เดิม และการป้องกันปัญหาใหม่ที่ก าลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยการกระท าทีเ่กดิขึน้มาจาก ความสมคัรใจไม่ใช่
การบงัคบั โดยการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีม่ต่ีอสิง่แวดล้อม 
จ าเป็นต้องอาศยักระบวนการในการพฒันาจากการ “ไม่รู้” 
เป็น “รู้” จาก “รู้” เป็น “ รู้สกึ” จาก “รู้สกึ” เป็น “คดิจะท า” 
และจาก “คิดจะท า” ไปสู่ “การลงมือ กระท า” จนเกิดเป็น 
พฤติกรรมการรบัรู้และเขา้ใจใน การปฏบิตัิต่อเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งนัน้ จ าเป็นต้องสร้าง ความเข้าใจจึงจะสามารถท าให้
เกิดผลที่มีประสทิธิภาพได้ และสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
สุพัตรา วงศ์ษา (2542 : 77) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนา
กิจกรรม การเรียนรู้ หมายถึง แบบแผนการด าเนินการ
จดัการเรียนรู้ที่ได้รบัการจดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธ์ และ
สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการการเรียนรู้หรือการสอนที่
รปูแบบนัน้ยดึถอืโดยผ่านกระบวนการวจิยัและ ไดร้บัพสิจูน์
และทดสอบว่ามปีระสทิธภิาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะแสดง
ขัน้ตอนทีผู่เ้รยีนจะไดเ้รยีนรูแ้ละ ผูส้อนต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนในรปูแบบดงักล่าว เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้าม
จุดมุ่งหมายของ รปูแบบนัน้ๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชล
ทศิ พนัธุ์ศริ ิและคณะ (2559 : 117) ได้ท าการศกึษา การ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรม ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อาเซยีน: สหพนัธรฐัมาเลเซยี เพื่อพฒันาคู่มอืการฝึกอบรม 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียน: สหพนัธรัฐ
มาเลเซยี ที่มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และหาดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอื ฝึกอบรมผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการ
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ฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 90.33/ 93.22 สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยวิทยา ห่อทอง และคณะ (2561:41-53) ได้
ท าการศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิ
ลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประเภทป่า
ชุมชนโคกหินลาด ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิภาพของ
คู่มอืฝึกอบรมม ีประสทิธภิาพเท่ากบั 81.57/93.10 เป็นไป
ตามเกณฑ ์ทีก่ าหนดและมปีระสทิธภิาพสามารถน าไปใชไ้ด้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวเรศ วงษ์จันทร์ และคณะ 
(2561 : 156) ไดศ้กึษาการ พฒันาคู่มอืฝึกอบรมการท าสาร
ปราบแมลงศตัรูพชื โดยใชใ้บน้อยหน่า ผลการศกึษาพบว่า 
คู่มือฝึกอบรม การท าสารปราบแมลงศัตรูพืชโดยใช้ใบ
น้อยหน่าที่ผู้ วิจ ัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ ากับ 
98.40/95.50 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื มคี่า
ดัชนี ประสิทธิผล (E.I.) เท่ ากับ 0.6821 คือ นิ สิตมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการ
ส่งเสริมร้อยละ 68.21 แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้ารับการ
ส่งเสรมิโดยการใช้คู่มอืการส่งเสรมิการเรยีนรู้นัน้มคีวามรู้
ความเขา้ใจมากขึน้ ท าใหค้่าดชันีประสทิธผิลมคี่าที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ เรืองชยั 
จรุงศริวฒัน์ (2555 : 77) ไดก้ล่าวว่า คู่มอืเป็นเอกสารหรือ
หนังสือที่จ ัดท าขึ้นเพื่อให้ครูใช้จดักิจกรรมการเรียนการ
สอน สามารถสอนให้เป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรหรือ
ใช้เป็นคู่มอืของครูในการใช้หนังสอืเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มอืที่
เขยีนขึ้นเป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มอืได้ศกึษาท าความเขา้ใจ
เรื่องทีจ่ะท า และสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้คู่มอืมคีวามสะดวก
และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้
มาตรฐานทีใ่กลเ้คยีง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เผชญิ กจิ
ระการ ( 2546 : 27) ไดใ้หค้วามหมายของ ดชันีประสทิธผิล
คือการหาประสทิธิผลของสื่อหรือ นวตักรรม เทคนิค วิธี
สอนที่พฒันาขึ้นว่า มีประสทิธิผลเพียงใด เหมาะสมที่จะ
น าไปใช้ในการ จดัการเรียนรู้หรือไม่ เป็นการสร้างความ
เชื่อถือให้กบัสื่อที่ สร้างขึน้ว่าเป็นสื่อที่มคีุณภาพ สามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้นักเรียนมีความก้าวหน้า
หรือมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากใช้สื่อมากน้อยเพียงใด 
สอดคล้องกบัแนวคดิของ ดวงมาลา จารชิานนท์   (2551 : 
8) ได้ให้ความหมายของดัชนีประสิทธิผลว่าประสิทธิผล
หมายถึงตัวเลขที่แสดงความก้าวหน้าในการเรียนของ
ผู้เรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนเปรียบเทียบคะแนนที่

เพิ่มขึ้นจากการทดสอบก่อนเรียนกบัคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบหลงัเรียน และเป็นไปตามแนวคิดของ วิมล เหล่า
แคน ( 2552 : 6) ได้ให้ความหมายของดชันีประสทิธผิลว่า
คะแนนที่แสดงความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน
หลงัจากทีไ่ดศ้กึษานวตักรรมหรอืสือ่ต่างๆโดยเปรยีบเทยีบ
คะแนนที่เพิม่ขึน้จากการทดสอบก่อนเรยีนกบัคะแนนทีไ่ด้
จากการทดสอบหลงัเรยีน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรนิภา 
ตูมโฮม และ ประยรู วงศจ์นัทรา (2559 : 189-202) ไดศ้กึษา
การพัฒนาคู่ มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซยีน : สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เพื่อหาดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม ผลการศึกษา พบว่าดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากับ 0.6343 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิสาล ี
(2559 : 176-188) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียน : สหพนัธรฐั
มาเลเซีย เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม ผล
การศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมมดีชันีประสทิธผิลของคู่มือ
ฝึกอบรม เท่ากบั 0.8685 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยศพล 
พนัธเ์นียม สภุารตัน์ อ่อนกอ้น และสมบตั ิอปัมระกา (2561: 
17) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาคู่มือการอนุรักษ์ เพื่ อ
สมุนไพรในป่าชุมชน บ้านเกิง ต าบลเกิง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของ
คู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.6107 ความหมายว่า นักเรยีนทีใ่ช้
คู่มือการอบรมความก้าวหน้าทางการเรียนคดิเป็นร้อยละ 
61.07 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวลกัษณ์ แปลกจงัหรดี 
2561 : 265 - 277) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากมะรุมเพื่อสุขภาพ ผล
การศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรมมีค่าดชันีประสทิธิผลของ
คู่มอืการฝึกอบรมเท่ากบั 0.8566 ชาวบา้นมคีวามกา้วหน้า
ในการเรยีนรู้ร้อยละ 85.66 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ
ภาณุพงศ ์ชุมอภยั และน ้าทพิย ์ค าแร่ (2559 : 203-215) ได้
ศึกษาการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน ราชอาณาจักรไทย เพื่อศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของคู่ มือ ผลการศึกษา พบว่ า นิสิตมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนคิดเป็นร้อยละ 63.38 และนิสติ
กลุ่มทดลองมีความรู้ในการเป็นวิทยากรสูงกว่านิสิตกลุ่ม
ควบคุมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติ  
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นไม้ มี ค่า :  
ต้นมะขาม (พนัธุเ์ปร้ียว) โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคิด  
 5.2.1 ผลศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการ
ปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะขาม (พนัธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิค
การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ  
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบั
ปลกูตน้ไมม้คี่า: ตน้มะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิคการ
เรยีนรู้แบบแผนผงัความคิด ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง พบว่า 
นิสติที่เขา้รบัการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นมะขาม 
(พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
มคีวามรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ = 9.93) และหลงั
การส่งเสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (x̅ = 16.80) เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงั
การส่งเสรมิ นิสติมคีวามรูม้ากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า การส่งเสรมิ
การปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะขาม (พันธุ์เปรี้ยว) โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด มีผลท าให้นิสติมี
ความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ วิชยั วงษ์ใหญ่ 
(2530: 130) ได้ให้ความหมายความของ “ความรู้” ไว้ว่า 
ความรู้เป็นพฤติกรรมเบื้องต้นที่ผู้เรยีนสามารถจ าได้ หรอื
ระลึกได้โดยการมองเห็น ได้ยิน ความรู้ในขัน้นี้  คือ 
ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์ค าจ ากดัความ เป็นต้น สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของธดิา วเิชยีรปัญญา (2547: 21) ไดใ้หค้วามหมาย
ของความรู้ คือ กระบวนการของการขดัเกลาเลือกใช้และ
บูรณาการการใชส้ารสนเทศเหล่านัน้จนเกดิเป็นความรูใ้หม่ 
(New knowledge) ความรูใ้หม่จงึเกดิขึน้จากการผสมผสาน
ความรูแ้ละประสบการณ์เดมิผนวกกบัความรูใ้หม่ทีไ่ด้รบัซึง่
ความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายในบุคคลเป็นความรูท้ีไ่ม่ชดั
แจ้งซึ่งหากได้รบัการถ่ายทอดออกมาอยู่ในรูปลายลกัษณ์
อักษร ก็จะกลายเป็นความรู้ที่ช ัดแจ้งและความรู้จะเกิด
คุณค่าไดห้ากมกีารน าไปใชใ้นการตดัสนิใจ และเป็นไปตาม
แนวคิดของ อลิศรา กฤษมานิต (2546 : 20) ความรู้ 
หมายถึง สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ประสบการณ์ การรับรู้ 
ความคุ้นเคย ความเข้าใจตลอดจนข่าวสาร ซึ่งเป็น
ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ที่ถูกต้องชดัเจน ซึ่งแต่ละคนอาจมี
ความรู้แตกต่างกนไปตามการรับรู้ความเข้าใจ และ
ความคุ้นเคยของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สาวิตรี วรสุทธ์ (2557 : 46) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ

ส่งเสริมการอนุรกัษ์ป่าชุมชนบ้านดอนบม ต าบลแวงน่าง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ก่อน
ฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์
ป่าชุมชนอยู่ในระดบัพอใช ้หลงัฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัด ีหลงัฝึกอบรมชาวบ้านมคีะแนน
เฉลีย่ความรูสู้งกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมนีัยนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั สุเมธ กาหวน, และ
คณะ (2561 : 1-17) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การพฒันากจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ต้นไมเ้ด่นในป่าชุมชน ผลการศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัต้นไมเ้ด่นในป่าชุมชนโคกหนิ
ลาด ของนิสติกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลงัการจัดกิจกรรม 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ของนิสติก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง : ต้นไม้เด่นในป่า
ชุมชนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั18.86 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.60 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู ้ก่อนและหลงัการเข้าร่วม
กจิกรรม พบว่านิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่ความรู้
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเข้าร่วม
กจิกรรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบั
งานวจิยั จดิาภา ยิม้แยม้ (2557 : 57) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
การส่งเสริมการปลูกขมิ้นชันเพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทย 
ส าหรับโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ต าบลขามเรียง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ก่อนการ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปลูกขมิ้นชันเพื่ออนุรักษ์
สมุนไพรไทยอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 12.73) หลงัการส่งเสรมิ
นักเรียนมีความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 17.60) 
เมื่อเปรียบเทียบหลงัการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูม้ากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ทีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุจติา โตสุข (2556: 
38) ได้ศกึษาการส่งเสรมิกจิกรรมอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาบา้น
หัวขัว ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้การอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาก่อนและหลงั
เขา้ร่วมกจิกรรม ชาวบา้นมคีวามรูเ้รื่องการอนุรกัษ์ป่าดอน
ปู่ ตาหลงัเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.5 และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของคมสนัต์ ชุ่มอภยั และคณะ (2558 : 48 - 49) ไดศ้กึษา
การพฒันากิจกรรมฝึกอบรมผู้น าสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
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มธัยมศกึษา อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น ผลการศกึษา
พบว่า ผู้น าสิง่แวดล้อมที่เขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูก้่อน
การฝึกอบรม เท่ากบั 20.28 คะแนน ซึง่มคีวามรูอ้ยู่ในระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.94 และหลงัการฝึกอบรมมี
ความรูเ้พิม่มากขึน้ เท่ากบั 30.82 คะแนน ซึง่มรีะดบัความ
รู้อยู่ในระดบัดมีาก คดิเป็นร้อยละ 88.06 เมื่อเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่คะแนนก่อนและหลงัการฝึกอบรมนักเรยีนมคีวามรู้
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 
 5.2.2 ผลศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลูก
ต้นไม้มีค่า: ต้นมะขาม (พันธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
 ผลการศกึษาและเปรียบเทยีบทศันคติต่อการปลูก
ต้นไม้มีค่า: ต้นมะขาม (พันธุ์เปรี้ยว) โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง พบว่ามี
คะแนนเฉลีย่ของทศันคตต่ิอการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้มะขาม 
(พนัธุเ์ปรีย้ว) โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
ก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ด้วย (�̅� = 4.12) หลงัการ
ส่ ง เสริมอยู่ ในระดับเห็นด้ วยอย่ างยิ่ ง  (�̅� = 4.37)  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่าหลงัการส่งเสรมินิสติ มคีะแนนเฉลีย่มากกว่าก่อนการ
ส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของ พชัรา ตนัติประภา (2553 : 56-57) กล่าว
ว่าทศันคตคิอืผลรวมของความเชื่อและการประเมนิสิง่ใดสิง่
หนึ่งของบุคคลซึง่น าไปสู่แนวโน้มทีจ่ะกระท าการในวถิทีาง
หนึ่งๆ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ศุภกนิตย์ พลไพรินทร์ 
(2540 : 79) สรุปว่า ทัศนคติ หมายถึง การประเมินค่า 
ความรูส้กึความคดิเหน็ หรอืความเชื่อของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่
หนึ่ง อนัมีพฤติกรรมที่แสดงออกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรอืรู้สกึเฉยๆต่อสิง่ต่างๆ ในสงัคม อนัเป็นผลมาจากการ
เรยีนรู้ประสบการณ์ โดยตรงหรือทางอ้อมกบัสิง่นัน้ ปกติ
บุคคลจะมทีศันคตทิีด่ต่ีอสิง่ที่เหน็ดว้ย และทศันคติในทาง
ไม่ด ีต่อสิง่ทีไ่ม่เหน็ดว้ยสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สภุาภรณ์ 
พลนิกร (2548: 226) กล่าวว่าทศันคต ิคอื วธิกีารทีแ่ต่ละคน
คดิรู้สกึและการกระท าต่อสภาวะแวดล้อมหรอืปรมิาณของ
ความรูส้กึทัง้ทางบวกและทางลบทีม่ต่ีอสิง่ทีม่ากระตุ้นต่างๆ 
(Stimuli) หรอืเป็นความโน้มเอยีงทีเ่กดิจากการเรยีนรูใ้นการ
ตอบสนองต่อวตัถุใดๆ (Object) ทัง้ในดา้นทีด่แีละไม่ดดี้วย
ความเสมอต้นเสมอปลาย (Consistent) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ภูมนิทร ์น้อยปากด ี(2558 : 39) ไดศ้กึษาเรื่อง

การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าดอนปู่ ตาเพื่อใช้
ประโยชน์ในชุมชนบา้นโนนส าราญ ต าบลบา้นหวาย อ าเภอ
วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ก่อนการส่งเสริมมี
คะแนนทศันคตเิฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการ
สง่เสรมิชาวบา้น มคีะแนนทศันคตเิฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง หลงัการส่งเสรมิชาวบา้น มคีะแนนทศันคตเิฉลีย่
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อน
และหลงัการส่งเสรมิพบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่หลงัการ
ส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ระดบั.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ สวร ีสเีขยีว (2557: 
68) ไดศ้กึษาวจิยั การส่งเสรมิการจดัการขยะดว้ยหลกัการ 
5R ในชุมชนบา้นดอนบมต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม จากผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
ชาวบ้านมทีศันคติอยู่ในระดบัไม่เหน็ด้วย (�̅�= 1.62) และ
หลังการส่งเสริมชาวบ้านมีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย  
(�̅�= 2.72) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิพบว่าชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติเพิม่มากขึ้น
กว่าการส่งเสรมิการจดัการขยะด้วยหลกัการ 5R ในชุมชน
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของเขมศร ขนัทะ และวรรณศกัดิพ์จิติร  บุญเสรมิ (2562 : 
43) ได้ท าการศึกษา การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
มะกรูดในการดับกลิ่น ของมูลนิธิสิง่แวดล้อมศึกษา (เสล
ภูม)ิ ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบ้านดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว 
อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด  ผลการศึกษาพบว่า ก่อน
การส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้
ประโยชน์จากมะกรูดในการดบักลิ่นอยู่ในระดับเห็นด้วย 
(�̅�= 2.69) และหลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติอยู่ในระดบัเห็นด้วย (�̅�= 2.87) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงั
การส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่สูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของจกัรพงษ์ ทา้วนิล (2557: 83) ไดศ้กึษาการปลูก
หวายเพื่อการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ ผลการศึกษา 
พบว่า ค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการปลูกหวายเพื่อการ
อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ ก่อนการส่งเสริมพบว่า มี
ทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.52 
และหลงัการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนการ
ส่งเสริมและหลังการส่งเสริม นิสิตมีทัศนคติต่อการปลูก
หวายเพื่อการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์ หลงัการส่งเสรมิ
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มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทีร่ะดบั .05 
 5.2.3 ผลศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลกูต้นไมม้คี่า: ตน้มะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิ 
  ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ต่อการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นมะขาม (พนัธุ์เปรี้ยว) โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคดิพบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ใน
ระดับเพื่อญาติมิตรพวกพ้อง (�̅� = 2.23) และหลังการ
สง่เสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม (�̅�= 3.40) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลังการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่าง มนียัส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ ประยูร วงศ์จนัทรา 
(2555 : 171-172) ไดใ้หค้วามหมายว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
หมายถึง หลกัการที่ควรประพฤติอย่างหนึ่งต่อสิง่แวดลอ้ม
ซึ่งมีผลท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทาง
ระบบนิ เวศ และเพื่ อประโยชน์ให้สรรพสิ่งที่ อาศัย
สิ่งแวดล้อมด ารงอยู่ได้โดยไม่สูญเสียระบบสมัพันธภาพ
ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่
สามารถแยกออกจากจรยิธรรมชวีติสงัคม และชุมชน โดย
ศกัยภาพในตวัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยง
ชีวิต ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงอยู่ได้อย่าง
ยัง่ยืน สอดคล้องกับแนวคิดของ วินัย  วีระวัฒนานนท์ 
(2541 : 43) ได้ให้ความหมายว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อม คอื
หลกัการปฏบิตัิเกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบัมนุษยท์ีย่ึดเอา
ความถูกต้องดีงาม ความถูกต้องตามหลกัคุณธรรม และ
ความเมตตาทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มซึง่จะมผีลกระทบต่อ
ชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกัน ในการที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อ
สิ่งแวดล้อมจึงประกอบไปด้วยรากฐานความเชื่อในเชิง
คุณธรรมที่มีความแตกต่างกันในระดับที่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนัออกไปสอดคล้องกบั
แนวคิดของ อรรถเดช สรสุรชาติ  (2558 : 23) ได้ ให้
ความหมายว่าจริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความ
ประพฤต ิทีส่งัคมมุ่งหวงัใหค้นในสงัคมนัน้ประพฤตมิคีวาม
ถูกต้องในความประพฤติมีเสรีภาพภายใน ขอบเขต ของ
มโนธรรม(Conscience) เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมจึง
ประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น ต่อสังคมทัง้นี้ เพื่อ

ก่อให้เกดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคมการที่จะปฏบิตัิให้
เป็นไปเช่นนัน้ได้ผู้ปฏบิตัิจะต้องรู้ว่าสิง่ใดถูกสิง่ใดผิด ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประยูร วงศ์จนัทรา (2551–84) 
ได้ท าการศึกษาเรื่ องการพัฒนากระบวนการสอน
สิง่แวดลอ้มศกึษาโดยการสอดแทรกจรยิธรรม ส าหรบันิสติ
ระดับปริญญาตรี พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมอยู่ในจริยธรรม ระดับ 4 จริยธรรมเพื่อความ
ถูกต้องดงีาม ส่วนนิสติกลุ่มควบคุมมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อม
อยู่ใน จรยิธรรมระดบั 3 จรยิธรรมเพื่อสงัคมและนิสติกลุ่ม
ควบคุมทีม่ผีลการเรยีนสูงมจีรยิธรรม สิง่แวดลอ้มมากกว่า
นิสติกลุ่มทดลองที่มีผลการเรียนปานกลางและต ่าอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
อ้อมฤดี วิเศษวุฒิ และคณะ (2562 : 50) ได้ท าการศึกษา 
เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรดินและการใช้
ประโยชน์ทีด่นิในชุมชน ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม (�̅� = 2.76) และหลงัการฝึกอบรมนิสติมี
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้องดีงาม(�̅� = 3.61) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
.05  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กลัยา เอกราช, ประยูร วงศ์
จนัทร, วุฒศิกัดิ ์บุญแน่น. (2562 : 51) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
การเรียนรู้ระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์ พบว่าคะแนน
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้
ระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดับเพื่อญาติมิตรพวกพ้อง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.36 และหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.08 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึ้นมากกว่าก่อน
การเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
แสดงใหเ้หน็ว่าการฝึกอบรมมผีลท าใหจ้รยิธรรมสิง่แวดล้อม
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากกระบวนการจัด
กจิกรรมโดยใช้วธิกีารจดักจิกรรม มกีระบวนการถ่ายทอด
ทางสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมคือ 
คู่มือฝึกอบรมการเรียนรู้ระบบนิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์ 
แผ่นพบัในการบรรยายให้ความรู้เป็นสื่อหรือตวักระตุ้นให้
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เกดิการเรยีนรูแ้ละมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อระบบนิเวศนา
ขา้วแบบอนิทรยี ์
 
6.ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าเอาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มี
ค่า : ต้นมะขาม (พันธุ์เปรี้ยว) มาใช้เป็นกิจกรรมในการ
จดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรของทุกระดบั และสามารถ
บูรณาการเป็นกจิกรรมสรา้งจติส านึกในการปลูกต้นไมม้คี่า
ไดเ้ป็นอย่างด ี

 2) สามารถน าคู่มือไปเผยแพร่ให้กบัประชาชนใน
ชุมชน และบุคคลที่สนใจ เพื่อเป็นความรู้ในการปลูก
ตน้มะขาม (พนัธุเ์ปรีย้ว) ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบัต้นไมเ้ศรษฐกจิให้
มากยิง่ขึน้ เพื่อการน ามาปรบัใชใ้นการท าคู่มอืการส่งเสรมิ
การปลกูไมม้คี่า 
 2) ควรมีศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ระดับ
การศกึษา อาชพี อายุ เพศ ที่อาจมผีลต่อความรู้ ทศันคติ
และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้นมะขาม (พนัธุ์
เปรีย้ว) อย่างมปีระสทิธภิาพ 
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