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บทคดัยอ่ 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าต้นสะเดา โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรม        
แบบมสี่วนร่วม ORID ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80 และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้          
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญา
ตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสาคาม จ านวน   
30 คน ที่ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่า ซึ่งไดม้าจากการสมคัรใจ เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั 
ได้แก่ คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นสะเดา แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test 
ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการสง่เสรมิ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 89.00/ 86.16 สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิ
เท่ากบั 0.6064 แสดงว่านิสติมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนรู้เพิม่ขึน้ร้อยละ 60.64 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของความรู้ 
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop a manual of promotion planting of valuable trees : 

Azadirachta indica wood  by using ORID participatory training techniques s 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 promotion planting 

precious trees : Azadirachta indica 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 of89.00/ 86.16.                          

The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.6064. The students had knowledge and effect 

to increased students progress after the promotion manual at 60.64%. After the promotion the students had 

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

significantly level of .05.  

Keyword :  Promoting, Azadirachta indica, knowledge, Attitude, Environmental Ethics, ORID participatory    
training techniques 
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1. บทน า  
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและมี
รายได้หลกัจากการส่งออกสนิคา้เกษตรเป็นหนึ่ง ใน
ผู้ผลติสนิค้าการเกษตรที่ส าคญัของโลกท าให้มกีาร
เร่งการผลติโดยการขยายพืน้ทีก่ารเกษตรรวมทัง้การ
ใช้สารป้องกันการก าจัดศัตรูพืชมากขึ้น การใช้
สารเคมกี าจดัศตัรูพชืเป็นปัจจยัการผลติอย่างหนึ่งที่
ส าคญัซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณ การน าเข้าสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชที่สูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2547 มีปริมาณ
น าเขา้ 79,578.39 ตนั และในปี พ.ศ. 2551 มปีรมิาณ
น าเข้า 109,907.78 ตัน (ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 
กรมป่าไม,้ 2562: เวบ็ไซต ์) การใชส้ารเคมสีงัเคราะห์
ในการป้องกนัและก าจดัศตัรพูชืในปรมิาณมากและใช้
อย่างไม่ถูกต้องจึงหลีกเลี่ยงไม้ได้ที่จะต้องประสบ
ปัญหา ผลกระทบจากการใช้สารเคมีป้องกนัก าจัด
ศัตรูพืชที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางดิน น ้า และอากาศ 
รวมทัง้สุขภาพของ ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค ทุกครัง้ที่ใช้
สารเคมป้ีองกนัและก าจดัศตัรูพชื สารดงักล่าวไม่ได้
ถูกใช้ไปหมด บางส่วนมีการระเหยไปในอากาศ 
บางส่วนตกคา้งในร่างกายของเกษตรกรผูฉ้ีดพ่น ใน
ผกั /ผลไม้ทีเ่กษตรกรฉีดพ่น บางส่วน มกีารตกค้าง
ในดนิหรอืถูกชะลา้งลงไปสะสมในดนิตะกอนและน ้า
โดยน ้าฝน ท าใหเ้กดิอนัตรายต่อกุง้ ปู ปลา และสตัว์
น ้าอื่นๆ ซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์ นอกจากนี้เมื่อมี
การใชบ้่อยขึน้ท าใหแ้มลงศตัรพูชืสร่างความตา้นทาน 
ต่อสารเคมทีี่ใช้ ท าให้ต้องเพิม่ปรมิาณการใชห้รอืใช้
สารนัน้บ่อยขึน้ การลดการใช้สารเคมป้ีองกนัก าจดั
ศตัรูพชืเป็นอกีแนวทางหนึ่งที่รวมถึงการเพิม่การใช้
ปัจจัยการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
สิง่แวดลอ้มคอื การผลติสารธรรมชาต ิโดยการใชส้าร
สกดัจากพืชเพื่อทดแทน สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช
เป็นทางเลอืกในการป้องกนัก าจดัศตัรูพชื ซึง่จะท าให้
ผลผลิตทางการเกษตร มีคุณภาพปลอดภัยต่อการ
บริโภคและสิ่งแวดล้อม และเป็นการสนับสนุนให้
เกษตรกร ใช้ เ ป็นทาง เลือกที่ ดีแล ะปลอดภัย 
นอกจากนี้ภาครฐัได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาท า
เกษตรอนิทรยี ์หลงัจากทีก่ลุ่มประเทศผูน้ าเขา้สนิคา้
เกษตรของไทยเริ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่าง
เขม้งวด เนื่องจากพบว่ามสีารเคมปีนเป้ือนซึ่งสร้าง

ความเสยีหายใหก้บัภาคเกษตรอย่างมาก ปราศจาก
สารพษิตกคา้งการท าเกษตรอนิทรยีจ์งึปฏเิสธการใช้
สารเคมกี าจดัศตัรพูชืและปุ๋ ยเคม ีการใชส้ารสกดั จาก
พืชจึงมีความส าคญัในการท าเกษตรอินทรีย์ต้นไม้
เป็นทรพัยากรที่มคีวามส าคญัยิง่ต่อเศรษฐกจิ สงัคม
และสิง่แวดลอ้มของประเทศ  
 ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ คือ ไม้ยืนต้นทุกชนิด 
รวมถึงไผ่ที่ปลูก หรือขึ้นเองตามธรรมชาติและอยู่
นอกเขตป่าอนุรกัษ์ที่มกีารใช้ประโยชน์เนื้อไม้ และ
ผลิตผลอื่นที่ไม่ใช่เนื้อไม้เพื่อการค้า ซึ่งเป็นไม้ที่
สามารถน ามาสรา้งมูลค่า หรอืแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์
อื่น ๆ รวมทัง้ใหป้ระโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้มแก่
ผู้ปลูก รัฐบาลได้ก าหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทาง
เศ รษฐกิจ สามารถ ใช้ เ ป็ นทรัพย์สิน เพื่ อ เ ป็ น
หลกัประกนัทางธุรกจิไดโ้ดยสามารถน ามาค ้าประกนั
การกู้ยืมเงิน หรือขอสินเชื่อได้โดยปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
มูลค่าต้นไม้ที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับ 
ปัจจุบนัรฐับาลได้แก้ไขกฎหมายโดยยกเลิกไม้หวง
ห้ามบนที่ดินกรรมสิทธิห์รือ สิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินท าให้การปลูกการตัดไม้
เศรษฐกจิเป็นเรื่องที่ง่ายประชาชนสามารถปลูกและ
ตดัไม้เศรษฐกิจได้เหมอืนการปลูกพืชเกษตรทัว่ไป 
(กรมป่าไม้, 2561 : 15) ต้นสะเดานัน้สามารถพบได้
ทัว่ไปตามป่าแล้งในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย 
มาเลเซยี พม่า ปากสีถาน ศรลีงักา รวมถึงประเทศ
ไทยบ้านเราด้วย โดยจะกระจายพันธุ์อยู่ ตาม
ธรรมชาติตามป่าเบญจพรรณแล้งและป่าแดง  ทัว่
ประเทศ มกัผลดิอกออกผลในหน้าหนาวไม ้ในสภาพ
ธรรมชาตไิมส้ะเดาสามารถเจรญิงอกงามในทอ้งถิน่ที ่
มอีากาศรอ้นชืน้ มอีุณหภูมสิงูถงึ 44 องศาเซน็ตเิกรด 
ทีร่ะดบัความสงู 50  – 1,500 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 
ปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ประมาณ 450 -1,150 มลิลเิมตร/
ปี และสามารถขึ้นได้ในสภาพดนิที่มคีวามแห้งแล้ง
ดนิหนิ ดนิเหนียวและดนิตื้น ส าหรบัดนิที่เหมาะสม
ต่อการเจรญิเตบิโต ควรมคีวามเป็นกรดเลก็น้อย ค่า 
pH อยู่ระหว่าง 6.2-6.5 บางกรณีที่ดินทีความเป็น
กรดค่อนข้างสูงคือ ค่า pH เท่ากับ 5 ไม้ สะเดาก็
สามารถปรบัตัวขึ้นได้ แต่ถ้าพื้นที่ถูกน ้าท่วมขงัอยู่
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เสมอและดนิเคม็จดัจะเตบิโตชา้หรอือาจตายได ้(สวน
พฤกษศาสตร์ ตามพระราชเสาวนีย์ฯ กรมอุทยาน
แห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื, 2562 : เวบ็ไซต)์ ทัง้นี้
การส่งเสริม การปลูกต้นไม้มีค่าทัง้ 58 ชนิด ให้แก่
ประชาชนก็ถือเป็นการฟ้ืนฟูและเป็นการอนุรกัษ์ได้
อกีทางหนึ่ง อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหค้นหนั
มาปลูกไมย้นืต้นในทีด่นิกรรมสทิธิเ์พื่อการออม ช่วย
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากต้นไม้ระหว่างการปลูก โดยใช้เป็น
หลกัประกนัทางธุรกจิเพื่อกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ
ต่าง ๆ นอกจากนี้ยงัส่งผลให้ประเทศไทยมีพื้นที่สี
เขยีวเพิม่มากขึน้ในระยะยาว โดยการสง่เสรมิความรู้
ให้บุคคลต่าง ๆ จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
ยัง่ยืน เนื่ องจากการส่งเสริมเป็นการขยายและ
ถ่ายทอดความรูต้ามระบบวทิยาการแผนใหม่ ซึ่งก่อ
ประโยชน์ทางการศกึษา และมคีุณค่าทางการปฏบิตัิ
แก่บุคคลผูฟั้งไดร้บัความช่วยเหลอืในการเรยีนรูห้รอื
ผู้รบัการส่งเสริม ให้สามารถพฒันาตนเอง โดยการ
เ รี ย น รู้ ที่ ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้  ไ ป ป รับ ใ ช้ ใ น
ชวีติประจ าวนัหรอืเพื่อการประกอบอาชพีเพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นส าคัญ (กรมป่าไม้ , 2561 : 20) 
การส่งเสรมิต้นสะเดา เนื่องจากเป็นไม้ทีม่มีูลค่าทาง
เศรษฐกจิ รวมทัง้ใชเ้ป็นประโยชน์ไดม้ากมายทัง้เป็น
อาหารและสรา้งทีอ่ยู่อาศยัในใบและเมลด็สะเดามสีาร
อาซาดิเรซติน ซึ่งมีฤทธิเ์ป็นสารฆ่าแมลง โดยการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นสะเดาโดยอาศัย
กระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษาเพื่อใช้เป็นสื่อใน
การถ่ายทอดองคค์วามรูใ้นการอนุรกัษ์ทีย่ ัง่ยนืต่อไป  
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษา และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ มคี่า : ต้นสะเดา โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรม
แบบมีส่วนรวม(ORID) เพื่อให้นิสติที่เข้าร่วมอบรม
ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : 
ต้นสะเดา รวมถงึมทีศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
เพิ่มมากยิ่งขึ้นและสามารถบูรณาการให้ เกิด
ประโยชน์ โดยมวีธิใีนการด าเนินการ คอื การจดัการ
ส่งเสรมิเป็นวธิีถ่ายทอดความรู้ พร้อมทัง้ มเีอกสาร
และคู่มอืเป็นองคป์ระกอบในการสง่เสรมิเพื่อเป็นการ
ปลูกฝังใหน้ิสติชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 

คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ให้มีความรู้  มีความตระหนักถึงลูก
ต้นไม้มีค่า : สะเดาเป็นซึ่งเป็นกระบวนการการ
สนทนาแบบมสี่วนร่วมผ่านระดบัความส านึกสีร่ะดบั
ได้แก่ วัตถุวิสัย ไตร่ตรอง ตีความ และตัดสินใจ 
ทีส่ามารถท าใหเ้กดิ การมสี่วนร่วมในการเสนอความ
คดิเหน็รูจ้กัข ัน้ตอน ของวธิวีางแผนปฏบิตักิารเขา้ใจ
ขัน้ตอนและพฒันา ทกัษะการจดักจิกรรมการมีส่วน
ร่วมผ่านการสาธติและฝึกปฏบิตั ิมคีวามคดิรเิริม่และ
ได้มีส่ วนร่ วมของการสาธิตและ ฝึกปฏิบัติที่ มี
บรรยากาศของการแลกเปลี่ ยน เรียนรู้อย่ าง
สนุกสนานรวมถงึสามรถเหน็คุณค่าของกรรมวธิอีนัมี
ประโยชน์และสามารถวางแผนไดใ้น ระยะเวลาสัน้ได ้
เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ และ ส่งเสริมการปลูก
ต้นสะเดารวมถึงเป็นการการอนุรกัษ์ ต้นสะเดาไม้มี
ค่า หรอืไมเ้ศรษฐกจิในประเทศไทย 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้น
สะเดาใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเกณฑ ์80/80 
2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการ
ปลกูไมม้ค่ีา : ตน้สะเดา ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ  
2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติต่อการปลูก
ไมม้คี่า ตน้สะเดา ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
การปลกูไมม้คี่า : ตน้สะเดา ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มอืการส่งเสรมิ เรื่อง การปลกูไมม้คี่า 
:ตน้สะเดา  
  2) ใบความรู ้ 
   เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์

1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ไมม้ค่ีา: ตน้สะเดา 

  2) แบบวดัทศันคติต่อสิง่แวดล้อมต่อการ
ปลกูการปลกูไมม้คี่า : ตน้สะเดา  
  3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  
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3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นสะเดา โดย
ใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม ORID ผู้วจิยั
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะท่ี 1 การสร้างและการหาคณุภาพ
เครือ่งมือ      
   1) ศกึษาเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องงของกฎหมายเกี่ยวกับต้นไม้มีค่า ลกัษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ของต้นสะเดา การปลูกและการ
ดูแล ต้นสะเดา และรูปแบบการฝึกอบรมแบบมสี่วน
ร่วม ORLD เพื่อก าหนดขอบเขตและโครงสร้าง
เนื้ อหาของคู่ มือ ใช้ ในการวัดและประ เมินผล 
ประกอบดว้ย 
    1.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบั
การปลูกต้นสะเดา มีลักษณะเป็นค าถามแบบ
เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง จ านวน 20 ขอ้ 
    1.2) แบบวัดทศันคติต่อการปลูก
ต้นสะเดา มีลักษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่างยิง่ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย ไม่เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
    1.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด แบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง จ านวน 20 ขอ้    
   2)  น าเสนอโครงร่างเนื้อหาที่ใช้ใน
สง่เสรมิการปลูกต้นสะเดา เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา
และน ามา ปรับปรุงแกไข้ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารยป์รกึษา 
   3) น าเสนอคู่มอืการส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่า : ต้นสะเดา และเครื่องมือใช้ในการวดัและ
ประเมนิผลที่ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 
3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง  และความ
เหมาะสม ซึ่งพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ มคี่าสอดคลอ้ง 
( IOC) ของเนื้ อหามีค่ า  เท่ ากับ 1 และค่าความ
เหมาะสม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 5.00 แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอื
การส่งเสริมารปลูกไม้มีค่า : ต้นสะเดา มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัดมีาก และเครื่องมอืที่ใชใ้นการ
วดัและประเมินผล มีค่าสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 1 

และค่าความเหมาะสม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.92 แสดง
ว่า เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล มคีวาม
เหมาะสมอยู่ ในระดบัดมีาก แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การส่งเสรมิมคีวามเหมาะสมและความสอดคล้องกบั
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั สามารถน าไป เกบ็รวบรวม
ขอ้มลูได ้  
   4) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์
จาก ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช้กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้ และความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของ
เครื่องมอืดงันี้  
    4.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบั
การปลกูตน้สะเดา จ านวน 20 ขอ้ มคี่าความยากง่าย              
อยู่ในระดบัค่อนขา้งง่าย คือ 0.20 – 0.80 ค่าอ านาจ
จ าแนก รายข้อ อยู่ในระดบัดีมาก คือ 0.40 – 0.71 
และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มคี่าเท่ากบั 0.92 ซึง่เป็น 
ไปตามเกณฑ ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้ 
    4.2) แบบวัดทศันคติต่อการปลูก
ต้นสะเดา จ านวน 20 ขอ้ มค่ีาอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
อยู่ ในระดับดีมาก คือ 0.40 – 0.82 และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.92 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้ 
     4.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
จ านวน 20 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ในระดบั
ดมีาก คอื 0.34 – 0.82 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัมี
เท่ากับ 0.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้  
   ระยะท่ี 2 การจดักิจกรรมการถ่ายทอดทาง
ส่ิงแวดล้อมศึกษา          
  1) จดักจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า 
: ต้นสะเดา โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วน
ร่วม ORID 
  2) สรุปผลการการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า 
: ต้นสะเดา โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วน
ร่วม ORID 
3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1.1 ค่าความสอดคล้องและค่าความ
เหมาะสม โดยใชส้ตูรค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
   1.2 ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ
ความรู ้
   1.3 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ
ความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรม 
   1.4 ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อและ
ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบความรูแ้บบวดัทศันคต ิ
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
  3. สถติใิชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired 
t-test   ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05  
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นสะเดา 

 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า ต้นสะเดา ตาม
เกณฑ์ 80/80 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของ
กระบวนการ  (E1) คิด เ ป็นร้อยละ  89.00 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 86.16 
แสดงให้เห็นว่า คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า :     
ต้ น ส ะ เ ด า  มี ป ร ะ สิท ธิ ภ า พ  8 9 . 0 0 / 8 6 . 1 6                      
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์80/80 ตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ (ดัง
ตารางที ่1) 
 สว่นค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการปลกูไมม้ี
ค่า : สะเดา พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มือ   
การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าต้นสะเดา มีค่าเท่ากับ 
0.6084 หมายความว่า คู่มอืการสง่เสรมิไมม้คี่า : ต้น
สะเดา มปีระสทิธผิลคดิเป็นร้อยละ 60.84 ซึ่งท 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
ความกา้วหน้าทางการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้หลงัการจากการ
เรียนรู้ จ ากคู่ มือกา รปลูก ไม้มีค่ า  : ต้นสะ เดา            
(ดงัตารางที ่2)         

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้สะเดา (E1/E2) 

แผนการเรียนรู้ คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.80 1.64 89.00 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.23 1.85 86.16 

ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู ้เท่ากบั 89.00/ 86.16   
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้สะเดา 

ผลรวมคะแนน
ก่อนการส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
หลงัการส่งเสริม 

จ านวนกลุม่
ตวัอยา่ง 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบความรู ้

ค่าดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของเครือ่งมือ 

388 517 30 20 0.6084 
 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่
ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไม้มีค่า : ต้นสะเดา  
 ผู้ วิ จ ั ย ไ ด้ มี ก า ร วั ด ค ว า ม รู้ โ ด ย ก า ร ใ ช้
แบบทดสอบความรู้ ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ส่งเสรมิ ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของ
ความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มีค่าต้นสะเดา ก่อนการ
ส่งเสริมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=12.93) และหลัง

การส่งเสรมิ นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กี่ยวกบั
การปลูกไม้มีค่ า  : ต้นสะเดาอยู่ ใ นระดับมาก
(�̅�=17.23) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรู้
เกีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า: ต้นสะเดาก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิ พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริม
สูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 (ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้สะเดา โดยใช ้Paired t-test 
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ  

ด้าน   
ก่อนการส่งเสริม ระดับ

ความรู้  
หลงัการส่งเสริม ระดับ

ความรู้  
t  df  p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู้ 
(N=20) 

12.93 1.77 
ปาน
กลาง 

17.23 1.85 มาก -8.70 29 .000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นสะเดา  
 ผู้วิจ ัยได้มีการวัดความรู้โดยการใช้แบบวัด
ทศันคต ิก่อน และหลงัการส่งเสรมิ ผลการศกึษาพบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลี่ยของทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มก่อนการ
ส่งเสริมอยู่ในระดับเห็นด้วย (�̅�=3.52) และหลังการ

สง่เสรมิ นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม
อยู่ ใ น ร ะดับ เห็นด้ ว ย อย่ า ง ยิ่ ง  ( �̅�=4.31) เ มื่ อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ.05 (ดงัตารางที ่4) 

 

ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของทศันคตต่ิอการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า  : ต้นสะเดา โดยใช้ Paired t-
test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ  

ด้าน  
ก่อนการส่งเสริม ระดับ

ทัศนคติ  
หลงัการส่งเสริม ระดับ

ทัศนคติ  t  df  p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทัศนคติ 
(N=5 ) 3.52 0.14 เหน็ดว้ย 4.31 0.15 เหน็ดว้ย

อย่างยิง่ -18.20 29 .000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
4 .4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : 
สะเดา  
 ผู้วิจ ัยได้มีการวดัความรู้โดยการใช้แบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการส่งเสริม ผล
การศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยของจริยธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนการส่งเสร ิมอยู่ในระดบั เพื่อญาติ

มิตรพวกพ้อง (�̅�=2.63) และหลังการส่งเสริมนิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยของจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัเพื่อ
สงัคม (�̅�=3.16) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 (ดงัตารางท ี5) 

 

ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : สะเดา โดยใช้ Paired  
t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ  

ด้าน  
ก่อนการ
ส่งเสริม 

ระดบั
จริยธรรม 

หลงัการส่งเสริม ระดบั
จริยธรรม 

t  df  P 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

จริยธรรม
สิ่งแวดล้อม  

(N=4) 
2.63 0.18 

เพื่อญาตมิติร
พวกพอ้ง 

3.16 0.14 เพื่อสงัคม -23.85 29 .000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้
มีค่า : ต้นสะเดา  
 ผลการศกึษาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
และประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า 
: ต้นสะเดา ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิภาพของ
กระบวนการ (E1) คิด เ ป็นร้อยละ 89 .00และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นร้อยละ 86.16
ดังนัน้คู่มือการส่งเสริมจึงมีประสิทธิภาพ 89.00/ 
86.16 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้ส่วน
ค่าดัชนีประสทิธิผล พบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่าต้นสะเดา มคี่า
เท่ากบั 0.6068 หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้                         
และส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิม่ขึน้หลงัจากการใช้คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่า : ตน้สะเดา คดิเป็นรอ้ยละ 60.68 ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ เผชญิ กจิระการ และคณะ (2545 : 1-6) ที่
ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้จะก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหวัง
ผูเ้รยีนจะเปลีย่นพฤติกรรมเป็นทีพ่งึพอใจโดยวธิหีา
ประสทิธิภาพแบบวิธีหาประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ 
(Empirical Approach) วธิกีารน้ีจะน าสือ่ไปทดลองใช้
กบักลุ่มเป้าหมาย การหาประสทิธิภาพของสื่อ เช่น 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAL) บทเรียน
โปรแกรม ชุดการสอน แผนการสอน แบบฝึกทกัษะ
เป็นส่วนมากใช้วิธีการหาประสิทธิภาพด้วยวิธีนี้  
ประสิทธิภาพที่ ว ัดส่ วนใหญ่จะพิจ า รณาจาก
เปอรเ์ซน็ต์การท าแบบฝึกหดั หรอืกระบวนการเรยีน 
หรอืแบบทดสอบย่อย โดยแสดงเป็นค่าเลข 2 ตวั เช่น 
E1/E2 = 80/80 E1/E2 = 85/85 E1/E2 = 90/90 ร วมถึ ง
แนวคดิของบุญชม ศรสีะอาด (2546 : 157-159) ทีไ่ด้
กล่าวว่าการวิเคราะห์หาประสทิธผิลของสื่อวธิีสอน
หรอืนวตักรรม  ทีค่รผููว้จิยัพฒันาขึน้ (Effectiveness) 
เพยีงใดกน็ าสือ่  ทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีนที่
อยู่ในระดบัผูเ้รยีนทีเ่หมาะสมกบัทีไ่ดอ้อกแบบมาแลว้
น าผลจากการทดลองมาวิเคราะห์หาประสิทธิผล
หมายถึงความสามารถในการให้ผลอย่างชัดเจน
แน่นอน จะเหน็ไดว้่าผลการศกึษาประสทิธภิาพตาม

เกณฑ์ 80/80 และประสทิธิผลของคู่มือการส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าต้นสะเดา เป็นการหาประสทิธิภาพ
ของคู่มอืการส่งเสรมิทีก่ าหนดเป็นเกณฑ์ทีผู่ส้่งเสรมิ
คาดหวงั ให้ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เป็นที่พงึพอใจโดยวธิหีาประสทิธภิาพแบบวธิหีา
ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ (Empirical Approach) 
ตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 และแนวคิดของ เกษม 
จนัทรแ์กว้ (2547 : 32-33)  ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า การพฒันา
มนุษย์ใหเ้กดิการลงมอืกระท าเพื่อสิง่แวดลอ้มทีด่ขี ึน้ 
ทัง้การปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เดิม และการ
ป้องกนัปัญหาใหม่ที่ก าลงั จะเกดิขึน้ในอนาคต โดย
การกระท าที่เกิดขึน้มาจาก ความสมคัรใจไม่ใช่การ
บังคับ  โดยการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมที่มี ต่ อ
สิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการใน การ
พฒันาจากการ “ไม่รู”้ เป็น “รู”้  จาก “รู”้  เป็น “ รูส้กึ” 
จาก “รูส้กึ” เป็น “คดิจะท า” และจาก “คดิจะท า” ไปสู่ 
“การลงมือกระท า” จนเกดิเป็น พฤติกรรม การรบัรู้
และเข้าใจในการปฏิบัติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ งนั ้น 
จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจจึงจะสามารถท าให้
เกดิผลทีม่ปีระสทิธภิาพได ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ พชัทชิา กุลสุวรรณ์ (2558 : 95-98) ที่ได้ศกึษา
ก า ร พัฒ น า คู่ มื อ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
เศรษฐศาสตร์สิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการส าหรบันิสติ
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า คู่มือการจดัการเรียนการสอนที่พฒันาขึ้นมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 89.49/82.00 ดชันีประสทิธผิล
ของการเรียนด้วยคู่มือการจัดการเรียนการสอนที่
พฒันาขึน้มีค่าดชันีประสทิธผิลเท่ากบั 0.534 แสดง
ว่าหลงัการเรยีนดว้ยคู่มอืนิสติมคีวามกา้วหน้าในการ
เรยีนร้อยละ 53.40 นิสติที่เรยีนด้วยคู่มอืการจดัการ
เรยีนการสอนมคีวามรู้เกีย่วกบัเศรษฐศาสตร์สิง่ลอ้ม
เจตคติต่อการรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะ            
ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งล้อม หลังเรียนมากกว่าก่อน
เรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยคู่มอื
การจดัการเรยีนการสอนการทีพ่ฒันาขึน้มาในครัง้นี้มี
ประสทิธภิาพเหมาะสมกบันิสติเนื่องจากหลงัใชคู้่มอืฯ 
รวมถงึงานวจิยัของ สุรศกัดิ ์ปวะภูสะโก (2552 : 79-80)   
ที่ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือการสอนรายวิชาดนตรี
สากล 2 เรื่องการปฏบิตัิแซกโซโฟนช่วงชัน้ที่ 4 ชัน้
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กลาง ปีที่  1 วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์  ผล
การศึกษาพบว่ า  คู่ มือการสอนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสทิธิภาพ 81.88/84.38 ดัชนีประส ิทธ ิผลของ
การเรียนด้วยคู่มือการสอนที่พัฒนาขึ้นมีค่าดัชนี
ประส ิทธ ิผลเท่าก ับ 0.76 แสดงว่าหลังเรียนด้วย
คู่มอืการสอนนักเรยีนมคีวามก้าวหน้า  ในการเรยีน
ร้อยละ 76 นักเรียนที่ เรียนด้วยคู่มือการสอนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรียน หลงัเรยีนเพิ่มขึน้กว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนมีความพงพอใจต่อการเรียนด้วยคู่มือการ
สอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยสรุปคู่มอืการสอนที่
พฒันาขึน้มีประสทิธภิาพและประสทิธผิลเหมาะสม
นกัเรยีนมผีลการเรยีนดขีึน้กว่าก่อนเรยีนและมคีวาม
พงึพอใจต่อการเรยีนอยู่ในระดบัมากจงึควรสนบัสนุน
สง่เสรมิใหค้รดูนตรสีากลท าคู่มอืดงักล่าวส าหรบัไปใช้
ในการเรียนการสอนวิชาดนตรีต่อไป และงานวิจัย
ข อ ง  พรนิภา ตู มโฮม และประยู ร  วงศ์ จันทรา             
(2559 : 189-202) ได้ศึกษา การพฒันาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม และเปรียบเทียบ
ความรู้ทัศนคติ และทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ               
ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม             
ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม        
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.53/85.33 แสดงให้เห็น      
ว่าคู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพและสามารถน าไปใช้
ไ ด้ ร ว ม ถึ ง ง า น วิ จั ย ข อ ง  ณิ ช ก ม ล  ดี ว ง ษ า                                  
และคณะ (2561 : 12-29) ได้ศกึษาการพฒันากจิกรรม
การเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม เรื่อง ชุมชนกับการจัดการป่าชุมชน        
มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการจดัการป่าชุมชนโคกหนิ
ลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อการพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคามให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และศกึษาดชันีประสทิธิผลของคู่มือกิจกรรม    
ผลการศึกษาพบว่า  ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)                
คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ ป่ าชุมชนโคกหินลาด          

อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องชุมชนกบัการ
จดัการป่าชุมชน มคี่าเท่ากบั 0.8380 แสดงว่านิสติที่
เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลให้นิสติที่
เข้าร่วมกจิกรรมมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้ ร้อยละ 
83.80  
5.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกไม้มีค่า : ต้นสะเดา  
 ผู้ วิ จ ั ย ไ ด้ มี ก า ร วั ด ค ว า ม รู้ โ ด ย ก า ร ใ ช้
แบบทดสอบความรู้ ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ส่งเสรมิ ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของ
ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไมม้คี่าตน้ประดู่ป่า ก่อนการ
ส่งเสริมอยู่ในระดับน้อย (�̅�=12.93) และหลังการ
ส่งเสรมิ นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กี่ยวกบัการ
ปลูกไม้มีค่า ต้นสะเดาอยู่ในระดับมาก (�̅�=17.23) 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการ
ปลูกไม้มีค่าต้นประดู่ป่าก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ประภาเพญ็ สวุรรณ (2550 
: 18) ที่กล่าวว่า ความรู้ว่าเป็นพฤติกรรมขา้งต้นซึ่ง
ผู้เรยีนรู้เพยีงแต่จ าแนกได้อาจโดยการฝึก หรอืโดย
การมองเหน็ ไดย้นิ จ าได ้ความรูข้ ัน้นี้ ไดแ้ก่ ความรู้
เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง 
ทฤษฎี กฎโครงสร้าง และวิธกีารแก้ปัญหาเหล่านัน้ 
รวมถึงแนวคดิของประยูร วงศ์จนัทรา (2555 : 319) 
ทีก่ล่าวถงึความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มศกึษาว่า “ความรูค้อื
การรับรู้ด้วยประสาทสมัผัสทัง้ 5 และการรบัรู้ด้วย
จิตใจการรับรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้
กระบวนการถ่ายทอดเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์” จะ
เห็นได้ว่าผลการศึกษา และเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการปลูกไม้มคี่า : ต้นสะเดา โดยใช้เทคนิค
การฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม ORID ส าหรบันิสติชัน้ปี
ที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษาคณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        
พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ .05       
จะแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้นนัน้
เกิดจากการฝึก การมองเหน็ การได้ยนิ  การได้จ า 
เกิดการรับรู้ผ่ านประสาทสัมผัสทัง้  5 จึงท าให้
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กระบวนการถ่ายทอดเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์และ
แนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2548 : 5-6) ที่ได้
กล่าวถงึความรูว้่าความรู้นัน้มหีลายนัยและหลายมติิ 
ดงันี้ 1) ความรู้ คือ สิง่ที่น าไปใช้จะไม่หมดหรือสกึ
หรอ แต่จะยิง่งอกงามขึน้ 2) ความรู ้คอื สารสนเทศที่
น าไปสู่การปฏบิตั ิ3) ความรูเ้กดิขึน้ ณ จุดทีต่้องการ
ใชค้วามรูน้ัน้ 4) ความรูเ้ป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้กบับรบิท และ
กระตุน้ใหเ้กดิขึน้โดยความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของทศพร ฆ้องค า (2557 : 56-57) ที่ได้
ศกึษาการส่งเสรมิการปลูกต้นสะเดา เพื่ออนุรกัษ์ป่า
ชุมชนโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ต าบลขามเรียง    
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า นกัเรยีนมคีวามรูก้่อนการสง่เสรมิอยู่ในระดบัด ี
(�̅�=10.78) และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่
ในระดบัดีมาก (�̅�=15.10) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูห้ลงั
การสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการที่
ใช้ในการส่งเสริมนี้ท าให้นักเรียน มีความสนใจ
สามารถสร้างความรู้และทศันคติที่ดีต่อการปลูกต้น
ประดู่ ป่าเพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนในทางที่ดีขึ้น 
รวมถึงงานวจิยัของธชิากร เอกทศัน์ (2557: 41-42) 
ที่ ไ ด้ ศึ ก ษ า ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า รป ลู ก ต้ น ส ะ เ ด า                 
เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนส าหรับนักเรียน
โรงเรยีนบา้นหนองอุ่ม ต าบลนาสนีวล อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ก่อน
การส่งเสริมนักเรียนมีความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง 
(�̅�=14.26) และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่
ในระดับมาก (�̅�=18.36) การมีส่วนร่วมหลังการ
ส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�=2.51) และหลงั
การส่งเสริมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการส่ง เสริมอยู่ ในระดับพึงพอใจมาก 
(�̅�=4.18) แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการในการส่งเสรมิ
นี้สามารถสร้างความรู้ และการมีส่วนร่วมที่ดี และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชยัทตั ปัททุม (2550 : 85-
87) ทีไ่ดศ้กึษาการเปรยีบความรูก้ารใชส้ารเคมกี าจดั
ศตัรพูชืของกลุ่มเกษตรกร ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัก าแพงเพชรหลงัใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้บบมี

สว่นร่วม มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิความรู ้และเพื่อ
เปรยีบเทยีบความรู้ ในกลุ่มเกษตรกร ผลการศกึษา
พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนความรู้
หลงัการทดลองค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ที่ถูกต้องสูง
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.001 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวนีย ์ศรนุ้ีย 
( 2551 : 75-81) ไ ด้ ศึ ก ษ า ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรยีนเทศบาล 2 จงัหวดันครปฐมที่เรยีนดว้ยการ
จดัการเรยีนการสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตร ์ซึง่มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชา
วทิยาศาสตร์ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนที่เรยีนด้วยการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ผลการวจิยัพบว่า ผลการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรข์อง
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานวทิยาศาสตร ์หลงัเรยีนมผีลการเรยีนรูด้ขี ึน้ 
โดยผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์มผีล
การเรยีนอยู่ในระดบัพอใช ้
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกไม้มีค่า : ต้นสะเดา  
 ผู้วิจ ัยได้มีการวดัความรู้โดยการใช้แบบวัด
ทัศนคติ  ก่อน  ระหว่ าง  และหลังการส่ ง เสริม                       
ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยของทศันคติ
ต่อสิง่แวดล้อมก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ด้วย 
(�̅�=3.52) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ของทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่าง
ยิ่ง (�̅�=4.31) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่ง
ส อดคล้ อ ง กับ แนวคิด ขอ ง  ลู ธ า นส์  ฟ รี แ ม น        
(Luthans Freeman, 1995 : 609) ทีไ่ดใ้หค้วามหมาย
ไว้ว่า ทศันคติ หรือ ความคิดเห็น หมายถึง ความ
พร้อมทางด้านจิต ใจที่จ ะตอบสนองต่อบุคคล 
สถานการณ์วตัถุ และความคิดเห็นโดยมีลกัษณะที่
คงที่แน่นอน ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ และมี
รูปแบบการตอบสนองอย่างเดยีวกนั รวมถึงแนวคดิ
ของ มัญชรัตน์ วิรชัวงศ์ (2542 : 25) ที่ได้กล่าวว่า 
ปัจจยัที่ท าให้เกดิทศันคติการเรยีนรู้ซึ่งเกดิจากการ
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อบรมสัง่สอนท าให้เกิดการรวบรวมและสะสม
ประสบการณ์โดยประสบการณ์ทางตรงของแต่ละ
บุคคล และเกิดจากสิง่เร่าที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคล
เกดิทศันคติต่อสิง่ต่าง ๆ และเหตุการณ์ประทบัใจที่
แ ล้ วม าหลายๆ  ครั ้ง  จ ะท า ให้ เ กิดการสะสบ
ประสบการณ์ ซึ่งน าไปสู่การเกิดทัศนคติสามารถ
เกิดขึ้นได้หากได้รับเหตุการณ์เพียงครัง้เดียวหรือ
หลายครัง้จนท าให้เกิดความประทับใจในทางบวก                       
คอื ความรู้สกึชอบหรอืความรู้สกึลบ คือ ความรู้สกึ     
ไม่ชอบต่อสิ่งนั ้นการยอมรับเอาแบบทัศนคติ              
ของผู้เหนือกว่ามาเป็นของตนเกิดจากบุคลิกภาพ       
ของแต่ละบุคคลหรอืเกดิจากอทิธิพลของสื่อมวลชน
สื่อมวลชนเป็นแหล่งขอ้มูลที่ท าให้เกิดความ เข้าใจ   
และอารมณ์ซึง่น าไปสูก่ารชกัจูงในทางปฏบิตั ิจะเหน็
ได้ว่าผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกไม้มีค่า ต้นสะเดา โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรม
แบบมสีว่นร่วม ORID ส าหรบันิสติชัน้ปีที ่1 สาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า นิสิต           
มีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 แสดงใหเ้หน็ว่า
ท าให้เกดิทศันคติการเรยีนรู้ซึ่งเกดิจากการอบรมสัง่
สอนท าให้เกิดการรวบรวม และสะสมประสบการณ์
โดยประสบการณ์ทางตรงของแต่ละบุคคล และเกิด
จากสิง่เร่าทีเ่ป็นตวักระตุ้นใหบุ้คคลเกดิทศันคตต่ิอสิง่
ต่างๆ ซึง่น าไปสู่การชกัจูงในทางปฏบิตั ิและแนวคดิ
ของกดู (Good, 1973 : 3) ทีไ่ดก้ล่าวว่า ความคดิเหน็                    
หรอืทศันะ หมายถงึ ความเชื่อ ความคดิ หรอืการลง
ความเหน็เกี่ยวกบัสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึ่งไม่อาจบอกได้ว่า
เป็นการถูกตอ้งหรอืไม่ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ศตวรรษ วรรณปะโพธิ ์(2557 : 62-63) ที่ได้ศึกษา    
การส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมพื้นบ้านและการ
อนุรักษ์  ส าหรับนิ สิต ระดับปริญญาตรี  สาขา
สิง่แวดล้อมศกึษา ผลการศกึษาพบว่า ทศันคติก่อน
การส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติโดยรวมอยู่ ในระดับ         
ไม่แน่ใจ (�̅�=2.32) และหลงัการส่งเสรมินิสติมทีศัคติ
โ ดยร วมอยู่ ใ น ร ะดับ เห็นด้ ว ย  ( �̅�=2.73) เ มื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการส่งเสริม
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติ มทีศันคตหิลงั

การสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญั
ทางสถิตทิี่ระดบั .05 ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า คู่มอืการจดั
กจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกกลว้ยหอมพื้นบ้านและ
การอนุรักษ์  มีผลท าให้ทัศนคติเพิ่มขึ้น รวมถึง
งานวจิยัของสุจริา มชียั (2557 : 59-60) ที่ได้ท าการ
การส่งเสริมการปลูกบัวบกและการท าน ้าใบบวับก
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนบ้านดอนบม    
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม                  
ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริมชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ หลงัการ
ส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ อยู่ในระดบั
เหน็ด้วย แสดงให้เหน็ว่าการส่งเสรมิการปลูกบวับก
และท าน ้าใบบวับกเพื่อ ส่งเสรมิสุขภาพของประชา
ซน มผีลท าใหท้ศันคตขิองชาวบา้นเพิม่มากขึน้ และ
งานวจิยัของ วาท ีสมศรี (2555 : 63-66) ได้ศึกษา
ความรู้และทัศนคติต่อการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของนักเรยีนมธัยมศกึษา 
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยาซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความรูแ้ละ
ทศันคตขิองนกัเรยีนมธัยมศกึษา เขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต36 อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ต่อการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผลก า ร วิ จั ยพบว่ า ด้ า นค ว า ม รู้ ข อ งนั ก เ รี ย น
มธัยมศกึษา เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ต่อการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความรู้เกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง ด้านทัศนคติของนักเรียน
มธัยมศกึษา เขตพืน้ที ่การศกึษามธัยมศกึษาเขต36 
อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ต่อการเตรยีมความพรอ้มสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน พบว่า โดยรวมผู้ตอบ
แบบสอบถามมทีศันคติต่อการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของโรงเรียนอยู่ ใน         
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของณชพัฒน์         
อศัวรชัชนันท์ (2555 : 145-148) ที่ได้ศึกษาเรื่องเรื่อง
ทศันคติและพฤติกรรมการใช้บรกิารเครื่องจ าหน่าย
น ้าดื่มแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในอพาร์ท
เม้นท์ในจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ทศันคติและพฤติกรรมการใช้บรกิารเครื่องจ าหน่าย
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น ้าดื่มแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในอพาร์ท
เม้นท์ในจงัหวดันนทบุร ีผลการการวจิยัพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 272 คน มี
อายุต ่ ากว่า 25 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดอืนระหว่าง 5,001-10,000 บาท อตัราค่า
เช่าอพารท์เมน้ทต่์อเดอืนระหว่าง 1,501-3,000 บาท 
มจี านวนผู้พกัอาศยัในหอ้งเดยีวกนั 2 คน ส่วนใหญ่
บริโภคน ้าดื่มจาก เครื่องจ าหน่ายน ้าดื่มแบบหยอด
เหรียญปริมาณบริโภคน ้าดื่มต่อวัน 1-2 ลิตร รู้จ ัก
เครื่องจ าหน่ายน ้าดื่มแบบหยอดเหรยีญ จากตวัเครือ่ง
จ าหน่ายน ้าดื่ม และเคยใช้บรกิารเครื่องจ าหน่ายน ้า
ดื่มแบบหยอดเหรยีญใช้บรกิารเฉลี่ยสปัดาห์ละ 1-2 
ครัง้ ปรมิาณการซื้อน ้าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายน ้าดื่ม
แบบหยอดเหรยีญต่อครัง้จ านวน 4-5ลติร สาเหตุทีใ่ช้
บริการเครื่องจ าหน่ายน ้ าดื่มแบบหยอดเหรียญ
เนื่องจากมีความสะดวกในการน าภาชนะมาบรรจุ 
และสาเหตุที่ไม่ใช้บรกิารเครื่องจ าหน่ายน ้าดื่มแบบ
หยอดเหรียญเนื่องจากไม่มัน่ใจในคุณภาพของน ้า 
กลุ่มตัวอย่ างมีทัศนคติในการใช้บริการเครื่ อง
จ าหน่ายน ้าดื่มแบบหยอดเหรียญจ าแนกตามส่วน
ประสมทางการตลาดดงันี้ ดา้นผลติเกณฑอ์ยู่ในระดบั
ดี ด้านราคาอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านสถานที่วาง
จ าหน่ายอยู่ในระดบัดดีา้นการสง่เสรมิการตลาดอยู่ใน
ระดบัดแีละทศันคตโิดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัด ีเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างมทีัศนคติใน
การใชบ้รกิารเครื่องจ าหน่ายน ้าดื่มแบบหยอดเหรยีญ 
ในด้านความง่ายในการใชเ้ครื่องจ าหน่ายน ้าดื่มแบบ
หยอดเหรยีญสงูทีสุ่ด และมทีศันคตใินการใชบ้รกิาร
เครื่องจ าหน่ายน ้ าดื่มแบบหยอดเหรียญ ในด้าน
คุณภาพของน ้า เช่น ความสะอาด ความใส กลิน่ รส 
ต ่าทีส่ดุ  
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้นสะเดา  
 ผู้วิจ ัยได้มีการวดัความรู้โดยการใช้แบบวัด
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ส่งเสรมิ ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนการสง่เสรมิอยู่ในระดบัเพื่อ
ญาติมิตรพวกพ้อง (�̅�=2.63) และหลงัการส่งเสริม

นิสติมคีะแนนเฉลี่ยของจรยิธรรมสิง่แวดล้อม อยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม (�̅�=3.16) เมื่อเปรียบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิ พบว่า นิสตมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริม
สงูกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ.05 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา 
(2554 : 360-361) ทีไ่ดก้ล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
หมายถงึ หลกัทีค่วรประพฤตต่ิอธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม 
เพื่อใหธ้รรมชาตสิิง่แวดลอ้มด ารงอยู่ไดต้ามดุลยภาพ
ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างกลมกลืน 
และอย่างยัง่ยนืโดยจริยธรรมสิง่แวดล้อมเป็นวธิกีาร
จดัการสิง่แวดลอ้มทีม่นุษยไ์ดห้นัมาจดัการกบัตวัเอง
หรอืเป็นการกลบัมาปรบัปรุงระบบการจดัการมนุษย์ 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมมุ่งที่จะเขา้ใจ สิง่แวดลอ้ม และ
สร้างระบบความสมัพันธ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
อย่ างมีความ เอื้ออาทรซึ่ ง กันและกัน  แม้จ ะมี
ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ พื่ อ น า
ทรพัยากรธรรมชาตไิปใชเ้พื่อสนองความตอ้งการของ
มนุษยแ์ต่ทรพัยากรธรรมชาตจิะไม่ถูกท าลายหมดสิน้ 
ค น ที่ มี จ ริ ย ธ ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม จ ะ รู้ จ ั ก ใ ช้
ทรพัยากรธรรมชาต ิอย่างฉลาด และขณะเดยีวกนัก็
รู้จกัพฒันาและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติให้ด ารง
อยู่อย่างยัง่ยืน และนัน่ก็คอืการรู้จกัหลกัการพฒันา
แบบยัง่ยืน รวมถึงแนวคิดของ พระปลัดชัยณรงค์ 
รัตนดีมัน่  (2551 : 21) ที่ได้ก ล่าวว่ า  จริยธรรม
สิ่ ง แ วดล้ อม  (Environmental  Ethic) หมายถึ ง 
หลกัการปฏบิตัิเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมส าหรบัมนุษย์ที่
ยดึความงดงามความถูกต้องตามหลกัคุณธรรมและ
ความเมตตาที่พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกันในการที่
มนุษย ์พงึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม จงประกอบไปด้วย
ร ากฐ านคว าม เ ชื ่อ ใ น เ ช ิง ค ุณธ ร รม ที่มีความ
แตกต่างในระดบัทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
ทีแ่ตกต่างกนัไปเกดิจากการอบรมสัง่สอน จะเหน็ได้
ว่ า ผลการศึกษ าแล ะ เปรียบ เทียบจ ริย ธ ร รม
สิง่แวดล้อมนิสติมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริมสูง
กว่าก่อนการส่งเสรมิอย่าง มนีัยส าคญัทางสถิติ .05 
ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มจะท าใหเ้ขา้ใจ
ในสิง่แวดล้อม และสร้างระบบความสมัพันธ์ที่เป็น
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มติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่าง มคีวามเอือ้อาทรซึง่กนัและ
กนัไดม้ากยิง่ขึน้ และแนวคดิของ อรรถเดช สรสุชาติ 
(2558 :  23) ที่ได้ ให้ความหมายจริยธรรมว่า 
จรยิธรรม หมายถึง คุณสมบตัิทางความประพฤติที่
ส ังคมมุ่งหวังให้คนในสังคมนัน้ประพฤติมีความ
ถูกต้องในความประพฤติ มเีสรภีาพภายในขอบเขต
ของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ทีส่มาชกิใน
สงัคมพงึประพฤติปฏิบตัิต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อ
สงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นใน
สงัคมการทีจ่ะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัติอ้ง
รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดและสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บรรเจิด ปานเงิน  (2550 : 66-67) ที ่ไ ด ้ศ ึก ษ า
จร ิยธรรมสิง่แวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุข
ป ร ะ จ า ส ถ าน ีอน าม ยั ใ น จังหวัดเพชรบูรณ์ ผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานี
อนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์มสีิง่แวดล้อมโดยรวม และ
เป็นรายดา้นโดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่มากไปน้อยดงันี้ 
ด้านทรัพยากรป่าไม้ ด้านการจัดการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม  และด้านทรัพยากรน ้ า  บุคลากร
สาธารณสุขประจ าสถานีอนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์
ที่มอีายุระดบั การศกึษา และต าแหน่งงานต่างกนัมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนั รวมถึงงานวจิยั
ของ อรอนงค์ พลโคกก่อง (2560 : 89-91) ได้ศกึษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการทิง้
ขยะในป่าชุมชน ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้ จิตอาสาสิ่งแวดล้อม และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการ
เขา้ร่วมกจิกรรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
และงานวิจยัของ บรรจบ วัดเมือง (2556 : 76-80)   
ไดศ้กึษาการศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระนิสติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ศูนย์
การศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระ
นิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ศนูย์

การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการวจิยัพบว่า พระ
นิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ศูนย์
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยรวมและเป็นรายดา้น 2 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านทรพัยากร
ป่าไม้ ด้านทรัพยากร แหล่งน ้า อยู่ในระดับมากที่สุด 
และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานอยู่ใน
ระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพศิาล เครอืลติ 
(2557 : 86-93) ไดศ้กึษาผลการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร
ค่ายสิง่แวดลอ้มทีม่ต่ีอจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมและหลงัเขา้
ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรค่ายสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรค่าย
สิง่แวดลอ้มมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัเขา้ร่วมกจิกรรมสงู
กว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) การใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม 
ORID ต้องใช้ประเดน็การเรยีนรู้ที่มคีวามชดัเจนชดั  
และจ าเป็นต้องเลือกใช้สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดให้
เหมาะสมกบัความสามารถในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
 2) วทิยากรควรมเีทคนิคทีช่วนดงึดูดผูเ้ขา้ร่วม
การฝึกอบรม และใชส้ือ่ทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดใหม้คีวาม
น่าสนใจมากยิง่ขึน้ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมฝึกอบรมมคีวาม
กระตอืรอืรน้ในการฝึกอบรม 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาความต้องการของชุมชนต่อการ
ส่งเสริมในครัง้ต่อไป เพื่อเป็นการสร้างและพฒันา
องคค์วามรูใ้นการปลกูไมม้คี่า : ตน้สะเดา     
  2) ควรศกึษาเกี่ยวกบัแนวคดิการปลูกต้นไม้
ของชุมชน ข้อจ ากดั และแนวทางการปรับเปลี่ยน
แนวคดิของชุมชนต่อการปลกูไมม้คี่า : ตน้สะเดา 
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