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บทคดัยอ่ 

 วจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นพลบัพลา โดยการใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญั
สิง่แวดลอ้ม ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1  
สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน  
ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ซึ่งได้จากการเลอืกแบบสมคัรใจ  เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
ประกอบด้วย คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นพลับพลา โดยการใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญสิ่งแวดล้อม  
แบบทดสอบความรู้แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  
ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  paired t-test ผลการวิจัยพบว่า คู่มือการส่งเสริม 
มีประสทิธิภาพเท่ากับ 89.50/92.50 ส่วนดัชนีประสทิธิผลของคู่มือการส่งเสริมเท่ากับ 0.8691 แสดงว่านิสิต  
มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 86.91 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูต้น
พลบัพลา โดยการใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การส่งเสรมิ ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เทคนิคเผยแพร่
ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม ตน้พลบัพลา 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting of precious 
trees: Tiliaceae (Microcos tomentosa Sm.) by using the technique to spread environmental slogans, with 
efficiency and effectiveness as specified, to study and compare environmental knowledge, attitude and ethics 
before and after the promotion. The sample used in the study were 30 the 1st year undergraduate students 
in Environmental Education, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, 
enrolled in forest and wildlife resources subject by volunteery sampling. The research tools were a manual 
to promoting of the planting precious trees: Promoting of the planting precious trees : Tiliaceae (Microcos 
tomentosa Sm.) by using the technique to spread environmental slogans, the environmental knowledge test, 
attitude test and ethics test. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation and paired t- test. The results of the research showed that the manual was efficiency of 
89.50/92.50.Theeffectiveness of the activity manual index was equal to 0.8691.The students had more 
knowledge and effect to increased students progress after using the promotion manual at 86.91%. 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 :  Promotion, environmental knowledge, environmental attitude, environment ethics, environmental 
slogans, Tiliaceae 
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1. บทน ำ  
 สถานการณ์ปัจจุบนั ป่าไมใ้นประเทศไทยถูก
บุกรุกท าลายจากมนุษย์จนเหลือเนื้อที่น้อยลงอย่าง
รวดเร็วก่อให้เกดิปัญหามากมาย อาทิเช่น ราคาไม้
แพงขึน้และในอนาคตอาจไม่มมีาใชอ้กีต่อไป พืน้ดนิ
ปราศจากสิง่ปกคลุมดินเกิดความแห้งแล้งดินดีถูก
น ้าฝนพดัพาล าห้วยล าธารเหมอืนแห้งในฤดูแล้งเกิด 
น ้าท่วมรุนแรงในฤดฝูนจะไม่มทีีอ่ยู่อาศยัสภาพแวดลอ้ม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายลงประชาชนขาดที่
พกัผ่อนหย่อนใจผลผลิตทางการเกษตรตกต ่าท าลาย
ความอยู่ดีๆ กินดีของประชาชน ส่งผลโดยตรงต่อ
เศรษฐกิจของประเทศชาติ (ปฤฐฎาง จนัทร์บุญเรือง, 
2549: 1) 
 การจดัการทรพัยากรธรรมชาติของประเทศ
ไทยนัน้มีผู้ที่ร ับผิดชอบในการดูแลและจดัการ คือ
หน่วยงานของภาครฐัแต่ปัญหาทรพัยากรธรรมชาตทิี่
เกิดการเสื่อมโทรมจากการสูญเสยีทรพัยากรป่าไม้
ก่อให้เกดิภาวะวกิฤติต่อระบบนิเวศและสิง่แวดล้อม
นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามล าดับส่ง
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิง่แวดล้อมทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมล าพังห น่วยงานของรัฐแ ต่ ฝ่าย เดียว 
ไม่เพยีงพอต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาใหห้มดไป
จงึท าให้ปัจจุบนัมกีารน าแนวทางการมสี่วนร่วมเข้า
มาช่วยในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตปิระกอบกบั
ภาครฐักม็คีวามตระหนักและเหน็ความส าคญัของการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ใ น ด้ า น
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ตัง้แต่แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ. (2530 – 
2534) โดยเฉพาะในการจดัการทรพัยากรป่าไม ้ซึง่การมี
สว่นร่วมของประชาชนนัน้เป็นปัจจยัอนัดบัตน้ทีจ่ะท าให้
เกดิความส าเรจ็ของการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
(ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม, 2549: 17) 
 ต้นไม้มีค่ าทางเศรษฐกิจที่ร ัฐบาลมีการ
ส่งเสริมมีทัง้หมด 58 ชนิด เช่น พลับพลา ไม้สัก 
พะยูง พะยอม ตะเทยีนทอง และมะขาม เป็นต้น ใน
ปัจจุบนัมกัพบมากในพื้นที่ป่า มกัมีการลกัลอบเข้า
ตัดเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ส่งผลเสียต่อทรัพยากร 
ป่าไม ้สรา้งผลกระทบต่อแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป่์า 

และปัญหาอื่นๆ ตามมา ทัง้นี้จึงเห็นควรที่จะมีการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่ าทางเศรษฐกิจในพื้นที่
ครอบครองหรอืพืน้ที่กรรมสทิธิข์องประชาชนทัว่ไป 
เพื่อช่วยเสรมิสรา้งทางเศรษฐกจิในอนาคตอนัใกล ้จงึ
ควรมีการส่งเสริมการปลูกอย่างมาก ผลดีด้าน
เศรษฐกิจการปลูกต้นไม้มีค่า สืบเนื่องจากการท า
การเกษตร ได้แก่ การท าไร่ ท านา เลีย้งสตัว์ แม้จะ
ไดผ้ลผลติในเวลาอนัสัน้ 3 - 6 เดอืน จนถึง 1 ปี แต่
พืชและสตัว์เหล่านี้ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและ
ขายในระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อถึงเวลาก็ต้องขาย
ออกไป มฉิะนัน้ผลผลติกจ็ะเสยีหายและในดา้นราคา
ก็จะถูกก าหนดผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่การปลูกป่า
เศรษฐกิจได้เปรียบกว่าการท าการเกษตรอย่างอื่น 
เพราะตน้ไมท้ีป่ลกูไม่จ ากดัดว้ยระยะเวลาในการขาย
ผลผลิตไม้ ต้นยิ่งอายุมากราคายิ่งสูงตามไปด้วย  
ผูป้ลูกจงึสามารถขายผลผลติในราคาทีพ่อใจมากกว่า
พชื ผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆ อกีทัง้ดา้นการลงทุน 
ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลงก็น้อยกว่าการท าการเกษตรอื่นๆ 
(เพยีงใจ บุญทรพัย ์และคณะ, 2551: 14) 
 ต้นพลบัพลาเป็นพืชสมุนไพล จดัเป็นไม้ยืน
ต้นหรือเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ไม้พลับพลาเป็น
เชือ้เพลงิทีต่ดิไฟไดง้่ายแมเ้ป็นไมส้ด คนใต้สมยัก่อน
จงึนิยมน ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการเผาศพ และใช้ใน
การอยู่ไฟของสตรีคลอดบุตรใหม่ๆ ส่วนน ้ามนัยาง
จากเปลอืกกส็ามารถน ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิไดอ้กีดว้ย 
เนื้อไม้มีความทนทานสูงจึงนิยมน ามาใช้ท าเป็น
เฟอรน์ิเจอรห์รอืใชท้ าเครื่องเรอืน ในปัจจุบนัประเทศ
ไทยสามารถพบต้นพลบัพลาได้ตามป่าเบญจพรรณ 
ป่าเตง็รงัป่าผลดัใบผสมป่าดบิแลง้ ในระดบัสงูกว่าน ้า
ทะเล50 - 300 เมตร หรอื 100 - 600 เมตร ออกดอก
และเป็นผล ระหว่าง เดือนเมษายนถึงตุลาคม 
( ฐ านข้อมู ลพืชสมุ น ไพร  คณะ เภสัช ศาสต ร์  
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี,  2562: เวบ็ไซต)์ 
 การส่งเสริมการปลูกต้นพลับพลา โดยใช้
เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม โดยเป็นการน า
ค าขวญัสิง่แวดล้อมที่ผู้วจิยัได้แต่งขึน้น ามาเผยแพร่
เพื่อเป็นการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า โดยค าขวญัจะมี
ถ้อยค า ที่กะทดัรดั มีใจความส าคญัให้ความหมาย
ชดัเจนตรงจุด ใหข้อ้คดิเกี่ยวกบัการส่งเสรมิมกีารใช้
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ถ้อยค าที่มีจงัหวะและคล้องจองกนั ท าให้เกดิความ
ไพเราะ เขา้ใจและจ าได้ง่าย รวมทัง้กระตุ้นให้มกีาร
เปลีย่นแปลงไปสู่ทางที่ด ีปัจจุบนัมผีู้นิยมใช้ค าขวญั
เชญิชวน โน้มน้าวใจผูฟั้ง ท าใหผู้อ้่านไดต้ระหนักถงึ
การปลูกต้นพลบัพลา การใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญั
สิง่แวดลอ้มจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัในการทีจ่ะช่วยใหน้สิติมี
ความสนใจต่อการปลกูไมม้คี่าเพิม่มากขึน้  
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงเห็นความส าคัญจากการใช้
ประโยชน์ของต้นพลบัพลา จึงได้จดัท าวิจยัในเรื่อง
การส่งเสรมิให้กลุ่มตวัอย่างรู้จกัการปลูกต้นไม้มคี่า 
ต้นพลบัพลา เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนปลูกต้นไมย้นื
ตน้มมีลูค่าสงูในทีด่นิกรรมสทิธิข์องตนเองสามารถตดั
ไม้ไปขายได้ หรอืสามารถเปลี่ยนเป็นเงนิได้ ซึ่งถือ
เป็นวธิกีารออมเงนิอกีทางหนึ่ง และสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิขึน้มา รวมทัง้เป็นการสรา้งใหเ้กดิพืน้ทีป่่า
เพิม่ขึน้ และสามารถเป็นมรดกให้ลกูหลานได ้โดยใช้
กระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษาในการสง่เสรมิการ
ปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้พลบัพลา โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่
ค าขวัญสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ ทัศนคติและ
จริยธรรมที่ดีต่อการปลูกต้นไม้มีค่าในปัจจุบันและ
อนาคตต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้น
พลบัพลา โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม 
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การปลูกต้นพลบัพลา โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญั
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการ
ปลูกต้นพลับพลา โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญ
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
  
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 
1 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
99 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี   
ชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้ม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จ านวน30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทรพัยากร 
ป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น คอื คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้น
พ ลั บพ ล า  โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค เ ผ ย แพ ร่ ค า ข วัญ
สิง่แวดลอ้ม    
 2) ตวัแปรตาม คอื   
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้พลบัพลา 
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้พลบัพลา 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เ ค รื่ อ งมือที่ ใ ช้ ใ นการ รวบรวมข้อมู ลมี
ดงัต่อไปนี้ 
  1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1.1) คู่มอืการปลกูต้นพลบัพลา โดยใช้
เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
   1.2 )  ใบความรู้ก ารปลูก ต้นพลับ
พลาโดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
  2) เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   2.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการ
ปลกูตน้พลบัพลา 
   2.2) แบบวดัทัศนคติต่อการปลูกต้น
พลบัพลา 
   2.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการปลกูตน้พลบัพลา 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่คู่มือ ใบความรู้ แบบทดสอบความรู้ 
แบบวัดทัศนคติและแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการปลกูตน้พลบัพลา 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมการปลูก
ต้นพลบัพลา โดยมเีนื้อหาการเรยีนรู้ทัง้หมด 4 หน่วย
ประกอบไปด้วย หน่วยการส่งเสรมิที่ 1 เรื่อง ไม้มคี่า
ทางเศรษฐกจิ หน่วยการสง่เสรมิที ่2 เรื่อง ลกัษณะของ
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ต้นพลบัพลา หน่วยการส่งเสรมิที ่3 เรื่อง วธิกีารปลูก
ตน้พลบัพลาและประโยชน์ของตน้พลบัพลา หน่วยการ
ส่งเสริมที่  4 เรื่ อง เทคนิคการเผยแพร่ค าขวัญ
สิง่แวดลอ้ม  
  2.2) ใบความรูเ้รื่องการส่งเสรมิการปลูกต้น
พลับพลา โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ1 หน่วยการ
สง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ต้นพลับพลา โดยใช้ เทคนิ ค เผยแพร่ ค าขวัญ
สิ่งแวดล้อมมีลักษณะเป็นค าถาม ปลายปิด แบบ  
4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคต ิมลีกัษณะเป็นแบบวดั
แบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) ม ี5 ตวัเลอืก
คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย
และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลือก ก ข ค 
และ ง คือ เพื่อตนเอง เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อ
สงัคมเพื่อความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืที่สร้างขึน้ส่งอาจารย์ที่ปรกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือและ
เครื่องมอืมคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความ
เหมาะสมของคู่มือ และเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิมคีวาม
เหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.92 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 
ขึ้นไป และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้

  5.2) แบบวดัทศันคตคิ่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.965 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากับ 0.985 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัด
กจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูตน้พลบัพลา 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การส่ง เสริมการปลูกไม้มีค่ า  :  ต้นพลับ
พลาโดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม ผูว้จิยั
ไดด้ าเดนิเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การออกแบบเครื่องมอืถ่ายทอด
ผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ศึกษาข้อมู ลพื้ นฐานจากต ารา 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบเครื่องมอื  
   2) ออกแบบเครื่องมือ ได้แก่ คู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นพลบัพลา โดยใชเ้ทคนิค
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม แบบทดสอบความรู ้แบบ
วดัทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกี่ยวกบั
การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นพลับพลา โดยใช้
เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม น าเนื้อหาจากคู่มอื
ที่สมบูรณ์แล้ว น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา จากนัน้
น ามาปรบัปรุงแก้ไข และน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ทัง้  
3 ท่าน  
   3) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวัด
ทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการปลูกต้นพลบัพลา โดยใช้เทคนิคเผยแพร่
ค าขวญัสิง่แวดล้อม ไปทดลองใช้กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง (Try Out) จ านวน 30 คน เพื่อหาประสทิธภิาพ
ของเครื่องมอื 
  ร ะ ย ะ ที่  2  ก ร ะ บ ว น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
สิง่แวดลอ้ม 
   1) ขัน้ก่อนเข้าสู่กระบวนการ เป็นการ
เตรยีมความพรอ้มของผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิหรอืสรา้ง
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บรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการส่งเสรมิโดยการสร้าง
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ  
   2) ขัน้เข้าสู่กระบวนการ ในการจัด
กจิกรรม ครัง้นี้ประกอบไปดว้ยการบรรยาย โดยใชคู้่มอื
การสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ต้นพลบัพลา โดยใชเ้ทคนิค
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   
    2.1 ละลายพฤติกรรมด้วยกจิกรรม
นนัทนาการ 
    2.2 ใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิท าแบบ 
ทดสอบก่อนการส่งเสริม ได้แก่ แบบทดสอบความรู้  
แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
    2.3 เข้าสู่ กระบวนการ การให้
ความรู ้อธบิายเกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่
2 หน่วยที่ 3 และหน่วยที่ 4 พร้อมกบัท าแบบฝึกหัด
ระหว่างหน่วย การส่งเสรมิทีป่ระกอบกบัการบรรยายที่
ผู้วจิยัได้บรรยายให้ความรู้ หน่วยที่ 1 ถึง หน่วยที่ 4 
ตามล าดบั 
    2.4 ใหน้ิสติกลุ่มตวัอย่างจดักลุ่มท า
กจิกรรมเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิไดม้สี่วนร่วม โดย
การแต่งค าขวัญสิ่งแวดล้อม การอภิปรายกลุ่ม เป็น
วธิกีารทีใ่หผู้เ้ขา้ร่วมไดม้กีระบวนการสรา้งองคค์วามรู ้
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่ม น าเสนอผลงานการ
แต่งค าขวญัของกลุ่มตวัเอง 
   3) ขัน้การวัดและประเมินผล ในขัน้นี้
เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยซึง่จะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงคข์อง
ผูว้จิยั ทบทวนในเนื้อหาทีผู่ร้บัการสง่เสรมิไดร้บั พรอ้ม
มีการถาม-ตอบ เพื่อท าความเข้าใจในเนื้อหาและ
ความรู้ที่ได้รับ และท าแบบทดสอบหลังการส่งเสริม 
ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทัศนคติ และแบบ
วดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  
   2.3) ค่าความยากง่าย 
   2.4) ค่าความชื่อมัน่ 
   2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3. สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน คอื Paired  
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิ
การปลูกต้นพลบัพลา โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญั
สิ่งแวดล้อม ประสิทธิผลภาพของกระบวนการ (E1)  
คดิเป็นร้อยละ 89.50 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 
(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 92.50 ดงันัน้ คู่มอืการสง่เสรมิการ
ปลกูไมม้คี่า : ตน้พลบัพลา โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค า
ขวญัสิง่แวดลอ้มจงึมปีระสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม 
89.50/92.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้  
(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน พบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของ
คู่มอืการสง่เสรมิการปลูก ไมม้คี่า : ตน้พลบัพลา โดย
ใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม มีค่าเท่ากับ 
0.8691 หมายความว่า นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้น และ
ส่งผลให้นิสติมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
หลังจากการใช้คู่มือการส่งเสริมร้อยละ 86.91 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ได้   
(ดงัตารางที ่2) 
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นพลับพลา โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญ
สิง่แวดลอ้ม (E1/E2)  

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของคะแนน

เฉล่ีย 

 
เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.90 0.95 89.50 เป็นไปตามเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 18.50 1.33 92.50 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือฝึกอบรม เท่ำกบั 89.50/92.50 
 
ตารางที่ 2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นพลบัพลา โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค า
ขวญัสิง่แวดลอ้ม (n=30) 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงักำร

ส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ 
ค่ำดชันี

ประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

 
เกณฑ ์

 
256 555 30 20 0.8691 ผ่านเกณฑ ์

 
4.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้  
ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นพลบัพลา โดยใช้
เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญสิง่แวดล้อม ก่อนและ
หลงัการส่งเสริม 
 จากการศึกษาพบว่า นิสิตที่ได้เข้าร่วมการ
สง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้พลบัพลา โดยใชเ้ทคนิค
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ยความรู้
ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  
(X̅= 8.53)และหลงัการส่งเสริมนิสติมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (X̅= 18.50) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่านิสติที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้หลังการเข้าร่วมการส่งเสริมเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนการเข้าร่วมการส่ง เสริม  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ส่วนคะแนนเฉลี่ยแบบวัดทัศนคตินิสิตมี
คะแนนเฉลีย่แบบวดัทศันคตกิ่อนการสง่เสรมิโดยรวม

อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (X̅= 3.96) และหลงัการส่งเสรมิ
นิสติมคีะแนนเฉลี่ยโดยรวมรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย
อย่างยิ่ง (X̅= 4.50) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
แบบวดัทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นิสติ
ทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่แบบวดัทศันคติ
หลงัการส่งเสรมิเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วมการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 และคะแนนเฉลีย่แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
นิสติมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนการ
ส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อสงัคม (X̅= 3.10) 
และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดี
งาม (X̅= 3.58) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่านิสติทีเ่ขา้
ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
หลงัการส่งเสรมิเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วมการ
ส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : 
ตน้พลบัพลา โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม ของนิสติก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 

รำยกำร 
ก่อนกำร
ส่งเสริม ระดบั 

หลงักำร
ส่งเสริม ระดบั t df P 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู ้
(N = 20) 

8.53 2.70 ปานกลาง 18.50 1.33 มากทีส่ดุ -19.600 29 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.96 0.60 เหน็ดว้ย 4.50 0.30 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-5.830 29 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

3.10 0.39 เพื่อสงัคม 3.58 0.22 
เพื่อความ
ถูกตอ้งดี
งาม 

-10.930 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเกณฑ์ 80/80 ของคู่มือการส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่า: ต้นพลบัพลา โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค า
ขวญัสิง่แวดล้อม 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ  
มปีระสทิธภิาพของกระบวนการ E1 / E2 = 89.50/92.50 
ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานที่ตัง้ไว ้80/80 ส าหรบัการ
ส่งเสริมเรื่อง การปลูกต้นพลับพลา โดยใช้เทคนิค
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม เป็นการจดักจิกรรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ
เขา้ใจ ในเรื่องการส่งเสรมิการปลกูต้นพลบัพลา โดย
ใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม ส่งผลให้กลุ่ม
ตวัอย่าง มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางที่ดี
ขึ้น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ส่งเสรมิการเรยีนรู้ เพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเกิด
กระบวนการคิด ทกัษะการเรียนรู้ มีความก้าวหน้า
ทางการเรยีนทีด่ขี ึน้ แสดงใหเ้หน็ว่า การส่งเสรมิการ
ปลูกต้นพลับพลา โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญ
สิง่แวดลอ้ม โดยใชคู้่มอืประกอบการถ่ายทอดความรู ้
โดยผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ท าให้นิสติที่
เขา้ร่วมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้ เป็นไปตาม
แนวคดิของเรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555: 77) ไดก้ล่าว
ว่า คู่มอืเป็นเอกสารหรอืหนังสอืทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหค้รู

ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถสอนให้
เป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรหรอืใชเ้ป็นคู่มอืของ
ครูในการใช้หนังสอืเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มือที่เขยีนขึ้น
เป็นแนวทางใหผู้ใ้ชคู้่มอืไดศ้กึษาท าความเขา้ใจเรื่อง
ที่ จ ะ ท า  แ ล ะ ส า ม า ร ถปฏิบัติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพบรรลุส าเรจ็ตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้
คู่มือมีความสะดวกและสามารถปฏิบตัิงานได้บรรลุ
วตัถุประสงคภ์ายใต้มาตรฐานทีใ่กลเ้คยีง เป็นไปตาม
แนวคิดของเผชิญ กิจระการ (2546: 1-6) ได้เสนอ
แนวทางในการหาประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้
หรอืสือ่ทีส่รา้งขึน้ โดยใหพ้จิารณาจากพฒันาการของ
นักเรียนจากก่อนเรียนและหลังเรียนว่ามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้หรือไม่ หรือ
เพิม่ขึน้เท่าใดซึง่อาจพจิารณาได้จากการค านวณค่า 
t-test แบบ Dependent Samples และเป็นไปตาม
แนวคดิของเกษม จนัทรแ์กว้ (2547: 32-33) ไดก้ล่าว
ไว้ว่า การพฒันามนุษย์ให้เกดิการลงมือกระท าเพื่อ
สิง่แวดลอ้มทีด่ขี ึน้ ทัง้การปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาที่มอียู่
เดมิ และการป้องกนัปัญหาใหม่ที่ก าลงัจะเกดิขึน้ใน
อนาคต โดยการกระท าที่เกดิขึน้มาจาก ความสมคัร
ใจไม่ใช่การบงัคบั โดยการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีม่ี
ต่อสิง่แวดล้อมจ าเป็นต้องอาศยักระบวนการในการ
พฒันาจากการ “ไม่รู้” เป็น “รู”้ จาก “รู”้  เป็น “ รูส้กึ” 
จาก “รูส้กึ” เป็น “คดิจะท า” และจาก “คดิจะท า” ไปสู่ 
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“การลงมือกระท า” จนเกิดเป็น พฤติกรรมการรบัรู้
และเข้าใจในการปฏิบัติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ งนั ้น 
จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจจึงจะสามารถท าให้
เกดิผลที่มปีระสทิธภิาพได้ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของสพุตัรา วงศษ์า (2549: 77) ไดศ้กึษา การพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ประเภทป่าชุมชนโคกหนิ
ลาด ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 81.57/93.10 เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพสามารถ
น าไปใชไ้ด ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรนิภา ตูมโฮม 
และคณะ (2559: 189-202) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน 
:  สาธารณรัฐอินโดนี เซีย  ผลการศึกษาพบว่ า 
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 84.53/85.33 แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพและสามารถน าไปใชไ้ด ้ และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของยุวเรศ วงษ์จนัทร์ และคณะ (2561: 
156) ได้ศึกษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการท าสาร
ปราบแมลงศตัรูพชืโดยใช้ใบน้อยหน่า ผลการศกึษา
พบว่า คู่มือฝึกอบรมการท าสารปราบแมลงศตัรูพืช
โดยใชใ้บน้อยหน่า ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 98.40/95.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ทีต่ัง้ไว ้
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื 
มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.8691 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑท์ี่ก าหนดและนิสติมคีวามรู้เพิม่ขึน้ ส่งผล
ใหม้คีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการ
ใชคู้่มอืรอ้ยละ 86.91 จากการทีผู่เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
มสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรู้ จากการไดย้นิ การ
สมัผสั การจดจ าจากการบรรยายของวทิยากร ท าให้
ประสิทธิผลของคู่ มือการส่ง เสริมการปลูกต้น
พลบัพลา โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ซึง่เป็นไปตาม
แนวคิดของปรีชา ช้างขวัญยืน (2551: 127-132) 
ไดอ้ธบิายคู่มอืทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนว่า คู่มอื คอื
หนังสอืทีผู่้เรยีนใชค้วบคู่ไปกบัต าราทีเ่รยีนปกตโิดย
การถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือฝึกอบรม อาจท าให้
ผู้เรยีนมคีวามรู้เกี่ยวกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผู้อื่น

โดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคต ิและเกดิ
ความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ ได้
อย่างเหมาะสม เป็นไปตามแนวคิดของชัยยงค์ 
พรหมศว์ง (2520: 2-7) การหาประสทิธภิาพของคู่มอื 
หมายถึง การตรวจสอบพฒันาเพื่อใหง้านด าเนินไป
อย่างมี ประสิทธิภาพเป็นการน าคู่มือไปทดลองใช้ 
เพื่อปรับปรุงและน าไปทดลองใช้จริง โดยน าผลที่
ได้มาปรับปรุง แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ต่อไป การ
ทดลองใชห้มายถงึ การน าคู่มอืทีส่รา้งขึน้เป็นตน้แบบ
แล้วน าไปทดลองใช้ตามขัน้ตอน เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของคู่มือให้เท่าเกณฑ์ที่ก าหนด การ
ทดลองใช้จรงิหมายถึง การน าคู่มอืที่ทดลองใช้และ
ปรบัปรุงแลว้มาด าเนินการซึง่เป็น เวลาตามทีก่ าหนด
ในประเภทงานแต่ละชนิดตามแผนทีก่ าหนดไวค้วาม
จ าเป็นที่ต้องหาประสทิธิภาพในการผลิตหรือสร้าง
งานทุกประเภทจะต้องมกีาร ตรวจสอบงานเพื่อเป็น
การประกนัว่ามปีระสทิธภิาพจรงิตามที่มุ่งหวงัซึง่การ
หาประสทิธภิาพของคู่มอืมคีวาม จ าเป็นคอืคู่มอืจะท า
หน้าที่ชีแ้นะให้ผู้ใช้มแีนวทางในการด าเนินกจิกรรม
ไดด้ว้ยความมัน่ใจ และเป็นไปตามแนวคดิของถวลัย ์
มาศจรสั (2553: 62-65) ได้กล่าวไว้ว่า การจดัการ
สิง่แวดลอ้มการเรยีนรูจ้งึเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา
สร้างสรรค์ และการน าไอซีทีมาประยุกต์ใช้กับการ
สร้างสรรค์ สามารถจดการศึกษาได้หลายรูปแบบ  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของณิชกมล ดีวงษา และ
คณะ (2561: 12-29) ได้ศึกษา การพฒันากิจกรรม
การเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม เรื่อง ชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน ผล
การศึกษาพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) คู่มือ
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวัดมหาสารคาม เรื่องชุมชนกับการจัดการป่า
ชุมชน มีค่าเท่ากบั 0.8380 แสดงว่านิสติที่เขา้ร่วม
กจิกรรมมคีวามรู้เพิม่ขึน้และส่งผลให้นิสติที่เขา้ร่วม
กจิกรรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู ้รอ้ยละ 83.80 
สอดคล้องกบังานวจิยัของชยัธชั จนัทร์สมุด (2553: 
142-143) ได้ศกึษา การศึกษาการพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรบั
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการ
ศกึษาวจิยั พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) มคี่าเท่ากบั 
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0.7144 หมายความว่า ผูเ้ขา้อบรมมคีะแนนเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 71.44 บุคลากรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มี
ความรู้โดยรวมหลังสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของยศพล พนัธเ์นียม และคณะ (2561: 17-
26) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์พชืสมุนไพร
ในป่าชุมชนบ้านเกิง้ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิผลของ
คู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 0.6107 หมายความว่า 
นกัเรยีนทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมความกา้วหน้าในการเรยีน
คดิเป็นรอ้ยละ 61.07 
5.2 ผลเปรียบเทียบความรู้ ก่อนและหลังการ
ส่งเสริมการปลูกต้นพลับพลา โดยใช้เทคนิค
เผยแพรค่ าขวญัสิง่แวดล้อม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและ
หลงัการส่งเสรมิการปลูกต้นพลบัพลา โดยใชเ้ทคนิค
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม พบว่านิสติระดบัปรญิญา
ตรี  ชั ้นปีที่  1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นิสติมีคะแนนความรู้หลงัการส่งเสริมสูง
กว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
.05 แสดงให้เห็นว่าการจดักจิกรรมการส่งเสริมการ
ปลูกต้นพลับพลา โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญ
สิ่งแวดล้อม ท าให้นิสิตมีความรู้เพิ่มมากขึ้นจาก
กระบวนการมสีว่นร่วม เกดิกระบวนการคดิวเิคราะห ์
จากการได้ยิน การสัมผัสผืนป่าที่จริงที่ใช้ในการ
เรียนรู้ การจดจ า ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้
เพิม่มากขึน้ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของทพิวรรณ หล่อ
สุวรรณรตัน์ (2548 : 1-24) กล่าวว่า ถ้ามกีารพฒันา
ความรู้ไปอกีระดบัหนึ่งจะเกิดปัญญา (wisdom) ซึ่ง
หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสบการณ์และ
ความรู้ในการตัดสนิใจ หรือการใช้วิจารณญาณได้
เป็นอย่างด ีการสะสมความรูใ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะ
ท าให้เกิดเป็นแหล่งปัญญาหรือภูมปัิญญาได้ ท าให้
เขา้ใจหลกัการ (principles) เกดิความเขา้ใจอย่างถ่อง
แทใ้นเรื่องราวต่าง ๆ (insights) โดยทีพ่ฒันาการของ
การเกิดปัญญาเริ่มจากการน าข้อมูลที่มีอยู่มา
ประมวลผลใหเ้ป็นสารสนเทศจะท าใหเ้กดิความเขา้ใจ
และเหน็ความสมัพนัธ์มากขึน้ เมื่อเป็นความรู้จะท า

ให้เขา้ใจรูปแบบของความสมัพนัธ์ได้ด ีและเมื่อเกดิ
เป็นปัญญาจะช่วยท าให้เข้าใจหลกัการโดยการมอง
พัฒนาการจากข้อมูลมาเป็นสารสนเทศ และจาก
สารสนเทศเป็นความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัตินัน้  
ไม่สามารถมองแบบหยุดนิ่ งได้ แต่จ าเป็นต้อง
พจิารณาบรบิทของผูน้ าไปใชป้ระกอบดว้ยพฒันาการ
ของความรู้ เป็นไปตามแนวคิดของพรธิดา วิเชียร
ปัญญา (2547: 21) ได้ให้ความหมายของความรู้คือ
กระบวนการของการขดัเกลาเลอืกใช้และบูรณาการ
การใช้สารสนเทศเหล่านัน้จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ 
(New knowledge) ความรู้ใหม่จึงเกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานความรู้และประสบการณ์เดิมผนวกกับ
ความรู้ใหม่ที่ได้รับซึ่งความรู้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่
ภายในบุคคลเป็นความรูท้ีไ่ม่ชดัแจง้ซึง่หากไดร้บัการ
ถ่ายทอดออกมาอยู่ ในรูปลายลักษณ์อักษร ก็จะ
กลายเป็นความรูท้ีช่ดัแจง้และความรูจ้ะเกดิคุณค่าได้
หากมีการน าไปใช้ในการตัดสนิใจ และเป็นไปตาม
แนวคิดของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 26) ได้ให้
ค าอธบิายว่า ความรู ้เป็นพฤตกิรรมขัน้ต้นทีผู่เ้รยีนรู้
เพียงแต่เกิดความจ าได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้
หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ ความรู้ในชัน้นี้
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย 
ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์โครงสร้างและวธิแีกไ้ขปัญหา 
ส่วนความเข้าใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะ
ด้าน “การแปล” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการ
เขยีนบรรยายเกีย่วกบัขา่วสารนัน้ๆ โดยใชค้ าพดูของ
ตนเองและ “การใหค้วามหมาย” ทีแ่สดงออกมาในรูป
ของความคดิเหน็และขอ้สรุป รวมถงึความสามารถใน
การ “คาดคะเน” หรอืการคาดหมายว่าจะเกดิอะไรขึน้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรพร นันทจันทร์ 
(2556: 96) ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการปลูกต้นกระถนิ
เทพาเพื่อการอนุรกัษ์พืน้ทีป่่าชุมชนส าหรบัประชาชน 
บา้นโคกก่อง ต าบลคนัธราราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั 
จังหวัดมหาสารคาม จากการศึกษาวิจัย พบว่า 
ชาวบา้นมคีวามรูห้ลงัการสง่เสรมิการปลูกตน้กระถนิ
เทพามคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้ท่ากบั 19.50 คะแนน คดิ
เป็นร้อยละ 97.50 อยู่ในระดบัดีมากสอดคล้องกับ
งานวจิยัของฐติาภรณ์ วงศพ์งษ์ค า และคณะ (2561: 
45-53) ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้า
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กุดแดง ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการวจิยัพบว่า ความรู้ เกี่ยวกบัการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดง ก่อนการอบรมชาวบา้นมี
ความรู้อยู่ ในระดับมาก (�̅� =11.76)และหลังการ
อบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ ในระดบัมาก (�̅� =14.10) 
ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยความรู้ของ
ชาวบา้น หลงัการอบรม ชาวบา้นทีเ่ขา้รบัการอบรมมี
คะแนนความรู้มากกว่า ก่อนการอบรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า
ชาวบ้านที่เข้ารบัการอบรม การอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้า
กุดแดงมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัศศิ
ประภา เผ่าสุขด ีและคณะ (2561: 30-40) ได้ศกึษา 
การพฒันาคู่มอื ฝึกอบรมการท าถ่านจากมลูสตัวเ์พื่อ
ลดการท าลาย ทรพัยากรป่าไม้ ส าหรบัชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านโคกจันทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอ
พยคัฆภูมิพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า การเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการท าถ่าน
จากมูลสตัว์ ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับ
น้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 9.78 และหลงัการฝึกอบรม
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
17.52 ผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
หลงั การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกต้นพลบัพลา โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค า
ขวญัสิง่แวดล้อม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการ
ปลูกต้นพลับพลา โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญ
สิง่แวดล้อม พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงั
การส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ แสดงให้เหน็ว่า
นิสติที่เขา้รบัการส่งเสรมิการปลูกต้นพลบัพลา โดย
ใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม มทีศันคตมิาก
ขึ้นโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมการ
เรยีนรู ้มกีารระดมความคดิ มกีารปลกูฝังใหผู้เ้ขา้ร่วม
การสง่เสรมิเกดิความตระหนกัในสิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิ
เจตคต ิและค่านิยมทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นไปตาม
แนวคดิของกมลรตัน์ หล้าสุวงษ์ (2527: 172) กล่าว
ว่า ทศันคติ หมายถงึ ความรู้สกึของคนที่ไดจ้ากการ
เรยีนรูแ้ละประสบการณ์แลว้แสดงสภาวะทางร่างกาย 

และจติใจในดา้นความพรอ้มทีจ่ะตอบสนองต่อบุคคล 
หรือสิ่งของต่าง ๆ ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งใน 2 
ลกัษณะคือแสดงความพร้อมที่จะเข้าไปหาเมื่อเกิด
ความรูส้กึชอบเรยีกว่าทศันคตทิีด่ ีหรอืทางบวก หรอื
แสดงความพร้อมที่จะหลีกนี้ เมื่อเกิดความรู้สึกไม่
ชอบเรียกว่าทศันคติที่ไม่ดีหรือทางลบ เป็นไปตาม
แนวคดิของศกัดิ ์สนุทรเสณี (2531: 2) ใหค้วามหมาย
ทางทศันคตดิงันี้ 1) หมายถงึ ความสลบัซบัซอ้นของ
ความรูส้กึ ความอยาก ความกลวัความเชื่อมัน่ความ
ล าเอียงหรือการมีอคติของบุคคลในการที่จะสร้าง
ความพร้อมที่ จ ะกระท า ต่ อสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ งตาม
ประสบการณ์ของบุคคลนัน้ที่ได้รบัมา 2) หมายถึง 
ความโน้มเอยีงทีจ่ะปฏบิตัต่ิอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ในทางทีด่ ี
หรอืต่อต้านสภาพแวดลอ้มทีจ่ะมาถงึทางใดทางหนึ่ง 
3) หมายถงึ การเตรยีมตวัหรอืมคีวามพรอ้มในการที่
จะตอบสนอง และเป็นไปตามแนวคดิของประภาเพญ็ 
สวุรรณ (2550: 239) ใหค้วามหมายไวว้่าทศันคตเิป็น
ความคดิเหน็ซึง่มอีารมณ์เป็นสว่นประกอบเป็นสว่นที่
พร้อมที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างจากสถานการณ์
ภายนอก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรทพิย์ ไชย
สมเดช (2558: 72) ได้ศกึษา การส่งเสรมิการท าปุ๋ ย
หมกัชวีภาพเพื่อใชใ้นการเกษตรปลอดสารพษิ โดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อน
และหลงัการสง่เสรมิการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพเพื่อใชใ้น
การเกษตรปลอดสารพิษก่อนและหลังฝึกอบรม 
พบว่า ก่อนการเข้าร่วมการส่งเสริม นิสติมีคะแนน
ทศันคติเฉลี่ย เท่ากบั 2.63 ซึ่งอยู่ในระดบัเห็นด้วย 
หลงัการเขา้ร่วมการส่งเสรมิ นิสติมีคะแนนทศันคติ
เฉลี่ย เท่ากับ 2.96 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการสง่เสรมิ จงึสรุป
ได้ว่า นิสติมีคะแนนทศันคติเฉลี่ยหลงัการเข้าร่วม
การส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่ง เสริม  อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า หลังการ
ส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพเพื่อใช้ในการเกษตร
ปลอดสารพิษ มีผลท าให้นิสิตมีทัศนคติเพิ่มขึ้ น 
สอดคล้องกบังานวิจยัของไพรจิต ไชยยงค์ (2556: 
40) ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการปลูกผกัสวนครวัปลอด
สารพษิในชุมชนบา้นลาดพฒันา อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม สารพษิ โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษา
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และเปรียบเทียบทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสริม
การปลูกผกัสวนครวัปลอดสารพษิในชุมชนบา้นลาด
พฒันา ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการสง่เสรมิผูเ้ขา้รบั
การส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเท่ากับ 2.79  
มทีศันคตใินระดบัด ีและหลงัการส่งเสรมิผูเ้ขา้รบัการ
ส่ ง เสริมมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ  เท่ ากับ  2.91  
มทีศันคติในระดบัดี โดยรวมผู้เข้ารบัการส่งเสริมมี
ทศันคติหลงัการส่งเสรมิเพิม่ขึน้จากก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของธมนวรรณ ฤทธวิงค ์(2562: 47-59) ได้
ศึกษา การส่งเสริมการปลูกต้นลาน เพื่ออนุรักษ์
สิง่แวดล้อม ส าหรบันักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวาย 
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดผล
การศกึษาผลการวจิยัพบว่า ในดา้นทศันคตกิ่อนการ
ส่งเสริมผู้เข้าร่วมมีคะแนนทศันคติอยู่ในระดบัมาก  
(x̅ = 3.57) และหลงัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ
อยู่ ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.37) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนทัศนคติหลังการ
ส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นพลับพลา โดยใช้
เทคนิคเผยแพรค่ าขวญัสิง่แวดล้อม 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า 
นิสติที่เขา้รบัการส่งเสรมิการปลูกต้นพลบัพลา โดย
ใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิ่งแวดล้อม มีจริยธรรม
สิง่แวดล้อมมากขึ้น โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การส่งเสริม การเรียนรู้มีการระดมความคิด มีการ
ปลูกฝังให้ผู้ เข้าร่วมการส่งเสริม เกิดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มในการส่งเสรมิการปลูกต้นพลบัพลา โดย
ใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างคุ้มค่า
และยัง่ยืน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของภาสินี เป่ียม
พงศ์สานต์ (2548: 174) ซึ่งได้กล่าวถึงจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มไวด้งันี้ 1. จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มช่วยท าให้
ระบบนิเวศวทิยาของโลกไม่ถูกท าลาย ช่วยให้ชวีิต

ของสตัวโ์ลกอยู่รอด ช่วยใหส้ิง่แวดลอ้มไม่เกดิมลพษิ 
และเหนือสิ่งอื่นใดช่วยให้มนุษย์อยู่ ร่วมกันกับ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างเป็นมิตรต่อกัน 2. จริยธรรม
สิง่แวดลอ้มช่วยใหม้นุษยร์ูจ้กัเคารพในสทิธขิองสตัว์
โลกเหล่าอื่น จะไม่ท าลายและเบยีดเบยีนสตัวอ์ื่น จะ
ให้ความรกัความเมตตาแก่บรรดาสรรพสตัว์ เพื่อให้
สตัว์โลกเหล่าอื่นมีชวีิตอยู่รอด มนุษย์ที่มจีริยธรรม
สิง่แวดลอ้มจะไม่ท าลายแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวอ์ื่น 
ทัง้ป้องกันไม่ให้คนอื่นท าลายด้วย เมื่อสัตว์โลก
ทัง้หลายมีที่อยู่ปลอดภัยก็จะไม่สูญพันธุ์ และโดย
หลกัทางนิเวศวทิยาความสมดุลของสิง่แวดลอ้มจะถกู
ควบคุมดว้ยกฎธรรมชาตเิอง โดยที่มนุษยไ์ม่ต้องไป
แทรกแซงแต่ประการใด 3. จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มช่วย
ให้มนุษย์สนองตอบต่อธรรมชาติสิง่แวดล้อมในเชิง
ไมตรีและเชิงพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน มนุษย์ที่มี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมย่อมมองเห็นว่าธรรมชาติ
สิง่แวดลอ้มช่วยอ านวยประโยชน์แก่มนุษยน์านปัการ 
ธรรมชาติให้อาหารให้ยารกัษาโรค ให้ที่อยู่อาศยัให้
เครื่องนุ่งห่ม ใหค้วามสบายใจ และความสุขสงบเป็น
สถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ท าให้จติใจหายเครยีดเมื่อ
มองเช่นนี้  ม นุษย์ก็จะพัฒนาวิธีการปฏิบัติ ต่ อ
สิง่แวดลอ้มในเชงิสรา้งสรรค ์ไม่ใช่ในเชงิท าลาย และ
เอาประโยชน์จากธรรมชาตเิพยีงอย่างเดยีว มนุษยจ์ะ
เกือ้กูลต่อธรรมชาต ิช่วยพฒันาธรรมชาตใิหด้ขีึน้อนั
เป็นการแสดงออกถงึความกตญัญกูตเวท ีเป็นไปตาม
แนวคดิของอรรถเดช สรสชุาต ิ(2558: 23) ใหค้วามหมาย
จรยิธรรมว่าจรยิธรรม หมายถงึ คุณสมบตัทิางความ
ประพฤติ ทีส่งัคมมุ่งหวงัให้คนในสงัคมนัน้ประพฤติ 
มคีวามถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพภายใน
ขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสงัคม
พงึประพฤติปฏิบตัิต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสงัคม 
ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคม การ
ทีจ่ะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่
ใดถูกสิ่งใดผิด และเป็นไปตามแนวคิดของ วินัย วีระ
วัฒนานนท์ (2536: 12) ได้กล่าวว่า จริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเป็นสาขาหนึ่งของปรชัญา เป็นรากฐานที่
ก่อใหเ้กดิความคดิ ทศันคตแิละการปฏบิตัต่ิอสิง่ใดสิง่
หนึ่งซึ่งนอกเหนือไปจากการศึกษา หรือมีความรู้
เกี่ยวกบัข้อเท็จจริงหรอืปรากฏการณ์ในเรื่องต่างๆ 
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แล้วจริยธรรมเป็นหลกัการปฏิบตัิเกี่ยวกบัศีลธรรม
หรือคุณธรรมของมนุษย์ในเรื่องของความดีงาม 
ความถูกต้องและความเมตตาเอือ้อาทรต่อกนัและกนั 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม จงึเป็นหลกัการปฏบิตัเิกีย่วกบั
สิง่แวดลอ้มส าหรบัมนุษยท์ี่ยดึเอาความดงีาม ความ
ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและความเมตตาที่พึง
ปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะมผีลต่อชวีติและต่อมนุษย์
ดว้ยกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระครูวาปีพชั
ราภรณ์ (2554: 42-55) ไดศ้กึษา การศกึษาจรยิธรรม
สิ่ง แวดล้อมของพระนิสิตมหาวิทยาลัย  มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบรูณ์  มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระนิสติทีก่ าลงัศกึษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทยีบจริยธรรมสิง่แวดล้อมของพระนิสิตที่มี
อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งงานที่ต่างกัน  
ผลการวจิยัพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระนิสติ
ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วทิยาลยั ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดบัสูงมาก และพระนิสติที่
ก าลังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ศูนย์
การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ที่มอีายุระดบัการศกึษา 
และต าแหน่งงานต่างกนั มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกบังานวิจยัของอรอนงค์ พลโคกก่อง และ
คณะ (2561: 69-86) ไดศ้กึษา ปัญหาการทิง้ขยะในป่า
ชุมชน บา้นศรวีไิล หมู่ 8 ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อน
และหลงักจิกรรม พบว่า คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ของนิสติที่เขา้ร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคก
หินลาด เรื่อง ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน ก่อน
กิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อสงัคม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.07 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.95 เมื่อ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงั
การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่า ก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 
และสอดคล้องกบังานวจิยัปนัดดา ฤทธิส์ าแดง และ
คณะ (2562: 41-56) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์
พระราชาของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรม พบว่า คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ
นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมทรพัยากรน ้าโดยการท าฝาย
ต้นน ้าล าธารตามศาสตร์พระราชาก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับเพื่อสงัคม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.78 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.34 เมื่ อ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย จริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงั
การเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วม
กจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถใชเ้ป็นกจิกรรมในการจดัการเป็น
การสอนในหลกัสตูรของทุกระดบั และสามารถบูรณา
การเป็นกจิกรรมสรา้งจติส านึกในการปลูกตน้ไมม้คี่า
ไดเ้ป็นอย่างด ี
 2) การจดัท าโครงการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า
ทางเศรษฐกจิ ใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปทีใ่หค้วามสนใจ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารสรา้งและพฒันาสื่อนวตักรรมใน
รูปแบบของวดีทีศัน์ และโปสเตอร์ โดยผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจเพิม่ขึน้ 
 2) ควรมีการจัดการเกี่ยวกับกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
สามารถน าคว ามรู้ ที่ ไ ด้ ไปปรับ ใ ช้ ไ ด้อย่ า งมี
ประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 

 
 
 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(1), 2021 : 129 - 143 

142 

7. เอกสำรอ้ำงอิง 
กมลรตัน์  หลา้สวุงษ์. (2527). จติวทิยาสงัคม. คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร. 
เกษม จนัทรแ์กว้. (2547). สิง่แวดลอ้มเทคโนโลยแีละชวีติ. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
ชยัธชั จนัทรส์มุด. (2553). การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรบับุคลากรองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่. ปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ชัยยงค์ พรหมศ์วง. (2520). การทดสอบประสิทธิภาพ นวัตกรรมหรือสือ่การสอน. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 
ฐานข้อมูลพืชสมุนไพร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2562). พลบัพลา. [ออนไลน์]. ได้จาก: 

http://www.phargarden.com.  [สบืคน้วนัที ่26 พฤศจกิายน 2562]. 
ฐิตาภรณ์ วงศ์พงษ์ค า และคณะ. (2561). การส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง 

จงัหวดัมหาสารคาม. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย, 1(2), 45 – 53.  
ณิชกมล ดีวงษา และคณะ. (2561). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จงัหวัด

มหาสารคาม เรื่องชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย. 1(1), 12 – 29. 
ถวลัย ์มาสจรสั. (2553). Model การจดัการศกึษาและแหล่งการเรยีนรูส้รา้งสรรค.์ กรุงเทพฯ: ธารอกัษร. 
ทพิวรรณ หล่อสวุรรณรตัน์. (2548). การจดัการความรู.้ วารสารพฒันาบรหิารศาสตร.์ 45(2), 1-24. 
ธมนวรรณ ฤทธวิงค์. (2562). การส่งเสรมิการปลูกต้นลาน เพือ่อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นดง

หวาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็. ปรญิญาตรวีทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

ปนัดดา ฤทธิส์ าแดง และคณะ. (2562). การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชา. 
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย, 2(2), 41 – 56. 

ประภาเพญ็  สวุรรณ. (2520). ทศันคต ิ: การเปลีย่นแปลงและพฤตกิรรมอนามยั. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
ประภาเพญ็  สวุรรณ. (2550). การสอนสขุศกึษา  ทฤษฎแีละการประยุกต์.  กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิชย.์ 
ปรชีา ชา้งขวญัยนื. (2551). คู่มอืทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีน. กรุงเทพฯ: ภาพพมิพ.์ 
ปฤฐฎาง จนัทรบ์ุญเรอืง. (2549). พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ ความรู ้จติส านึกการมสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากร

ป่าไมข้องประชาชนในจงัหวดัเลย.  มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 
เผชญิ กจิระการ. (2546). ดชันีประสทิธผิล. เอกสารประกอบการสอน. คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

มหาสารคาม: ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา. 
พรทพิย์ ไชยสมเดช. (2558). การส่งเสรมิการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพเพือ่ใช้ในการเกษตรปลอดสารพษิ. ปรญิญาตรี

วทิยาศาสตร์บณัฑติ สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์  มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม. 

พรธดิา วเิชยีรปัญญา. (2547). การจดัการความรูพ้ื้นฐานและการประยุกตใ์ช.้ กรุงเทพฯ: เอก็ซเ์ปอรเ์น็ท. 
พรนิภา ตูมโฮม และคณะ. (2559). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน สาธารณรฐั

อนิโดนีเซยี. ปรญิญาวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา.  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
พระครวูาปีพชัราภรณ์. (2554). การศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระนิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาฯ ศนูยก์ารศกึษา 

จงัหวดัเพชรบูรณ์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ.์  

เพยีงใจ บุญทรพัย ์และคณะ. (2551). คู่มอืการปลกูไมป่้าเศรษฐกจิ. (กองบรรณาธกิาร).  บรษิทั นาคา อนิเตอรม์เีดยี จ ากดั. 
ไพรจติ ไชยยงค.์ (2556). การปลกูผกัสวนครวัปลอดสารพษิในชุมชนบา้นลาด ต าบลลาดพฒันา อ าเภอเมอืง จงัหวดั

มหาสารคาม. โครงการวจิยัวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(1), 2564 : 129 - 143 

143 

ภาสนิี เป่ียมพงศส์านต.์ (2548). สิง่แวดลอ้มศกึษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ยศพล พนัธ์เนียม และคณะ. (2561). การพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชนบา้นเกิ้ง ต าบลเกิง้ อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม.  วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย, 1(4), 17-26.  
ยุวเรศ วงษ์จนัทร์ และคณะ. (2561). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการท าสารปราบแมลงศตัรูพชืโดยใช้ใบน้อยหน่า.

ประมวลบทความ การประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

เ รือ งชัย  จ รุ งศิร วัฒ น์ .  ( 2555). เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน.  ขอนแก่น :  ศูนย์ผลิต เอกสาร
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

วรพร นนัทจนัทร.์ (2556). การสง่เสรมิการปลกูตน้กระถนิเทพาเพือ่การอนุรกัษ์พื้นทีป่่าชุมชนส าหรบัประชาชนบา้น
โคกก่อง ต าบลคนัธราราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม. สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา. คณะ
สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร.์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

วนิัย วรีะวฒันานนท.์ (2536). แนวคดิพื้นฐานทางจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม. กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย. 

ศศปิระภา เผ่าสขุด ีและคณะ. (2561). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการท าถ่านจากมลู สตัวเ์พื่อลดการท าลายทรพัยากร
ป่าไม้ส าหรับชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกจันทร์หอม  ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย, 1(1), 30 – 40. 

ศกัดิ ์ สนุทรเสณี. (2531). เจตคต.ิ กรุงเทพฯ: รุ่งวฒันา. 
ส านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม. (2549). แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัที ่6. การจดัการทรพัยากรป่าไม้. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กรุงเทพฯ : ชุมนุม
สหกรณ์แห่งประเทศไทย. 

สพุตัรา วงศษ์า. (2549). การพฒันาคู่มอืการสอนโดยใชส้ถานการณ์จ าลอง ในวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มส าหรบั
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี่ที ่4: วิจัยเชิงปฏิบัติการ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

อ ร ร ถ เ ด ช  ส ร สุ ร ช า ติ .  ( 2558). จ ริย ธ ร รม เพื ่อ ก า รสื ่อ ส า ร .  วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริญญ า ม ห า บัณฑิ ต .
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช.  

อรอนงค์ พลโคกก่อง และคณะ. (2561). การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย, 1(3), 69-86.  

 


