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บทคดัยอ่ 

 วจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นสาธร โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบ 
มสีว่นร่วม ORID ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80 และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิ
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 
1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน  
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ซึ่งได้มาจากการสมคัรใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่  
คู่มอืการส่งเสรมิการปลกูตน้สาธร แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า  
คู่มอืการส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 86.33/83.83 สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืมคี่าเท่ากบั 0.7544 แสดงว่า  
นิสิตมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.44 นิสติมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of planting precious trees: 
Yellow Millettia wood by using ORID participatory training techniques with efficiency and effectiveness  
according to criteria 80/80 and to study and compare knowledge, attitude and ethics before and after the 
promotion. The sample used in the research were 30 the 1st year undergraduate students in Environmental 
Education, Faculty of Environment and Resource Studies Mahasarakham University, enrolled in forest and 
wildlife resources subject, by voluntary participation. The research tools were a manual to promoting of 
planting precious trees: Yellow Millettia wood, the environmental knowledge test, attitude measure and 
environmental ethics measure. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation and paired t-test. The results of the research showed that the manual was efficiency of 
86.33/83.83. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.7544. The students had 
knowledge and effect to increased student progress after using the training manual at 75.44%. After the 
training the students had an average score of environmental knowledge, attitude and ethics more than 
before training statistical significantly level of .05. 
 
Keyword : Promotion, Yellow Millettia wood, knowledge, Attitude, Environmental Ethics,   
 ORID participatory training techniques 
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1. บทน ำ  
 ป่าไมเ้ป็นทรพัยากรธรรมชาตปิระเภททีใ่ชแ้ลว้
เกิดทดแทนได้ หรือที่เรียกว่า renewable resource  
มีความสลับซับซ้อนทัง้ในด้านโครงสร้างและหน้าที่ 
การท างาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสรรพชีวิตทัง้
ทางตรงและทางออ้ม โดยป่าไมใ้นประเทศไทยสามารถ
จ าแนกไดห้ลายประเภท ซึง่แต่ละประเภทมโีครงสรา้ง
ที่สลบัซบัซ้อนที่ก่อให้เกดิแหล่งที่อยู่อาศยั ที่หลบภัย
ของสตัวป่์านานาชนิด เป็นแหล่งอาหารใหแ้ก่สตัวน้์อย
ใหญ่ นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสมดุลต่างๆ ในระบบ
นิเวศ เช่น เป็นแหล่งดูดซบัแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
จากชัน้บรรยากาศ ช่วยรักษาอุณหภูมิของโลก  
เป็นแหล่งต้นน ้าล าธาร และทีส่ าคญัมนุษย์ยงัได้มกีาร
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
ปัจจยั 4 อนัได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม และ
ยารักษาโรคมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้ น ฐานและคณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 : 6) 
มนุษยม์คีวามคุน้เคยกบัป่ามาแต่ดัง่เดมิทัง้การสรา้งที่
อยู่อาศยัหรือการสร้างชุมชนกเ็ริ่มชวีติในป่า เน่ืองจาก
ป่าเป็นทีใ่หอ้าหารแก่มนุษย ์แต่มนุษยพ์ยายามทีจ่ะถาง
ป่าเพื่อใช้ประโยชน์ทางทีด่นิ เพื่อการหาวตัถุดบิในการ
ด ารงชวีติ รวมทัง้การขยายอาณาเขตของตน (วนิัย วรีะ
วฒันานนท,์ 2537 : 86)  แต่ในปัจจุบนัอาจกล่าวไดว้่า
ความสามารถของโลก ในการรองรบัมนุษยแ์ละสิง่มชีวีติ
อื่นๆ ได้ถูกบัน่ทอนลงไปอย่างมากมายนับตัง้แต่เริ่มมี
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง
ปัจจุบัน โลกต้องสูญเสียป่าไม้ไปถึง 6 ล้านตาราง
กโิลเมตร กจิกรรมการผลติของมนุษยไ์ดเ้พิม่ก๊าซมเีทน
ในบรรยากาศขึ้นมากกว่า 2 เท่าตวั เป็นการเพิม่ความ
เขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดร์าวร้อยละ 27 และ
ท าลายก๊าซโอโซนในบรรยากาศชัน้สเตรโตสเฟียร์ลง 
มนุษย์ได้ทิ้งสารพิษสารเคมีต่างๆ เข้าสู่ธรรมชาติเป็น
จ านวนมาก การท าลายป่าไมอ้ย่างรุนแรงของมนุษย ์ได้
ท าลายความสมดุลในระบบนิเวศ ท าให้สตัว์ป่าไร้ที่อยู่
อาศยั เป็นการท าลายแหล่งต้นน ้า ล าธาร ท าใหเ้กดิการ
สูญเสียหน้าดินอย่างมาก เพิ่มความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติ อนัได้แก่ จากภยัแล้ง จากอุทกภยั บัน่ทอน

ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ อกีทัง้เกดิปัญหาขาดแคลน
ไม้เพื่อใช้สอย เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในหลาย
ประเทศทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย เป็นเครื่องยนืยนั
ได้เป็นอย่างดีถึงผลที่มนุษย์เราได้รบัจากการท าลาย
ธรรมชาติที่กระท าติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน 
(มนัทนี ยมจนิดา, 2539 : 3) 
 ในการส ารวจพืน้ทีป่่าไมใ้นประเทศไทยประจ าปี 
2560 จากการแปลภาพถ่ายดาวเทยีม โดยกรมป่าไม้และ
คณะวนศาสตรม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พบว่า พืน้ทีป่่า
ไมข้องประเทศไทยอยู่ทีร่อ้ยละ 31.58 ซึง่เท่ากบั ปี 2559 
ซึง่พืน้ทีป่่าไมใ้นช่วงเวลา 5 ปีทีผ่่านมาค่อนขา้งจะคงที่
อยู่ทีร่อ้ยละ 31 หากเปรยีบเทยีบกบัพืน้ทีป่่าไมท้ี่ลดลง 
ซึง่ตรงขา้มกบัจ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ โดยการเพิม่
จ านวนประชากร ท าให้มกีารใช้ทรพัยากรเพิ่มขึน้ใน
หลายๆ ด้าน เช่น  การสร้างที่อยู่ อาศัยการท า
การเกษตรเพื่อยังชีพ ท าให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่า
เพิม่ขึน้ อุปสงค ์อุปทานในการต้องการใช้ไม้ ไม่ว่าจะ
เป็นอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ เฟอร์นิเจอร์  และ
พลังงาน ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ป่าไม้ของ
ประเทศไทยลดลงไปอย่างรวดเร็ว (มูลนิธิสืบนาคะ
เสถียร, 2562 : เว็บไซต์) ในการแก้ไขสถานการณ์
ปัญหาการลดลงของทรพัยากรป่าไม้ของประเทศไทย 
คณะรฐับาลไดก้ าหนดนโยบายในการส่งเสรมิให้มกีาร
ป ลู ก ไ ม้ เ ศ ร ษ ฐกิ จ เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร เ พิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า  
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) ได้มีก าหนด
เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 โดย
จ าแนกเป็นป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 15 จะเหน็ได้ว่า ไม้มีค่าทางเศรษฐกจิหรือไม้
เศรษฐกิจ (Economic Trees) เป็นทางเลอืกหนึ่งที่จะ
ท าใหม้พีืน้ทีป่่าไมเ้พิม่ขึน้ 26 ลา้นไร่ หรอือาจมากกว่า
นัน้ (กรมป่าไม,้ 2562 : บทน า) 
 จากสถานการณ์ดงักล่าวคณะรฐัมนตรจีงึไดม้มีติ
แก้ไขร่างพระราชบญัญตัิป่าไม้ ปี พ.ศ.2484 มาตรา 7  
มีสาระส าคัญคือ ส าหรับการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่
กรรมสทิธิ ์เจ้าของที่ดนิที่ชอบด้วยกฎหมายให้มสีทิธิ
ปลูก ตัด เลื่อยแปรรูป ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก
กรมป่าไม้ และอนุญาตให้สามารถน าไม้ยืนต้นที่มี
มูลค่าสูงมาใช้เ ป็นหลักประกันทางธุรกิจได้  โดย
ออก เ ป็ นกฎกร ะท รว งต ามม าตร า  8 (6) แห่ ง
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พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.  2558  
มารองรบั ส าหรบัไมย้นืตน้ทีม่คี่าทางเศรษฐกจิ 58 ชนิด 
ตามบญัชทีา้ยกฎหมายว่าดว้ยสวนป่า ทีก่ าหนดให้เป็น
ทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ 
ประกอบดว้ย สกั, พยุง, ชงิชนั, กระซกิ, กระพีเ้ขาควาย, 
สาธร, แดง, ประดู่ป่า, ประดู่บ้าน, มะค่าโม, มะค่าแต้, 
เคี่ยม, เคี่ยมคะนอง, เต็ง, รัง, พะยอม, ตะเคียงทอง, 
ตะเคียนหิน, ตะเคียนชนัตาแมว, ไม้สกุลยาง, สะเดา, 
สะเดาเทยีม, ตะกู, ยมหนิ, ยมหอม, นางพญาเสอืโคร่ง, 
นนทร,ี สตับรรณ, ตนีเป็ดทะเล, พฤกษ์, ปีบ, ตะแบกนา, 
เสลา, อินทนิลกินน ้า, ตะแบกเลือด, นากบุด, ไม้สกุด
จ าปี, แคนา, กัลปพฤกษ์, ราชพฤกษ์, สุพรรณิการ์, 
เหลอืงปรีดียาธร, มะหาด, มะขาม, มะขามป้อม, หว้า, 
จามจุร,ี กฤษณา, ไม้หอม, พลบัพลา, กนัเกรา, กะทงัใบ
ใหญ่, หลุมพอ, เทพทาโร, ฝาง, ไผ่ทุกชนิด, ไมส้กุดมะม่วง 
และไม้สกุลทุเรียน (อนุชา กุลวิสุทธิ,์ 2561 : เว็บไซต์) 
ส าหรับต้นสาธร เป็นไม้ที่รู้จ ักเฉพาะบางพื้นที่ เช่น 
จงัหวดันครราชสมีา เนื่องเป็นประจ าจงัหวดั แต่ในบาง
พืน้ที ่หรอืประชาชนบางสว่นไม่คุน้เคยกบัไมช้นิดนี้   
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดม้คีวามสนในทีจ่ะสง่เสรมิใหม้ี
การปลกูตน้สาธร เน่ืองจากตน้สาธรเป็นไม้ทีม่ลีกัษณะ
เป็นไมย้นืต้นขนาดกลาง ผลดัใบ สงูประมาณ 18 - 20 
เมตร เรือนยอดมีลกัษณะกลมหรือเป็นทรงกระบอก 
เปลอืกต้นมสีเีทาเรียบหรอืแตกเป็นสะเกด็เลก็ๆ ตื้นๆ 
เน้ือไมม้สีขีาวอมน ้าตาล แก่นไมม้สีนี ้าตาลอมด า นิยม
น ามาใช้ในการก่อสร้าง ใช้ท าเครื่องเรือน และด้าม
เครื่องมือ เครื่องใช้ เนื่ องจากเนื้อไม้และแก่นไม้   
มีลักษณะสวยงาม โดยใช้การส่งเสริมจะมีการใช้
เทคนิคการ ฝึกอบรมแบบมีส่วนร่ วม  ORID มา
ประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการสง่เสรมิ เพื่อที่
นิสติจะสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นสาธร 
ความรู้เกี่ยวกบัไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ ไปถ่ายทอดโดย
ใชก้ระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษาใหแ้ก่บุคคลอื่นๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นิสติมคีวามรู้เกี่ยวกบัการปลูกต้นสาธร มทีศันคติที่ดี
ต่อการปลกูตน้สาธร และมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มทีด่ ี
 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า 
: ตน้สาธรใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์
80/80  
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การปลกูไมม้คี่า : ตน้สาธร ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลูก
ไมม้คี่า: ตน้สาธร ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า: ตน้สาธร ก่อนและหลงั
การสง่เสรมิ 
  
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 118 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน  
30 คน ซึง่ไดม้าจากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้สาธร 
  2) ใบความรู ้
   เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
   1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไม้
มคี่า : ตน้สาธร 
  2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลกูไมม้คี่า : ตน้สาธร 
   3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 ระยะท่ี 1 กำรสรำ้งและหำคณุภำพเครือ่งมือ 

  1) ศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้องในเรื่อง

ของกฎหมายเกี่ ยวกับต้ นไม้ มีค่ า  ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ของต้นสาธร การใช้ประโยชน์ของต้นสาธร 

การปลูกและการดูแลต้นสาธร และรูปแบบการฝึกอบรม
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แบบมสี่วนร่วม ORID เพื่อก าหนดขอบเขตและโครงสร้าง

เนื้อหาของคู่มอื และเครื่องมอืใช้ในการวดัและประเมนิผล 

ประกอบดว้ย 

   1.1) แบบทดสอบความรู้เกีย่วกบัการปลูก
ต้นสาธร มลีกัษณะเป็นค าถามแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
คอื ก ข ค ง จ านวน 20 ขอ้  
   1.2) แบบวดัทศันคติต่อการปลูกต้นสาธร 
มลีกัษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ  
ไม่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้  
   1.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่ งแวดล้อม  
มลีกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
คอื ก ข ค ง จ านวน 20 ขอ้ 
  2) น าเสนอโครงร่างเนื้อหาทีใ่ช้ในส่งเสรมิการ
ปลูกต้นสาธร เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาและน ามาปรบัปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยป์รกึษา 
  3) น าเสนอคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : 
ต้นสาธร และเครื่องมือใช้ในการวัดและประเมินผลที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้อง และความเหมาะสม ซึ่งพบว่า 
คู่มือการส่งเสริม มคี่าสอดคล้อง (IOC) ของเนื้อหามีค่า
เท่ากบั 1 และค่าความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 5.00 
แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้สาธร 
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัดีมาก และเครื่องมือที่ใช้ใน 
การวดัและประเมนิผล มคี่าสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1 และ
ค่าความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 แสดงว่า 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดบัดมีาก แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิมคีวาม
เหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
  4) น าเครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ และความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของเครื่องมอืดงันี้ 

   4.1) แบบทดสอบความรู้เกีย่วกบัการปลูก
ต้นสาธร จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ในระดับ
ค่อนข้างง่าย คือ 0.43 – 0.70 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  
อยู่ในระดบัดมีาก คอื 0.33 – 0.57 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบั มคี่าเท่ากบั 0.89 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
   4.2) แบบวดัทศันคติต่อการปลูกต้นสาธร 
จ านวน 20 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ในระดบัดมีาก 
คอื 0.55 – 0.79 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มคี่าเท่ากบั 
0.94 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   4.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม จ านวน 
20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ในระดบัดีมาก คือ 
0.31 – 0.89 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มคี่าเท่ากบั 0.95 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 ระยะท่ี 2 กระบวนกำรถ่ำยทอดส่ิงแวดล้อมศึกษำ  
  1) จดักจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ต้น
สาธร โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสีว่นร่วม ORID  
  2) วัดผลความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มก่อนการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้สาธร 
  3) ถ่ายทอดความรูโ้ดยใชคู้่มอืการปลูกไมม้คี่า 
: ต้นสาธร แก่นิสติชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศึกษา 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรม
แบบมีส่วนร่วม ORID ซึ่งมีข ัน้ตอนส าคญัประกอบด้วย  
1.สถานการณ์ (บรบิท) 2. หวัใจแห่งชยัชนะ (จนิตนาการ)  
3.สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน (สิ่งที่เกิดขึ้นจริง)  
4. พนัธกจิ (สญัญาใจ) 5. ปฏบิตักิารส าคญั (ภารกจิหลกั) 
6. การไตร่ตรอง และ 7.การน าเสนองานภารกิจของกลุ่ม 
และไดม้กีารท าการวดัผลความรูร้ะหว่างการสง่เสรมิ  
  4) วัดผลความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้สาธร  
  5) สรุปผลกจิกรรมการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า : 
ตน้สาธร โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสีว่นร่วม ORID 
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ภาพประกอบที ่1 กจิกรรมการส่งเสรมิแบบมสี่วนร่วม ORID 

  

 
ภาพประกอบที ่2 วดัผลความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมหลงัการส่งเสรมิ 

 

 
ภาพประกอบที ่3 สรุปผลกจิกรรมการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้สาธร 

 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  2.1 ) ค่าความสอดคล้องและค่าความ
เหมาะสม โดยใชส้ตูรค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
   2.2) ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบความรู ้
   2.3) ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ และ
ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและ
แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
  3) สถติใิชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 

 

4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 
: ต้นสาธร  
 จากการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นสาธร ตาม
เกณฑ์ 80/80 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของ
กระบวนการ (E1)  คิด เ ป็นร้อยละ 86 .33  และ
ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 83.83 
แสดงใหเ้หน็ว่า คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้สาธร 
มีประสิทธิภาพ 86.33/83.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดชันีประสทิธิผลของคู่มือการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มคี่า : ต้นสาธร พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของ
คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นสาธร มีค่าเท่ากับ 
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0.7544 หมายความว่า คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : 
ตน้สาธร มปีระสทิธผิลคดิเป็นรอ้ยละ 75.44 ซึง่ท าใหน้ิสติมี
ความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสติมีความก้าวหน้าทางการ

เรยีนรู้เพิม่ขึน้หลงัจากการเรยีนรู้จากคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลกูไมม้คี่า : ตน้สาธร (ดงัตารางที ่2) 

 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้สาธร (E1/E2) 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้สาธร 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน
กำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงักำร

ส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรว่ม
กิจกรรมกำร
ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
กำรทดสอบหลงั
กำรส่งเสริม 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือกำร

ส่งเสริม 
205 503 30 20 0.7544 

 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่
ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไม้มีค่า: ต้นสาธร  
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกไมม้คี่า : ต้นสาธร พบว่า นิสติระดบัปรญิญาตรี
ชัน้ปีที่ 1 มีความรู้ก่อนการส่งเสริมรู้อยู่ในระดับต ่า 
(𝑥 ̅= 6.83) และหลงัการส่งเสริมนิสิตมีความรู้อยู่ใน

ระดบัสูง (𝑥 ̅= 16.77) เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไมม้คี่า : ตน้สาธร พบว่า หลงั
การส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิ จงึสรุปได้ว่านิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 มี
ความรูห้ลงัการจดักจิกรรมการส่งเสรมิเพิม่ขึน้ อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรูเ้กี่ยวกบัการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นสาธร โดยใช ้Paired t-test 
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
t df p 

𝒙 ̅ S.D. 𝒙 ̅ S.D. 
ความรู ้
(N=20) 

6.83 1.89 ต ่า 16.77 1.35 สงู -30.56 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นสาธร  
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลูก
ไมม้คี่า : ต้นสาธร พบว่า นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 
มีทัศนคติก่ อนการส่ งเสริมอยู่ ในระดับเห็นด้วย  
(𝑥 ̅= 3.98) และหลงัการส่งเสรมินิสติมทีศันติต่อการปลูก

ไม้มคี่า : ต้นสาธร อยู่ในระดบัเหน็ด้วย (𝑥 ̅= 4.27) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลูกไมม้คี่า : 
ตน้สาธร พบว่า หลงัการส่งเสรมินิสติ ระดบัปรญิญาตร ี
ชัน้ปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริม  
จงึสรุปได้ว่านิสติระดบัปัญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 มทีศันคติ

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ 𝒙 ̅ S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.27 2.21 86.33 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.77 1.35 83.83 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริม เท่ำกบั 86.33/83.83 
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หลังการจัดกิจกรรมการส่งเสริมเพิ่มขึ้น  อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นสาธร โดยใช ้Paired t-test  
   ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 

หลงักำรส่งเสริม ระดบั
ทศันคติ 

t df p 
𝒙 ̅ S.D. 𝒙 ̅ S.D. 

ทศันคติ
(N=5) 

3.98 0.30 เหน็ดว้ย 4.27 0.45 เหน็ดว้ย -3.35 29 .002* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้นสาธร  
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ต่อการปลกูไมม้คี่า : ตน้สาธร พบว่า นิสติระดบัปรญิญาตร ี
ชัน้ปีที่ 1 มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า :  
ต้นสาธร ก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดบัเพื่อญาติมิตรพวก
พ้อง (𝑥 ̅= 2.37) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีจริยธรรม

สิ่งแวดล้อมอยู่ ในระดับเพื่ อสังคม (𝑥 ̅= 2.72) เมื่ อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูก
ไม้มีค่า : ต้นสาธร พบว่า หลังการส่งเสริมนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชัน้ปีที่  1 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อน  
การส่งเสรมิ จงึสรุปได้ว่านิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1  
มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลงัการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
เพิม่ขึน้ อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่5) 

 
ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้สาธร โดยใช ้Paired t-test  
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

 
รำยกำร 

ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั
จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

หลงักำรส่งเสริม ระดบั
จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

 
t 

 
df 

 
P 𝒙 ̅ S.D. 𝒙 ̅ S.D. 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม
(N=4) 

2.37 0.49 
เพื่อญาตมิติร
พวกพอ้ง 

2.72 0.46 เพื่อสงัคม -3.38 29 .002* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคูม่ือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: 
ต้นสาธร 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
สง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้สาธร พบว่า ประสทิธภิาพ
ของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 86.33 และ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) คิดเป็นร้อยละ 
83.83 ดงันัน้ คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่าตน้สาธร

จึงมีประสทิธิภาพของคู่มือ 86.33 /83.83 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ตามทีต่ัง้ไว้ ดงันัน้คู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลกูไมม้คี่า : ตน้สาธร จงึเป็นคู่มอืในการใหค้วามรูท้ีม่ ี
ประสิทธิภาพท าให้นิสิตเกิดความรู้ ทัศนคติและ
จริยธรรมที่ดีต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้นสาธร สามารถ
พฒันาให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมการส่งเสรมิมพีฤติกรรมตรง
ตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมผีลสมัฤทธิ ์
ไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของดวงมาลา  
จาริชานนท์ (2551 : 8) ที่กล่าวว่ าประสิทธิภาพ คือ 
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คุณภาพของสื่อที่เกิดจากกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูจ้ากสือ่และเทคโนโลยกีารเรยีนการสอน ท าใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรูท้ีด่ขี ึน้ และสมหมาย ศุภพนิิ (2551 : 45) ได้
กล่าวว่า ประสทิธภิาพ คอื คุณภาพของสื่อ ซึ่งน าไปจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการก าหนดเกณฑ์
ขึน้มาส าหรบัทดสอบท าใหท้ราบว่าสื่อทีส่รา้งขึน้มานัน้มี
คุณภาพมากน้อยเพียงใด ส่วนในเรื่องประสิทธิผล 
และวรัท พฤกษากุลนันท์ (2550 : 1) ได้กล่าวว่ า 
ประสทิธผิล (Effectiveness) หมายถึง การปฏบิตัิงานให้
บรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ (Effectiveness is 
to do right things) หรอืความสามารถในการด าเนินการให้
บรรลุวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้จุดส าคญัของประสทิธผิลอยู่ที่
ความสัมพันธ์ ระหว่ างผลผลิตที่ถู กคาดหวังตาม
วตัถุประสงคท์ีว่างไวแ้ละผลผลติจรงิทีม่ขี ึน้ โดยสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของวาท ีลพพนัธท์อง และประยูร วงศจ์นัทรา 
(2559 : 189 - 202) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัสงิคโปร ์ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของ
คู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 93.44/84.78 ส่วน
ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรมเท่ากับ 0.7350 
นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อาเซยีน : สาธารณรฐัสงิคโปร ์มคีวามกา้วหน้าในการเรยีน
คิดเป็นร้อยละ 73.50 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พชัราพร ชดิทอง, สมบตั ิอปัมระกา และสภุารตัน์ อ่อนกอ้น 
(2561 : 65 -74) ได้ศึกษาวิจยัเรื่อง การพฒันาคู่มือการ
ท าถ่านอัดแท่งจากไมยราบยักษ์ เพื่อเป็นพลังงาน
ทดแทน ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการอบรมการท าถ่าน
อัดแท่งจากไมยราบยักษ์ เพื่อเป็นพลังงานทดแทน  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.16/89.16 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้และมดีชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 
0.6919 และสอดคล้องกับงานวิจัยของว ิภ า ร ตั น ์  
ตาลทรพัย์ และคณะ (2561 : 1 – 18) ไดศ้กึษาวจิยั 
เรื่อง การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ระเบยีบป่าชุมชน 
ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
80.77/90.77 ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม 
เท่ากบั 0.8400 แสดงว่านิสิตมีความก้าวหน้าทางการ
เรยีนรู้ คดิเป็นรอ้ยละ 84.00 และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของสุนันทา เหล่าชาติ (2559 : 46) ที่ได้ศึกษา เรื่อง  

การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
ส าหรบันิสติชัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรดนิมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.02/90.86 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั ้งไว้  และมีดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7900 และนอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอารียา บุษราคัม, ประยูร  
วงศ์จันทรา และลิขิต จันทร์แก้ว (2561 : 1-16) ที่ได้
ศกึษา เรื่อง การพฒันากจิกรรม การเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หนิลาด เรื่อง เห็ดธรรมชาติในป่าชุมชน ผลการศึกษา
พบว่า คู่มือฝึกกิจกรรม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
85.10/92.53 ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม 
เท่ากบั 0.8674 แสดงให้เหน็ว่านิสติที่เข้าร่วมกิจกรรม
การมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม
มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 86.74 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การปลูกไม้มีค่า: ต้นสาธร  
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การปลูกไมม้คี่า : ต้นสาธร ซึง่ผูว้จิยัไดม้กีารวดัความรู้
ก่อน ระหว่าง และหลงัการส่งเสรมิ ผลการวจิยัพบว่า 
หลังการส่งเสริมนิสิตระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่  1  
มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า การส่งเสรมิการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นสาธร โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรม
แบบมสี่วนร่วม ORID มผีลท าให้ความรูข้องนิสติกลุ่ม
ตัวอย่างเพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่มือการส่งเสริมการปลูก  
ไม้มีค่า: ต้นสาธร มีกระบวนการในการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษาทีเ่หมาะสมทัง้ในดา้นเนื้อหาสาระ และ
รูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะกับวัยของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ 
ทางสิง่แวดลอ้มศกึษาของประยรู วงศจ์นัทรา (2558 : 6) 
ทีอ่ธบิายว่า เป็นกระบวนการถ่ายทอดหรอืสื่อสารองค์
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้คนเกิดความรู้เกี่ยวกับ
สิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิเจตคต ิค่านิยมทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม 
ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลในการแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหเ้กดิคุณภาพสิง่แวดลอ้มและ
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คุณภาพชีวิตอย่างยัง่ยืน โดยผู้วิจยัได้น าการส่งเสริม 
การปลูกไม้มีค่ามาประยุกต์ร่วมกับกระบวนการทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษา ซึง่แนวคดิเกีย่วกบัการส่งเสรมิ วจิติร 
อาวกุล (2550 : 61) ได้ก ล่าวว่า  การส่งเสริม เ ป็น
กระบวนการที่ช่วยเพิ่มพูนความถนัด ความรู้ทาง
ธรรมชาต ิทกัษะ หรอืความช านาญ ความสามารถของ
บุคคลใหม้เีทคนิควชิาการ ในการท างานเพื่อใหบุ้คลากร
เกิดพฤติกรรมใหม่หรือเพื่อให้เกิดทักษะในการท างาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นไปตามแนวคิดของ พงศ์ 
หรดาล (2539 : เวบ็ไซต์) ที่กล่าวว่า การส่งเสรมิเป็น
กจิกรรมการเรยีนรูเ้ฉพาะบุคคลเพื่อทีจ่ะปรบัปรุงและ
เพิม่พนูความรู ้(knowledge) ทกัษะ (Skill) และทศันคต ิ
(attitude) อนัเหมาะสมจนก่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลง
ในพฤติกรรมและทศันคติต่อการปฏิบตัิงานในหน้าที่  
ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้และนอกจากน้ีกระบวนการทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษายงัต้องอาศยัแนวคดิเกีย่วกบัความรู้
เพื่อใชใ้นการวดัผลการเรยีนรูโ้ดย แสงจนัทร ์โสภากาล 
(2550 : 14 - 15) ได้กล่าวว่า ความรู้ คือ การรับรู้
เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์รายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กดิ
จากการสังเกต การศึกษา ประสบการณ์ทัง้ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคม ความรู้พื้นฐาน
หรอืภูมิหลงัของแต่ละบุคคล ที่บุคคลได้จดจ าหรอืเก็บ
รวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤติกรรมที่
สงัเกตหรอืวดัได ้ซึง่เป็นไปดงัแนวคดิของประเวศ วะส ี
(2545 : 9) ไดก้ล่าวว่า ความรู ้เป็นเรื่องของความจรงิ
ซึง่สามารถพสิจูน์ได ้เช่น ความรู้เฉพาะเรื่อง การเหน็ 
การเชื่ อมโยงของสิ่ง ต่ างๆ ที่ท า ให้ เกิด ปัญญา 
(Wisdom) ซึ่งปัญญาน าไปสู่การเปลี่ยนจติส านึก การ
เรียนและเนื้อหา โดยไม่สามารถน าไปปฏิบัติหรือ
พัฒนาได้และไม่ถือว่าเป็นความรู้อย่างแท้จริง  โดย
วิธีการให้ได้มา และนอกจากนี้แนวคิดของวิจารณ์ 
พานิช (2548 : 5-6) ยังได้กล่าวว่า ความรู้ คือ สิ่งที่
น าไปใชไ้ดไ้ม่หมดหรอืสกึหรอแต่จะยิง่งอกเงยหรอืงอก
งามขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมลิดา สินค้า 
(2551 : 102) ที่ได้ศกึษา เรื่อง ความรู้และพฤติกรรม
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั ้นสู ง 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 
นักศกึษาได้รบัความรู้จากแหล่งความรู้เรยีง 3 ล าดบั 

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การเรียนรู้ในบทเรียน  
สื่ออนิเทอร์เน็ต และสื่อโทรทศัน์ ซึง่นักศกึษามคีวามรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าร้อยละมากที่สุดและรองลงมา 3 ล าดับ คือ ด้าน
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรอากาศ ด้าน
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และด้าน
ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า และนกัศกึษา 
มพีฤติกรรมเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มของนักศกึษาโดยรวมและเป็นรายดา้น
อยู่ในระดบัปานกลาง และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
วรภทัร อาปะโม (2560 : 2) ทีไ่ดศ้กึษา ปัจจยัทีส่่งผล
ต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการเรยีนรู้ตวัแปร
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการความรู้มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกกบักระบวนการจดัการความรู้อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่แผนกลยุทธ์หรือแผน
ยุทธศาสตร์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกระบวนการ
จดัการความรูด้า้นการเรยีนรูม้ากทีส่ดุ ซึง่มคี่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.50 รองลงมาคอืการวดัและประเมนิผล 
มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบักระบวนการจดัการความรู้ด้าน
การเรยีนรู ้ซึง่มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.50 และ
นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของแรงญาดา บุตรโคตร 
(2553 : 41) ได้ศึกษา เรื่อง ความรู้และเจตคติต่อการ
จดัการขยะมูลฝอยของนักเรยีนในโรงเรยีนบา้นหนอง
ตูม อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี ผลการวิจยั
พบว่า นกัเรยีนสว่นใหญ่ไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารจากกจิกรรม
หน้าเสาธง (รอ้ยละ 37.70) มากทีสุ่ด และการรบัรู้ขอ้มูล
ข่าวสารที่น้อยที่สุด คือ กิจกรรมชุมนุม (ร้อยละ 8.90) 
นักเรยีนในโรงเรยีนบา้นหนองตูม โดยส่วนใหญ่มคีวามรู้
เกีย่วกบักฎ ระเบยีบ ในการจดัการขยะมูลฝอย โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก (X̅ = 0.79, รอ้ยละ 79.79) และนักเรยีน
ต้องใหค้วามร่วมมอืในการจดักจิกรรมเกี่ยวกบัดา้นขยะ
มูลฝอย เพื่อลดปัญหาทางด้านสิง่แวดล้อม (X̅ = 0.91, 
ร้อยละ 91.78) นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง
จ านวน 6 ขอ้ และนกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัน้อยจ านวน 
1 ขอ้ คอื นกัเรยีนทีไ่ม่ทิง้ขยะมลูฝอยลงในถงัขยะจะมกีาร
ลงโทษและนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองตูมที่เรียน
ระดับชัน้เรียนต่างกันมีความรู้ เกี่ยวกับกฎระเบียบ 
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ในการจดัการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน โดยนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบในการ
จัดการขยะมูลฝอยที่มากกว่านักเรียนในทุกระดับชัน้ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของปณิตา นิสสยัสขุ (2552 : 13) ทีไ่ดศ้กึษา เรื่อง 
ความรู้และพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง
ชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ีผลการศกึษาพบว่า ประชาชนทีเ่ป็น
กลุ่มตวัอย่างของการวจิยัเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ 
มีอายุระหว่าง 31 - 45 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจมี
รายได้ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท มีความรู้เกี่ยวกบั
การคดัแยกขยะมูลฝอยระดบัมากและมีพฤติกรรมการ
จัดการขยะอยู่ในระดับค่อนข้างดี ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลต าบลบ้านสวน ที่มีเพศ อายุ  อาชีพ และ
การศกึษาต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการคดัแยกขยะมูลฝอย
ไม่แตกต่างกนัในส่วนประชาชนทีม่รีายได้และความรูใ้น
เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอยต่างกนัที่ระดบันัยส าคัญ 
.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์ ภูสีฤทธิ ์
(2557 : 31) ที่ได้ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกชะพลู
เพื่อไทยประโยชน์และอนุรกัษ์พชืพนัธ์ท้องถิ่นส าหรบั
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสุ่ม ต าบลนาสนีวล อ าเภอ
กนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ซึ่งได้มีการศกึษาและ
เปรียบเทียบความรู้ ก่ อนและหลังการส่ ง เสริม  
ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการสง่เสรมินกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่
ในระดบัพอใช้ และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่
ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่ใช้ในการ
ส่งเสรมินี้สามารถสร้างความรู้ในการปลูกชะพลูเพื่อใช้
ประโยชน์และอนุรกัษ์พชืพรรณทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้  
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นสาธร  
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการ
ปลูกไมม้คี่า: ตน้สาธร ซึง่ผูว้จิยัไดม้กีารวดัผลก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ ผลวจิยัพบว่า หลงัการส่งเสริมนิสติ
ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 มคีะแนนเฉลีย่มากกว่าก่อน
การส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงให้เหน็
ว่า การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นสาธร มีผลท าให้
นิสติที่เข้าร่วมกจิกรรมการส่งเสริมมทีศันคติที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นสาธร โดยใช้

เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม ORID ไดค้ านึงถงึ
ความเหมาะสม ทัง้ดา้นเรยีนรู ้และดา้น การมสีว่นร่วม
ของนิสิต จึงท าให้นิสิตเกิดความรู้ ความเข้าใจได้ดี  
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของวริตัิ ปานศลิา (2554 : 6) 
ทีไ่ดก้ล่าวว่า การสนทนาแบบมสีว่นร่วม หมายถงึ การ
เอือ้อ านวยใหก้ลุ่มไดพ้บปะสนทนาทีจ่ะช่วยใหก้ลุ่มเกดิ
ปัญญาและเกดิความคดิสรา้งสรรคอ์ย่างลกึซึง้ในหวัขอ้
หรือประสบการณ์ร่วมกัน สมาชิกจะได้แลกเปลี่ยน
มุมมองที่หลากหลายมากมายโดยปราศจากการ
เผชิญหน้า วิธีการนี้ยังช่วยให้กลุ่มมองเห็นว่าจะ
ยนิยอมใหค้วามเหน็พอ้งร่วมกนั ว่าจะมขีอบเขตอยู่ที่
ตรงไหน และนอกจากนี้การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกๆ คนจะเป็นการช่วยเสรมิสรา้งทศันคตทิีด่รีะหว่าง
กลุ่ม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของประภาเพญ็ สุวรรณ 
(2520 : 12) ทีไ่ดก้ล่าวว่า ทศันคต ิคอื ความคดิเหน็ซึง่
มีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนที่พร้อมจะมี
ปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอกใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาจเป็นในการสนับสนุนหรือ
โตแ้ยง้คดัคา้นกไ็ด ้และแนวคดิของปรยีาพร วงศอ์นุตร
โรจน์ (2532 : 25) ที่ได้กล่าวว่า ทัศนคติ คือ การ
แสดงออกซึง่วจิารณญาณทีม่ต่ีอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็น
การอธิบายเหตุผลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง ทัศนคติหรือ
ความคดิเหน็ มลีกัษณะทีจ่ะอธบิายเหตุผลเฉพาะ และ
ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของสรอ้ยตระกูล (ติวยานนท์) 
อรรถมานะ (2541 : 64) ที่ได้กล่าวว่า ทัศนคติ คือ  
ผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ ความ
คดิเหน็ ความรูข้องบุคคลทีม่ต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใด คนใดคน
หนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งออกมา
ในทางประเมินค่า อนัอาจเป็นไปในทางยอมรบัหรือ
ปฏิเสธก็ได้ และความคิดเห็นเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมใด พฤติกรรมหนึ่งขึ้น ซึ่งมีความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของคมข า ศลิปะชยั (2538 : 38) 
ทีไ่ด้ศกึษา เรื่อง ทศันคติต่อการเรยีนภาษาญี่ปุ่ นของ
นักศึกษาสถาบนัราชภัฏนครราชสีมา ผลวิจยัพบว่า 
นักศกึษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มทีศันคติที่ดี
ม าก ต่อการ เรียนภาษาญี่ปุ่ น  นักศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าภาษาญี่ปุ่ นเป็นวิชา
น่าสนใจ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมยั วรรณอุดร 
และทิพย์วาร ีสงนอก (2555 : 112) ที่ได้ศกึษา เรื่อง 
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ทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนรายวชิาอกัษรธรรมอสีาน
ของพระนิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย
พบว่า ทัศนคติต่อการเรียนการสอนต่ออักษรธรรม
อสีานรวมทัง้ 2 ชัน้ปี เป็นรายด้านทัง้ 4 ด้านจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า ด้านอาจารย์ผู้สอนวิชาอกัษรธรรม
อสีานอยู่ใน ระดบัด ีทีค่่าเฉลีย่ 4.38 ดา้นเนื้อหาวชิาอยู่
ในระดบัด ีทีค่่าเฉลี่ย 4.26 ดา้นกจิกรรมการเรยีนการ
สอนอยู่ในระดบัด ีทีค่่าเฉลีย่ 4.15 และดา้นสือ่การเรยีน
การสอนอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณา
ทศันคตทิัง้ 4 ดา้น พบว่าอยู่ในระดบัด ีทีค่่าเฉลีย่ 4.27 
และมคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปราณี เกดิจนัทกึ 
(2560 : 28 – 33) ได้ศึกษา เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพชืของเกษตรกร
บ้านใคร่นุ่น ต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ทศันคต ิโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี ส่วนใหญ่ เห็นด้วย  คือ ควรปฏิบัติตาม
ค าแนะน าข้างภาชนะบรรจุสารเคมีอย่างเคร่งครัด  
ร้อยละ 89.6 และเสื้อผ้าที่ใสฉีดพ่นสารเคมีก าจัด
ศตัรูพชืไม่สามารถน ามาชกัรวมกบัผ้าอื่นๆ ได้ร้อยละ 
88 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตย์ ศุขเกษม 
(2555 : 25) ไดศ้กึษา เรื่อง ทศันคตขิองประชาชนที่มี
อทิธพิลต่อคุณค่าในการอนุรกัษ์ดนิ ผลการศกึษาพบว่า 
ทศันคตขิองประชาชนมต่ีอคุณค่าในการอนุรกัษ์ดนิอยู่
ในระดบัมาก ผลการเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนบุคคลกบั
ทศันคติของประชาชนที่มีต่อคุณค่าในการอนุรกัษ์ดิน
พบว่า ระดบัการศกึษามผีลต่อทศันคติของประชาชน 
ที่มีต่อคุณค่าในการอนุรักษ์ดิน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวรี สีเขียว และคณะ (2557 : 18) ที่ได้
ศกึษา เรื่อง การส่งเสรมิการจดัการขยะด้วยหลกั 5R 
ในชุมชนบ้านดอนบ่ม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม ซึ่งมีการศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ทศันคติต่อการจดัการขยะด้วยหลกั 5R ก่อนและหลงั
การส่งเสริม ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านมีทศันคติ
เพิ่มมากขึน้กว่าก่อนการส่งเสรมิการจดัการขยะด้วย
หลักการ 5R ในชุมชนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของโลมฉลยั จนัศูนอก และ
คณะ (2557 : 3) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการ
จดัการขยะดว้ยหลกัการ 3R ส าหรบัชุมชนบา้นดอนบม 

ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ซึง่ได้
มกีารศึกษาและเปรยีบเทยีบ ทศันคติต่อการส่งเสริม
การจัดการขยะด้วยหลักการ 3R ส าหรบัชุมชนบ้าน
ดอนบม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการวจิยัพบว่า ก่อนการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่
ทศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ หลงัการส่งเสริมชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย แสดงใหเ้หน็ว่า
การส่งเสริมการจดัการขยะด้วยหลกัการ 3R มีผลท าให้
ทศันคตขิองชาวบา้นเพิม่ขึน้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นสาธร  
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ซึ่งผู้วิจยัได้มีการวดัผลทัง้ก่อนและหลัง
การส่งเสริม ผลการวิจยัพบว่า หลงัการส่งเสริมนิสติ
ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 มคีะแนนเฉลีย่มากกว่าก่อน
การส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 แสดงให้เหน็
ว่าการส่งเสรมิการปลูกไม้มีค่า : ต้นสาธร มผีลท าให้
ความรู้ของนิสิตระดับปัญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีจัดท าคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า :  
ต้นสาธร ที่เหมาะสมต่อกับตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
มรีะยะเวลาทีเ่พยีงพอ และไดม้กีารก าหนดจุดมุ่งหมาย
และวธิกีารในการส่งเสรมิทีเ่น้นผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเป็น
หลกั และยงัไดม้กีารปลกูฝังจรยิธรรมใหแ้ก่นิสติเพื่อให้
เกดิความรู้ ความเขา้ใจที่ดต่ีอสิง่แวดล้อม ดงัแนวคิด
ของคณะกรรมการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป (2547 : 1491) กล่าวว่า จริยธรรม
สิง่แวดล้อม หมายถึง หลักการที่ควรประพฤติอย่าง
หนึ่งต่อสิง่แวดล้อม ซึง่มผีลท าให้สิง่แวดลอ้มด ารงอยู่
อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศและเอื้อประโยชน์
ให้แก่สรรพสิง่ทีอ่าศยั สิง่แวดลอ้ม ด ารงชพีอยู่ไดโ้ดย
ไม่สญูเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างคนกบัสิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกได้จาก
จริยธรรมชวีิต สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตัว
ของมนัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยง
ชวีติ ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้มให้ด ารงอยู่ไดอ้ย่าง
ยัง่ยนื และแนวคดิของ น้อย พงษ์สนิท (2528 : 181)  
ที่สนับสนุนว่า จริยธรรม เป็นหลักความดีอันควร
ประพฤตปิฏบิตั ิโดยนัยนี้จรยิธรรมจงึเป็นผลไดม้าจาก
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หลายๆ ทาง เช่น ประเพณีวัฒนธรรม กฎหมาย  
เป็นตน้ จรยิธรรมจงึเป็นบรรทดัฐานของความประพฤติ
หลายประการหนึ่งในบรรดาบรรทัดฐานของความ
ประพฤตทิัง้หลาย เป็นสิง่ก าหนดว่าอะไรควรประพฤติ
ปฏบิตั ิอาจจะเกดิปัญหาขึน้ไดว้่า ถ้าเช่นนัน้ จรยิธรรม
แตกต่างจากค่านิยม กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบั
อย่างไร เพราะสิง่เหล่านี้กเ็ป็นตวัก าหนดว่า อะไรควร
ประพฤติปฏิบัติ เช่นกัน และแนวคิดของประยูร  
วงศ์จันทรา (2555 : 195) ที่ได้กล่าวว่า จริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเป็นหลักการในการปฏิบัติ เกี่ยวกับ
สิง่แวดล้อมส าหรบัมนุษย์ที่ยดึเอาความถูกต้องดงีาม 
ความถูกต้องตามหลกัคุณธรรมและความเมตตาที่พึ่ง
ปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มจงึประกอบไปดว้ยรากฐานความ
เชื่อในเชิงคุณธรรม ที่มีความแตกต่างในระดับที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ออกไป จริยธรรมสิ่งแวดล้อมจึงเ ป็นหลักที่ควร
ประพฤติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ธรรมชาติสิง่แวดล้อมด ารงอยู่ไดต้ามดุลยภาพ
ของธรรมชาติสิง่แวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างลมกลืนและ
ยัง่ยืน จริยธรรมสิ่งแวดล้อมจึงเป็นวิธีการจัดการ
สิง่แวดลอ้มทีม่นุษย ์ไดห้นัมาจดัการกบัตวัเองหรอืเป็น
การกลบัมาปรบัปรุงระบบการจดัการมนุษย ์จรยิธรรม
สิง่แวดล้อมมุ่งที่จะเข้าใจสิง่แวดล้อม และสร้างระบบ
ความสมัพนัธ์ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมอย่างมีความ
เอือ้อาทรซึง่กนัและกนั ซึง่แนวคดิเหล่านี้สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของประยูร วงศ์จันทรา (2551 : 84) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง การพฒันากระบวนการสอนสิง่แวดล้อม
ศกึษาโดยการสอดแทรกจรยิธรรม ส าหรบันิสติระดบั
ปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดยรวมและเป็นรายเรื่อง 3 เรื่อง 
คอื ป่าไม ้แหล่งน ้า และขยะอยู่ในระดบัที ่4 จรยิธรรม
เพื่อความถูกตอ้งดงีาม และในเรื่องโลกรอ้นอยู่ในระดบั 
3 จรยิธรรมเพื่อสงัคม สว่นนิสติกลุ่มควบคุมมจีรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มโดยรวมและเป็นรายเรื่องทัง้ 4 อยู่ในระดบั
ที่ 3 จรยิธรรมเพื่อสงัคม และนิสติที่มีผลการเรยีนสูง 
ปานกลาง และต ่า มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ใน
ระดบั 4 จรยิธรรมเพื่อความถูกต้องดงีาม ส่วนนิสติกลุ่ม
ควบคุมเพศชายและหญิง มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
โดยรวมอยู่ในระดับ 3 จริยธรรมเพื่อสงัคม นิสิตกลุ่ม

ทดลองมีจริยธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมและรายเรื่องทัง้  
4 เรื่อง มากกว่ากลุ่มควบคุม (p< .05) นิสติกลุ่มทดลอง
หญิงมีจริยธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมมากกว่านิสิตกลุ่ม
ทดลองชาย (p< .05) และนิสิตกลุ่มทดลองที่มีผลการ
เรยีนสูงมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมมากกว่านิสติกลุ่มทดลอง
ทีม่ผีลการเรยีนปานกลางและต ่า (p< .0.5) และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของบรรเจดิ ปานเงนิ (2550 : 15) ได้ศกึษา 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ า
สถานีอนามยัในจงัหวดัเพชรบรูณ์ เพื่อศกึษาจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอนามยั 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์  และเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอนามยั
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ กับอายุ ระดับการศึกษา และ
ต าแหน่งงานต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า จริยธรรม
สิง่แวดลอ้มของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอนามยั
ในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านทรพัยากรป่าไม้โดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูงมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ต้นไม้ช่วย
ท าให้อากาศบริสุทธิแ์ละต้นไม้เป็นสิง่ที่มีคุณค่าจึงควร
ช่วยกนัปลูกและบ ารุงรกัษาเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คอื 
หากมีโอกาสไปดูงานพืชสวนโลกซึ่งมีพนัธุ์ไม้สวยงาม
แปลกตาท่านจะไม่ท าลาย ตัด ถอน หรือเก็บพันธุ์ ไม้
กลบัไป และการปลูกพืชช่วยป้องกนัการพงัทลายของ
หน้าดนิเราจงึควรช่วยกนัปลกูพชืคลุมดนิ และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ ชุติมา ประจวบสุข (2556 : 2) ที่ได้
ศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
ปฐมวยั โดยใชน้ิทาน เพื่อศกึษาพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม
จริยธรรมโดยใช้นิทานและเปรียบเทียบพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจรยิธรรมก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์ โดย
ใช้นิทาน ผลการวจิยัพบว่า ผลการศกึษาพฤตกิรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยจากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้นิทานด้วยการใช้แบบ
สงัเกตพบว่า การพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของเดก็ปฐมวยั
อยู่ในระดบัดมีาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระครู
วาปีพชัราภรณ์ (2554 : 52) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการวจิยัพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของ
พ ร ะ นิ สิ ต ที่ ก า ลั ง ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
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เพชรบูรณ์ โดยรวมมคี่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดบัสูงมาก
และพระนิสติที่ก าลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาฯ 
ศนูยก์ารศกึษาจงัหวดัเพชรบรูณ์ ทีม่อีายุระดบัการศกึษา
และต าแหน่งงานต่ างกันมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงาน สถานศกึษาที่เกีย่วขอ้งสามารถ
น าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นสาธร โดยใช้
เทคนิคการ ฝึกอบรมแบบมีส่ วนร่ วม  ORID ไป
ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรยีนรู้ การฝึกอบรม ให้แก่ 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อให้บุคคล
เหล่านั ้นเกิดความรู้  ความเข้าใจ มีทัศนคติและ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มทีด่ต่ีอการปลกูไมม้คี่า : ตน้สาธร 
 2) สามารถน าคู่มอืการสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่า: 
ต้นสาธร โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม 

ORID ไปเผยแพร่ในรปูแบบสือ่ต่างๆ เพื่อเป็นช่องทาง
ในการเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบัการส่งเสริม    
การปลูกไมม้คี่า: ต้นสาธร โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรม
แบบมสีว่นร่วม ORID 
 3) สามารถน าความรูจ้ากการส่งเสรมิการปลูก 
ไม้มีค่า : ต้นสาธร ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการอบรมให้ความรู้ที่
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัดา้นลกัษณะของดนิ
และพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมแก่การปลูกไมม้คี่า 58 ชนิด 
ตลอดจนอัตราการอยู่รอดของต้นไม้ที่ปลูกในดิน
ลกัษณะทีต่่างกนั 

 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านเพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา และอาชพี ทีอ่าจส่งผลต่อความสนใจ
และการรบัรูข้่าวสารและกฎหมายเกีย่วกบัการปลูกไม้
มคี่า 
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