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บทคดัยอ่ 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่าต้นประดู่ป่า โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรม
แบบมสี่วนร่วม ORID ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ์ และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคติ
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื นิสติชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อม
ศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสาคาม จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา
ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบสมคัรใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ คู่มือการส่งเสริม 
แบบทดสอบความรูแ้บบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถี่ 
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการสง่เสรมิมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
82.66/81.83  สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการสง่เสรมิเท่ากบั 0.7077 แสดงว่านิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรู้
รอ้ยละ 70.77 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่าตน้ประดู่ป่า หลงั
การสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting valuable wood 
: Burma padauk by using ORID participatory training technique 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, the environmental 
knowledge test, attitude test and ethics test. The statistics used of data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation and paired t-test. The results of the research showed that the manual was 
efficiency of 82.66/81.83. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.7077. The students 
had more knowledge and effect to increased student progress after using the training manual at 70.77%. 
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 :Promoting, Planting valuable wood, ORID participatory training technique, Knowledge, Attitude, 

Environmental ethics     
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1. บทน ำ  
 ป่าไม้เป็นทรพัยากรที่มคีุณค่าต่อมวลมนุษย์
ทัง้ประโยชน์ทางตรงละประโยชน์ทางออ้มประโยชน์
ทางตรงของมนุษยค์อืการน ามาใชเ้ป็นปัจจยั 4 ไดแ้ก่ 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค  
สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐาน
ส าหรบัชวีติมนุษย์ในการด ารงชวีิตส าหรบัประโยชน์
ทางอ้อมได้แก่ การป้องกันการพังทลายของดิน 
ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั ้น ป่าไม้ 
จงึก่อใหเ้กดิคุณค่าต่อมนุษยท์ัง้ในดา้นเศรษฐกจิและ
การรักษาสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันพื้นที่ป่าใน
ประเทศไทยลดลงเป็นอย่างมากส าหรบัสาเหตุของ
การลดลงของป่าในประเทศไทยเกดิจากหลายสาเหตุ 
เช่น เกดิจากการลกัลอบตดัไมแ้ละเผาท าลายป่า การ
บุกลุกท าลายป่าเพื่อต้องการทีด่นิเพื่อท าการเกษตร 
การตัดฟันเพื่อแปรรูปจ าหน่าย และใช้สอยส่วนตัว
ตลอดจนการท าฟืนและการเผาถ่านท าให้พื้นที่ป่า
ลดลงส่วนใหญ่เกดิจากการกระท าของมนุษยเ์ป็นผล
ให้ทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรมลงไปอย่างรวดเร็ว 
(อภชิาต ภทัรธรรม, 2550 : 86-87) 
 ในปัจจุบนัพบว่าไม้เศรษฐกิจเป็นที่ต้องการ
ของตลาดจ านวนมาก กล้าไม้ ที่ผลติได้ไม่เพยีงพอ
ต่อความตอ้งการ มกีารส่งเสรมิและท าสญัญาซือ้ขาย
กันไว้ ล่วงหน้าตั ้งแ ต่เริ่มปลูก โดยภาคเอกชน 
สนับสนุนกล้าพันธุ์  นอกจากนี้ การปลูกไม้ไม้
เศรษฐกิจยังสอดคล้องกับนโยบายของรฐับาล ที่มี
ความต้องการใหม้กีารเปลีย่นพื้นทีน่าขา้วไปเป็นพชื
ชนิดอื่นๆ การเปลี่ยนพืน้ที่นาขา้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่
ไม่ เหมาะสมมาปลูกไม้เศรษฐกิจนั ้นจึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งของประเทศไทยทีช่่วยเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว
ให้กบัประเทศได้ อกีทัง้ยงัเป็นการพฒันาเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื ลดการบุกรุกพืน้ที่
ของรัฐบาล และลดการตัดไม้ท าลายป่าธรรมชาติ 
รวมทัง้ยังช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ  
(จิรวรรณ โรจนพรทิพย์, 2561 : 47) และรัฐบาลได้
ก าหนดใหไ้มย้นืตน้ทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิสามารถใช้
เป็นทรพัย์สนิเพื่อเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิได้โดย
สามารถน ามาค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ หรอืขอสนิเชื่อ
ได้โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนา

เกณฑ์การประเมนิมูลค่าต้นไม้ที่เป็นมาตรฐาน และ
ไดร้บัการยอมรบั นอกจากน้ีรฐับาลไดแ้กไ้ขกฎหมาย
โดยยกเลิกไม้หวงห้ามบนที่ดินกรรมสิทธิห์รือสทิธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ท าให้การ
ปลูก การตัดไม้เศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ง่าย ประชาชน
สามารถปลูกและตดัไมเ้ศรษฐกจิไดเ้หมอืนการปลูกพชื
เกษตรทัว่ไป (กรมป่าไม,้ 2562 : 2-5)  
 ตน้ประดู่ป่าเป็นไมผ้ลดัใบทีม่คี่าทางเศรษฐกจิ
และเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่ งใน 58 ชนิดที่เป็นไม้
เศรษฐกจิหรอืไมม้คี่า จะขึน้อยู่ในป่าเบญจพรรณและ
ป่าเตง็รงัทางภาคเหนือ และภาตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เนื้อไม้ประดู่น าไปใช้ในงานก่อสร้างทัง้ภายในและ
ภายนอกอาคาร เป็นไม้เนื้อแขง็ทีม่คีวามทนทานสูง 
เน้ือไมส้สีวยงาม สแีดงอมเหลอืงถงึสแีดงอฐิเขม้ และ
มคีวามทนทานตามธรรมชาต ิเปลอืกไมป้ระดู่ใชย้อ้ม
ผ้าและให้น ้าฝาดส าหรบัฟอกหนัง แก่นให้สดี าคล ้า 
ใช้ย้อมผ้ า  และยังมีประ โยช น์ ใน เชิงอ นุ รักษ์
สิ่งแวดล้อมต้นประดู่ ป่าเป็นไม้เรือนยอดกลมโต
แขง็แรงจะช่วยป้องกนัลมและคลุมดนิใหร้่มเยน็ชุ่มชืน้
และรองรับน ้ าฝนลดแรงปะทะหน้าดินน้อยลง 
ประกอบกบัระบบรากหยัง่ลึกแผ่กว้างเช่นเดียวกบั
เรอืนยอดจะช่วยยดึดนิไม่ใหพ้งัทลายไดง้่ายและราก
มปีมใหญ่ช่วยตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเก็บไว้ในรูป
ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ได้ ใบหนาแน่นเมื่อร่วงหล่น  
ผุพงัเพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวตัถุแก่ดินอย่างมาก 
(ส านกัสง่เสรมิการปลกูป่า กรมป่าไม,้ 2556 : 15)  
 ในปัจจุบันต้นประดู่ป่าเป็นที่นิยมปลูกของ
เกษตรกรเป็นจ านวนมาก จากสถิติบนัทึกการจ่าย 
กล้าไม้ของกรมป่าไม้ปี พ.ศ.2562 ต้นประดู่ป่าถูก
แจกจ่ายเป็นจ านวน 518,863 กลา้ ซึง่จดัอยู่ในอนัดบั
ที่ 5 รองลงมาจากไม้พยุง ตะเคยีนทอง และสกัที่มี
การแจกจ่ายสูงสุดในปี  พ.ศ.2562 และในร่าง
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2560-2579 ในประเด็น
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 มกีารใหค้วามส าคญัต่อการส่งเสรมิ
ธุรกิจป่าไม้ และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการ
สง่เสรมิชุมชนในเมอืง และชุมชนชนบทใหเ้ป็นพืน้ทีส่ ี
เขยีวเพื่อเพิม่พื้นที่ป่าสเีขยีว และป่าเศรษฐกิจนอก
เขตพื้นทีป่่า และเพื่อเพิม่พื้นทีส่เีขยีวในชุมชนเมอืง 
และชุมชนชนบท (กรมป่าไม,้ 2562 : เวบ็ไซต)์ 
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 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเหน็ความส าคญัของการปลูก
ต้นประดู่ป่า เนื่องจากต้นประดู่ป่าเป็นไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง  
มคีวามทนทานสูงสามารถเพิม่มูลค่าให้แก่ผู้ปลูกได้
เป็นอย่างด ีและนอกจากนี้ต้นประดู่ป่ายงัมปีระโยชน์
ในเชงิอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มอกีดว้ยโดยการส่งเสรมิการ
ปลกูตน้ประดู่ป่าโดยใชก้ารถ่ายทอดทางกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมี
สว่นร่วม ORID ซึง่เป็นกระบวนการการสนทนาแบบ
มสี่วนร่วมผ่านระดบัความส านึกสีร่ะดบั ได้แก่ วตัถุ
วสิยั ไตร่ตรอง ตคีวาม และตดัสนิใจ ทีส่ามารถท าให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นรู้จ ัก
ขัน้ตอนของวธิวีางแผนปฏบิตักิารเขา้ใจขัน้ตอนและ
พฒันาทกัษะการจดักจิกรรมการมสี่วนร่วมผ่านการ
สาธติและฝึกปฏบิตั ิมคีวามคดิรเิริม่และไดม้สีว่นร่วม
ของการสาธิตและฝึกปฏิบตัิที่มีบรรยากาศของการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่างสนุกสนานรวมถงึสามรถเหน็
คุณค่าของกรรมวิธีอันมีประโยชน์และสามารถ
วางแผนไดใ้นระยะเวลาสัน้ได ้เพื่อเป็นการสรา้งองค์
ความรู้ และส่งเสรมิการปลูกต้นประดู่ป่ารวมถึงเป็น
การการอนุรกัษ์ต้นประดู่ป่าไมม้คี่า หรอืไมเ้ศรษฐกจิใน
ประเทศไทย 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่า ต้นประดู่ป่า ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเกณฑ ์80/80 
 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลกูไมม้คี่าตน้ประดู่ป่า  
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลกูไมม้คี่าตน้ประดู่  
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่  นิสิตชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 118 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นิสิตชัน้ปีที่ 1 สาขา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีน
เรยีนรายวชิาทพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ซึ่งได้มาจาก
การเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มอืการส่งเสรมิ เรื่อง การปลูกไมม้คี่า 
ตน้ประดู่ป่า 
  2) ใบความรู ้เรื่อง การปลกูไมม้คี่าตน้ประดู่ป่า 
 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ไมม้คี่าตน้ประดู่ป่า  
  2) แบบวดัทศันคติต่อสิง่แวดล้อมต่อการ
ปลกูการปลกูไมม้คี่าตน้ประดู่ป่า  
  3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นประดู่ป่า โดย
ใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม ORID ผู้วจิยั
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที่ 1 การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมอื 
   1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น โดย
ศกึษาจากเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องของต้น
ประดู่ป่า และการฝึกอบรมแบบมสีว่นร่วม ORID เพื่อ
เป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบคู่มือในการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าต้นประดู่ป่า น าเนื้อหาของ
คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ประดู่ป่าเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารยท์ีป่รกึษาก่อนน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 
3 ท่าน ปรบัปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากขึ้นหลงัได้รบั
ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อน าไปใชเ้ป็นเครื่องมอื
ในการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นประดู่ป่า โดยใช้
เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสีว่นร่วม ORID 
   2) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา 
เอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการ
สรา้งเครื่องมอืวดัและประเมนิผลเกีย่วกบัการปลูกไม้
มคี่าต้นประดู่ป่า ได้แก่ แบบทดสอบความรู ้แบบวดั
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ทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มน าเสนอต่อ
อาจารยท์ี่ปรกึษาน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณ์มากขึน้หลงั
ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้เป็น
เครื่องมอืวดัและประเมนิผลเกีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า
ต้นประดู่ป่า จากนัน้น าเครื่องมอืวดัและประเมนิผล
เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าต้นประดู่ป่าไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับนิสิตชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์จ านวน 
30 คน น าไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มลูต่อไป 
   3) จั ด เ ต รี ย ม คู่ มื อ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
แบบทดสอบความรู ้วดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลกูไมม้คี่าตน้ประดู่ป่า 
  ระยะที่ 2 การจัดกิจกรรมการถ่ายทอด
ทางสิง่แวดลอ้มศกึษา 

   1) จัดกิจกรรมการส่งเสริมการปลูก 
ไม้มีค่า : ต้นประดู่ป่า โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรม
แบบ มสีว่นร่วม ORID 
   2) วดัผลความรูท้ศันคต ิและจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มก่อนการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้ประดู่ป่า 
โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสีว่นร่วม ORID 
   3) ถ่ายทอดความรู้ โดยใช้คู่มือการ
สง่เสรมิ เรื่อง การปลกูไมม้คี่าต้นประดู่ป่า โดยใชเ้ทคนิค
การมีส่วนร่วมแบบ ORID แก่นิสิตชัน้ปีที่  1 สาขา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 30 คน และวัดผล
ความรูร้ะหว่าง การสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้ประดู่ป่า 
โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสีว่นร่วม ORID  
   4) วัดผลของความรู้  ทัศนคติ  และ
จรยิธรรมเกี่ยวกบัการปลูกไม้มีค่าต้นประดู่ป่าหลงัการ
สง่เสรมิการปลูกต้นประดู่ป่า โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรม
แบบมสีว่นร่วม ORID 
   5) สรุปผลการการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า 
: ต้นประดู่ป่า โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม 
ORID 

 

   
ภาพประกอบที ่1 ถ่ายทอดความรูโ้ดยใชคู้ม่อืการสง่เสรมิ และวดัผลความรูร้ะหว่างการสง่เสรมิ 

 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1.1 ค่าความสอดคลอ้งและค่าความ
เหมาะสม โดยใชส้ตูรค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
   1.2 ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ
ความรู ้

   1.3 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ
ความรู้  แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
   1.4 ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อและ
ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบความรูแ้บบวดัทศันคต ิ
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
  3. สถติใิชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
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4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูก 
ไม้มีค่าต้นประดู่ป่า  
 ผลการศกึษาประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า 
ต้นประดู่ป่า ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิภาพของ
กระบวนการ  (E1) คิด เ ป็นร้อยละ  82.66 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 81.83 

พบว่า คู่มอืการส่งเสรมิจงึมปีระสทิธภิาพ 82.66/ 81.83 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1 
 ส่ ว นค่ า ดัชนี ป ร ะสิท ธิผ ล  พบว่ า  ดัช นี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่าต้นประดู่ป่า มีค่าเท่ากบั 0.7077 หมายความว่า 
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
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใช้
คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า ตน้ประดู่ป่า คดิเป็น
รอ้ยละ 70.77 (ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่าตน้ประดู่ป่า (E1 / E2)  

แผนกำรเรียนรู้ คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.53 1.63 82.66 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.36 1.93 81.83 

ประสิทธิภำพของแผนกำรเรียนรู ้เท่ำกบั 82.66/ 81.83 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่าตน้ประดู่ป่า 

ผลรวมคะแนน
ก่อนกำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
หลงักำรส่งเสริม 

จ ำนวนกลุม่
ตวัอยำ่ง 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของเครือ่งมือ 

227 491 30 20 0.7077 
 
4.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกไม้มีค่าต้นประดู่ป่า  
 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
ส่งเสรมิผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยของ
ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไมม้คี่าตน้ประดู่ป่า ก่อนการ
ส่งเสริมอยู่ในระดับน้อย (�̅�=7.56) และหลังการ

ส่งเสริมนิสติมคีะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกบัการ
ปลูกไม้มีค่าต้นประดู่ป่าอยู่ในระดบัมาก (�̅�=16.36) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกไม้มีค่าต้นประดู่ป่าก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05  
(ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไมม้คี่าตน้ประดู่ป่าของนิสติขัน้ปีที ่1 สาขาวชิา 
สิง่แวดลอ้มศกึษาโดยใช ้Paired t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 

ด้ำน  
ก่อนกำรส่งเสริม ระดับ

ควำมรู้  
หลงักำรส่งเสริม ระดับ

ควำมรู้  
t  df.  p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู้ 
(N=20) 

7.56 2.81 น้อย 16.36 1.98 มาก -13.553 29 .000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ  .05  
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4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกไม้มีค่าต้นประดู่ป่า  
 ผู้วิจ ัยได้มีการวัดความรู้ โดยการใช้แบบ 
วัดทัศนคติ  ก่อน ระหว่าง และหลังการส่งเสริม  
ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตต่ิอ
สิ่งแวดล้อมก่อนการส่งเสริมอยู่ ในระดับเห็นด้วย 

(�̅�=4.15) และหลงัการสง่เสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่ของ
ทศันคติต่อสิง่แวดล้อมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิ่ง 
(�̅�=4.71) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของทศันคติ
ต่อสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติ
มีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 (ดงัตารางที ่4)  

 
ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของทศันคตต่ิอการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าต้นประดู่ป่าของนิสติชัน้ปีที ่1 
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา โดยใช ้Paired t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 

ด้ำน  
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
t  df.  P 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ทัศนคติ 
(N=5) 4.15 0.47 เหน็ดว้ย 4.71 0.21 เหน็ดว้ย

อย่างยิง่ -5.584  29 .000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ  .05  
 
4 .4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อม  
 ผู้วิจ ัยได้มีการวดัความรู้โดยการใช้แบบวัด
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ส่งเสรมิ ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของ
จริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดบั
เพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง (�̅�=2.45) และหลงัการส่งเสรมิ

นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยของจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับเพื่อสังคม (�̅�=2.80) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิสูง
กว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05  
(ดงัตารางท ี5) 

 
ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา โดยใช้ 
Paired t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 

ด้ำน  
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

จริยธรรม 
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

จริยธรรม 
t  df.  P 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
จริยธรรม
สิ่งแวดล้อม  

(N=4) 
2.45 2.29 

เพื่อญาตมิติร
พวกพอ้ง 

2.80 0.35 เพื่อสงัคม -4 .424  29 .000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ  .0 .5  
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้
มีค่าต้นประดู่ป่า  
 ผลการศกึษาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
และประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า 
ต้นประดู่ป่า ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิภาพของ

กระบวนการ  (E1) คิด เ ป็นร้อยละ  82.66 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 81.83 
ดังนัน้คู่มือการส่งเสริมจึงมีประสิทธิภาพ 82.66/ 
81.83 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว้ ส่วน
ค่าดัชนีประสทิธิผล พบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่าตน้ประดู่ป่า มคี่า
เท่ากบั 0.7077 หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้
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และส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิ่มขึน้หลงัจากการใช้คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้ 
มคี่าต้นประดู่ป่า คดิเป็นรอ้ยละ 70.77 ซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวคดิของ เผชญิ กจิระการ และคณะ (2545 : 1-6) 
ทีไ่ด้กล่าวว่า ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้จะก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหวัง
ผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจโดยวิธี 
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
แน่นอนจะเหน็ได้ว่าผลการศกึษาประสทิธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 และประสทิธิผลของคู่มือการส่งเสริม
การปลกูไมม้คี่าตน้ประดู่ป่า เป็นการหาประสทิธภิาพ
ของคู่มอืการส่งเสรมิทีก่ าหนดเป็นเกณฑ์ทีผู่ส้่งเสรมิ
คาดหวงัใหผู้เ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิเปลีย่นพฤตกิรรมให้
เป็นที่พึงพอใจโดยวิธีหาประสิทธิภาพแบบวิธีหา
ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ (Empirical Approach) 
ตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 และแนวคิดของเกษม 
จนัทร์แกว้ (2547 : 32-33) ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า การพฒันา
มนุษย์ใหเ้กดิการลงมอืกระท าเพื่อสิง่แวดลอ้มทีด่ขี ึน้ 
ทัง้การปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เดิม และการ
ป้องกนัปัญหาใหม่ที่ก าลงัจะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
การกระท าที่เกิดขึน้มาจาก ความสมคัรใจไม่ใช่การ
บังคับ  โดยการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมที่มี ต่ อ
สิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการในการ

พฒันาจากการ “ไม่รู้” เป็น “รู้” จาก “รู้” เป็น “รู้สกึ” 
จาก “รูส้กึ” เป็น “คดิจะท า” และจาก “คดิจะท า” ไปสู่ 
“การลงมือกระท า” จนเกดิเป็น พฤติกรรม การรบัรู้
และเข้าใจในการปฏิบัติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ งนั ้น 
จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจจึงจะสามารถท าให้
เกดิผลทีม่ปีระสทิธภิาพได ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของพชัทิชา กุลสุวรรณ์ (2558 : 95-98) ที่ได้ศึกษา
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
เศรษฐศาสตร์สิ่งล้อมแบบบูรณาการส าหรับนิสิต
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า คู่มือการจดัการเรียนการสอนที่พฒันาขึ้นมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 89.49/82.00 ดชันีประสทิธผิล
ของการเรียนด้วยคู่มือการจัดการเรียนการสอนที่
พฒันาขึน้มีค่าดชันีประสทิธผิลเท่ากบั 0.534 แสดง
ว่าหลงัการเรยีนดว้ยคู่มอืนิสติมคีวามกา้วหน้าในการ
เรยีนร้อยละ 53.40 นิสติที่เรยีนด้วยคู่มอืการจดัการ
เรยีนการสอนมคีวามรูเ้กีย่วกบัเศรษฐศาสตร์สิง่ลอ้ม
เจตคติต่อการรอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะทาง
เศรษฐศาสตร์สิ่งล้อมหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนการที่พัฒนาขึ้นมาในครัง้นี้มี
ประสทิธภิาพเหมาะสมกบันิสติเนื่องจากหลงัใชคู้่มอืฯ 
รวมถงึงานวจิยัของสุรศกัดิ ์ปวะภูสะโก (2552 : 79-80) 
ทีไ่ดศ้กึษาการพฒันาคู่มอืการสอนรายวชิาดนตรสีากล 
2 เรื่องการปฏบิตัแิซกโซโฟนช่วงชัน้ที ่4 ชัน้กลางปีที ่1 
วทิยาลยันาฏศลิปะกาฬสนิธุ ์ผลการศกึษาพบว่า คู่มอื
การสอนที่พฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 81.88/84.38 ดชันี
ประสทิธผิลของการเรยีนดว้ยคู่มอืการสอนที่พฒันาขึน้ 
มีค่าด ัชนีประส ิทธ ิผลเท่าก ับ 0.76 แสดงว่าหลัง
เรียนด้วยคู่มือการสอนนักเรียนมีความก้าวหน้า  
ในการเรยีนร้อยละ 76 นักเรยีนที่เรยีนด้วยคู่มอืการ
สอนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนเพิม่ขึน้กว่า
ก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .01 และ
นักเรียนมีความพงพอใจต่อการเรียนด้วยคู่มือการ
สอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยสรุปคู่มอืการสอนที่
พฒันาขึน้มีประสทิธภิาพและประสทิธผิลเหมาะสม
นกัเรยีนมผีลการเรยีนดขีึน้กว่าก่อนเรยีนและมคีวาม
พงึพอใจต่อการเรยีนอยู่ในระดบัมากจงึควรสนบัสนุน
สง่เสรมิใหค้รดูนตรสีากลท าคู่มอืดงักล่าวส าหรบัไปใช้
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ในการเรยีนการสอนวชิาดนตรต่ีอไป และงานวจิยัของ
พรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 189-
2 0 2 )  ไ ด้ ศึ ก ษ า  ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม และเปรยีบเทยีบความรู้
ทศันคต ิและทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนิสิตปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่ า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
84.53/85.33 แสดงให้ เ ห็นว่ า คู่ มือ ฝึ กอบรมมี
ประสทิธิภาพและสามารถน าไปใช้ได้รวมถึงงานวิจยั
ของณิชกมล ดวีงษา และคณะ (2561 : 12-29) ได้ศกึษา
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ชุมชนกบัการ
จดัการป่าชุมชน มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการจดัการ
ป่ า ชุ ม ชนโ คกหิน ลาด  อ า เภอ เมือ ง  จั งห วัด
มหาสารคาม เพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
ป่ า ชุ ม ชนโ คกหิน ลาด  อ า เภอ เมื อ ง  จั งห วัด
มหาสารคามใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ศึ ก ษ า ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง คู่ มื อ กิ จ ก ร ร ม  
ผลการศกึษาพบว่า ค่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) คู่มือ
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม เรื่องชุมชนกับการจัดการ 
ป่าชุมชน มคี่าเท่ากบั 0.8380 แสดงว่านิสติทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมมคีวามรู้เพิม่ขึน้และส่งผลให้นิสติที่เขา้ร่วม
กจิกรรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู ้รอ้ยละ 83.80  
5.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกไม้มีค่าต้นประดู่ป่า  
 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 และหลัง ผล
การศึกษาพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้
เกีย่วกบัการปลกูไมม้คี่าตน้ประดู่ป่า ก่อนการสง่เสรมิ
อยู่ในระดบัน้อย (�̅�=7.56) และหลงัการสง่เสรมิ นิสติ
มีคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มีค่า 
ต้นประดู่ ป่ า อยู่ ใ น ระดับมาก  ( �̅�=16.36)  เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกไม้มีค่าต้นประดู่ป่าก่อนและหลังการส่งเสริม 

พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ . 05  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประภาเพ็ญ สุวรรณ 
(2550 : 18) ที่กล่าวว่า ความรู้ว่าเป็นพฤติกรรม
ขา้งต้นซึ่งผูเ้รยีนรูเ้พยีงแต่จ าแนกไดอ้าจโดยการฝึก 
หรอืโดยการมองเหน็ ไดย้นิ จ าได ้ความรูข้ ัน้นี้ ไดแ้ก่ 
ความรูเ้กีย่วกบัค าจ ากดัความ ความหมาย ขอ้เทจ็จรงิ 
ทฤษฎี กฎโครงสร้าง และวิธกีารแก้ปัญหาเหล่านัน้ 
รวมถึงแนวคดิของประยูร วงศ์จนัทรา (2555 : 319) 
ทีก่ล่าวถงึความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มศกึษาว่า “ความรูค้อื
การรับรู้ด้วยประสาทสมัผัสทัง้ 5 และการรบัรู้ด้วย
จิตใจการรับรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้
กระบวนการถ่ายทอดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ”  
จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกไม้มคี่า ต้นประดู่ป่า โดยใช้เทคนิค
การฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม ORID ส าหรบันิสติชัน้ปี
ที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่า 
นิสติมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 จะแสดงใหเ้หน็
ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้นนัน้เกิดจากการฝึก
การมองเหน็ การได้ยนิ การได้จ า เกดิการรบัรู้ผ่าน
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 จึงท าให้กระบวนการถ่ายทอด
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และแนวคดิของวจิารณ์ พานิช 
(2548 : 5-6) ที่ได้กล่าวถึงความรู้ว่าความรู้นัน้มี
หลายนัยและหลายมิติ ดังนี้  1) ความรู้ คือ สิ่งที่
น าไปใช้จะไม่หมดหรอืสกึหรอ แต่จะยิ่งงอกงามขึ้น 
2) ความรู้  คือ สารสนเทศที่น าไปสู่การปฏิบัติ  
3) ความรู้เกิดขึ้น ณ จุดที่ต้องการใช้ความรู้นั ้น  
4) ความรู้เป็นสิง่ที่เกิดขึ้นกบับริบท และกระตุ้นให้
เกดิขึน้โดยความต้องการ และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของทศพร ฆ้องค า (2557 : 56-57) ที่ได้ศึกษาการ
ส่งเสริมการปลูกต้นประดู่ป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชน
โรงเรยีนบา้นดอนหน่อง ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนมีความรู้ก่อนการส่งเสริมอยู่ ในระดับดี 
(�̅�=10.78) และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่
ในระดบัดีมาก (�̅�=15.10) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูห้ลงั
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การสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการที่
ใช้ในการส่งเสริมนี้ ท าให้นักเรียนมีความสนใจ
สามารถสร้างความรู้และทศันคติที่ดีต่อการปลูกต้น
ประดู่ ป่าเพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนในทางที่ดีขึ้น 
รวมถึงงานวจิยัของธชิากร เอกทศัน์ (2557: 41-42) 
ทีไ่ด้ศกึษาการส่งเสรมิการปลูกต้นประดู่เพื่อช่วยลด
ปัญหาภาวะโลกร้อนส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองอุ่ม ต าบลนาสนีวล อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=14.26) 
และหลงัการส่งเสรมินกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก 
(�̅�=18.36) การมสีว่นร่วมหลงัการสง่เสรมิโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (�̅�=2.51) และหลงัการส่งเสรมินักเรยีน
มคีวามพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการส่งเสรมิอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก ( �̅�=4.18) แสดงให้ เห็นว่ า
กระบวนการในการส่งเสริมนี้สามารถสร้างความรู้ 
และการมสี่วนร่วมทีด่ ีและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ชยัทตั ปัททุม (2550  : 85-87) ทีไ่ดศ้กึษาการเปรยีบ
ความรูก้ารใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืของกลุ่มเกษตรกร 
ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัก าแพงเพชรหลงัใช้
กระบวนการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วม มวีตัถุประสงค์เพื่อ
ประเมินความรู้ และเพื่อเปรียบเทียบความรู้ ในกลุ่ม
เกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้หลังการทดลองค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้ที่ถูกต้องสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของเสาวนีย ์ศรนุ้ีย (2551 : 75-81) ไดศ้กึษา
ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนเทศบาล 2 จงัหวดั ทีเ่รยีน
ดว้ยการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตร ์
ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ผลการวจิยัพบว่า ผลการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรข์อง
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานวทิยาศาสตร ์หลงัเรยีนมผีลการเรยีนรูด้ขี ึน้

โดยผลการเรียนรู้ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
มผีลการเรยีนอยู่ในระดบัพอใช ้
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกไม้มีค่าต้นประดู่ป่า  
 ผู้วิจ ัย ได้มีการวัดความรู้ โดยการใช้แบบ 
วัดทัศนคติ ก่อน ระหว่าง และหลังการส่งเสริม  
ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตต่ิอ
สิ่งแวดล้อมก่อนการส่งเสริมอยู่ ในระดับเห็นด้วย 
(�̅�=4.15) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ของทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ ในระดับเห็นด้วย 
อย่างยิง่ (�̅�=4.71) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของ
ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ . 05  
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ลูธ านส์ ฟรีแมน 
(Luthans Freeman, 1995 : 609) ทีไ่ดใ้หค้วามหมาย
ไว้ว่า ทศันคติ หรือ ความคิดเห็น หมายถึง ความ
พร้อมทางด้านจิต ใจที่จ ะตอบสนองต่อบุคคล 
สถานการณ์วตัถุ และความคดิเหน็ โดยมลีกัษณะที่
คงที่แน่นอน ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ และมี
รูปแบบการตอบสนองอย่างเดยีวกนั รวมถึงแนวคดิ
ของมัญชรัตน์ วิรัชวงศ์ (2542 : 25) ที่ได้กล่าวว่า 
ปัจจยัที่ท าให้เกดิทศันคติการเรยีนรู้ซึ่งเกดิจากการ
อบรมสัง่สอนท าให้เกิดการรวบรวม  และสะสม
ประสบการณ์โดยประสบการณ์ทางตรงของแต่ละ
บุคคล และเกิดจากสิง่เร่าที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคล
เกิดทศันคติต่อสิง่ต่างๆ และเหตุการณ์ประทบัใจที่
แ ล้ วมาหลายๆ ครั ้ง  จ ะท า ให้ เกิดกา รสะสม
ประสบการณ์ ซึ่งน าไปสู่การเกิดทัศนคติสามารถ
เกิดขึ้นได้หากได้รับเหตุการณ์เพียงครัง้เดียวหรือ
หลายครัง้จนท าใหเ้กดิความประทบัใจในทางบวกคอื 
ความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกลบ คือ ความรู้สกึไม่
ชอบต่อสิ่งนั ้นการยอมรับเอาแบบทัศนคติของ 
ผูเ้หนือกว่ามาเป็นของตนเกดิจากบุคลกิภาพของแต่
ละบุคคลหรือ เกิดจากอิทธิพลของสื่ อมวลชน
สื่อมวลชนเป็นแหล่งขอ้มูลที่ท าให้เกดิความ เข้าใจ 
และอารมณ์ซึง่น าไปสูก่ารชกัจูงในทางปฏบิตั ิจะเหน็
ได้ว่าผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลกูไมม้คี่า: ต้นประดู่ป่า โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรม
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แบบมสีว่นร่วม ORID ส าหรบันิสติชัน้ปีที ่1 สาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ .05 แสดงให้เหน็ว่าท าให้
เกิดทศันคติการเรียนรู้ซึ่งเกดิจากการอบรมสัง่สอน
ท าให้เกิดการรวบรวม และสะสมประสบการณ์โดย
ประสบการณ์ทางตรงของแต่ละบุคคล และเกดิจากสิง่
เร่าที่เป็นตวักระตุ้นใหบุ้คคลเกดิทศันคติต่อสิง่ต่างๆ 
ซึง่น าไปสูก่ารชกัจูงในทางปฏบิตั ิและแนวคดิของกูด 
(Good, 1973 : 3) ที่ได้กล่าวว่า ความคิดเห็นหรือ
ทัศนะ หมายถึง ความเชื่อ ความคิด หรือการลง
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) และหลงัการสง่เสรมินิสติมทีศัคตโิดย
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (�̅�=2.73) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิ พบว่า นิสติมทีศันคตหิลงัการส่งเสรมิมากกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า คู่มอืการจดักจิกรรมการสง่เสรมิการ
ปลูกกล้วยหอมพื้นบ้านและการอนุรกัษ์ มีผลท าให้
ทศันคตเิพิม่ขึน้ รวมถงึงานวจิยัของสจุริา มชียั (2557 
: 59-60) ที่ได้ท าการการส่งเสรมิการปลูกบวับกและ
การท าน ้าใบบวับกเพื่อส่งเสรมิสขุภาพของประชาชน
บ้านดอนบม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ 
หลังการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ  
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย แสดงให้เหน็ว่าการส่งเสรมิการ
ปลูกบวับกและท าน ้าใบบวับกเพื่อ ส่งเสรมิสุขภาพ
ของประชาซน มผีลท าให้ทศันคติของชาวบ้านเพิ่ม
มากขึน้ และงานวจิยัของวาท ีสมศร ี(2555 : 63-66) 
ได้ศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักเรียน

มธัยมศกึษาเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 
อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจ
ความรู้และทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา เขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  36 อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา ต่อการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน ผลการวจิยัพบว่า ดา้นความรูข้อง
นักเรียนมธัยมศกึษา เขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 36 อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ต่อการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มคีวามรู้เกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยรวม
อยู่ในระดบัสูง ด้านทัศนคติของนักเรียนมธัยมศึกษา 
เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 อ าเภอปง 
จงัหวัดพะเยา ต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถาม 
มทีศันคตต่ิอการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีนของโรงเรยีนอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของณชพฒัน์ อศัวรชัชนันท์ (2555 : 145-148)  
ที่ได้ศึกษาเรื่องเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการใช้
บรกิารเครื่องจ าหน่ายน ้า ดื่มแบบหยอดเหรยีญของ 
ผู้พักอาศัย ในอพาร์ท เม้นท์ในจังหวัดนนทบุรี   
มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาทศันคตแิละพฤติกรรมการ
ใชบ้รกิารเครื่องจ าหน่ายน ้าดื่มแบบหยอดเหรยีญของ
ผูพ้กัอาศยัในอพารท์เมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุร ีผลการ
การวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 272 คน มอีายุต ่ากว่า 25 ปี มกีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และมี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 5,001-10,000 บาท อตัรา
ค่าเช่าอพารท์เมน้ทต่์อเดอืนระหว่าง 1,501-3,000 บาท 
มีจ านวนผู้พักอาศัยในห้องเดียวกัน 2 คน ส่วนใหญ่
บริโภคน ้าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายน ้ าดื่มแบบหยอด
เหรียญปริมาณบริโภคน ้าดื่มต่อวัน 1-2 ลิตร รู้จ ัก
เครื่องจ าหน่ายน ้าดื่มแบบหยอดเหรยีญจากตวัเครื่อง
จ าหน่ายน ้าดื่ม และเคยใช้บรกิารเครื่องจ าหน่ายน ้า
ดื่มแบบหยอดเหรยีญใช้บรกิารเฉลี่ยสปัดาห์ละ 1-2 
ครัง้ ปรมิาณการซื้อน ้าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายน ้าดื่ม
แบบหยอดเหรยีญต่อครัง้จ านวน 4-5 ลติร สาเหตุที่
ใช้บริการเครื่องจ าหน่ายน ้ าดื่มแบบหยอดเหรียญ
เนื่องจากมีความสะดวกในการน าภาชนะมาบรรจุ 
และสาเหตุที่ไม่ใช้บรกิารเครื่องจ าหน่ายน ้าดื่มแบบ
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หยอดเหรียญเนื่องจากไม่มัน่ใจในคุณภาพของน ้า 
กลุ่มตัวอย่ างมีทัศนคติในการใช้บริการเครื่ อง
จ าหน่ายน ้าดื่มแบบหยอดเหรียญจ าแนกตามส่วน
ประสมทางการตลาดดงันี้ ดา้นผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบั
ดี ด้านราคาอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านสถานที่วาง
จ าหน่ายอยู่ในระดบัดดีา้นการสง่เสรมิการตลาดอยู่ใน
ระดบัดแีละทศันคตโิดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัด ีเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างมทีศันคติใน
การใชบ้รกิารเครื่องจ าหน่ายน ้าดื่มแบบหยอดเหรยีญ 
ในด้านความง่ายในการใชเ้ครื่องจ าหน่ายน ้าดื่มแบบ
หยอดเหรยีญสงูทีสุ่ด และมทีศันคตใินการใชบ้รกิาร
เครื่องจ าหน่ายน ้ าดื่มแบบหยอดเหรียญ ในด้าน
คุณภาพของน ้า เช่น ความสะอาด, ความใส, กลิ่น, 
รส ต ่าทีส่ดุ  
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อม  
 ผู้วิจ ัยได้มีการวดัความรู้โดยการใช้แบบวัด
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ส่งเสรมิ ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนการสง่เสรมิอยู่ในระดบัเพื่อ
ญาติมิตรพวกพ้อง (�̅�=2.45) และหลงัการส่งเสริม
นิสติมคีะแนนเฉลี่ยของจรยิธรรมสิง่แวดล้อม อยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม (�̅�=2.80) เมื่อเปรียบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิ พบว่า นิสตมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริม
สงูกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ.05 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา 
(2554 : 360-361) ทีไ่ดก้ล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
หมายถงึ หลกัทีค่วรประพฤตต่ิอธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม 
เพื่อใหธ้รรมชาตสิิง่แวดลอ้มด ารงอยู่ไดต้ามดุลยภาพ
ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างกลมกลืน 
และอย่างยัง่ยนืโดยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเป็นวธิกีาร
จดัการสิง่แวดลอ้มทีม่นุษยไ์ดห้นัมาจดัการกบัตวัเอง
หรอืเป็นการกลบัมาปรบัปรุงระบบการจดัการมนุษย์ 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมมุ่งที่จะเขา้ใจ สิง่แวดลอ้ม และ
สรา้งระบบความสมัพนัธท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่าง
มี ค ว า ม เ อื้ อ อ า ท ร ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น  แ ม้ จ ะ มี
กระบวนการพฒันาเศรษฐกจิเพื่อน าทรพัยากรธรรมชาติ
ไป ใช้ เพื่ อสนองความต้องการของม นุษย์แ ต่

ทรพัยากรธรรมชาติจะไม่ถูกท าลายหมดสิน้ คนที่มี
จริยธรรมสิง่แวดล้อมจะรู้จกัใช้ทรพัยากรธรรมชาติ 
อย่างฉลาด และขณะเดียวกันก็รู้จ ักพัฒนาและ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติให้ด ารงอยู่อย่างยัง่ยืน 
และนัน่ก็คือการรู้จ ักหลักการพัฒนาแบบยัง่ยืน 
รวมถึงแนวคิดของ พระปลัดชัยณรงค์ รัตนดีมัน่ 
(2551 : 21) ที่ได้กล่าวว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
(Environmental  Ethic) หมายถึง หลักการปฏิบัติ
เกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบัมนุษยท์ี่ยดึความงดงาม
ความถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรมและความเมตตาทีพ่งึ
ปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มซึง่จะมผีลกระทบต่อชวีติและต่อ
มนุษยด์้วยกนัในการที่มนุษย์ พงึปฏบิตัิต่อแวดล้อม
จงประกอบไปด ้วย รากฐานความ เชื ่อ ใ น เช ิง
ค ุณธรรมที่มีความแตกต่างในระดับที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนัไปเกดิจากการ
อบรมสัง่ สอน จะ เห็นได้ว่ าผลการศึกษาและ
เปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มนิสติมคีะแนนเฉลีย่
หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมจะท าให้เข้าใจในสิง่แวดล้อม และสร้าง
ระบบความสมัพนัธ์ที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอย่างมี
ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันได้มากยิ่งขึ้น  และ
แนวคดิของอรรถเดช สรสุชาต ิ(2558 : 23) ที่ได้ให้
ความหมายจริยธรรมว่ า  จริยธรรม หมายถึง 
คุณสมบตัทิางความประพฤตทิีส่งัคมมุ่งหวงัใหค้นใน
สงัคมนัน้ประพฤตมิคีวามถูกตอ้งในความประพฤต ิมี
เสรภีาพภายในขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) 
เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสงัคมพึงประพฤติปฏิบัติต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสงัคม ทัง้นี้ เพื่อก่อให้เกิด
ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคมการที่จะปฏิบัติให้
เป็นไปเช่นนัน้ได้ผู้ปฏิบตัิต้องรู้ว่าสิง่ใดถูกสิง่ใดผิด
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของบรรเจดิ ปานเงนิ  (2550 : 
66-67) ที ่ไ ด ้ศ ึกษาจ ร ิย ธ ร รมสิ ง่ แ ว ดล ้อมขอ ง
บุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอนามยัในจงัหวดั
เพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสาธารณสุข
ประจ าสถานีอนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์มสีิง่แวดล้อม
โดยรวม และเป็นรายด้านโดยเรียงตามล าดบัค่าเฉลี่ย
มากไปน้อยดงันี้ ดา้นทรพัยากรป่าไม้ ด้านการจดัการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และด้านทรัพยากรน ้ า  
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บุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอนามยัในจงัหวดั
เพชรบูรณ์ที่มอีายุระดบัการศกึษา และต าแหน่งงาน
ต่างกนัมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนั รวมถงึ
งานวจิยัของอรอนงค ์พลโคกก่อง (2560 : 89-91) ได้
ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ป่าชุมชน 
โคกหนิลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง 
ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้ จติอาสาสิง่แวดลอ้ม และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่า
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 และงานวจิยัของบรรจบ วดัเมอืง (2556 : 
76-80) ไดศ้กึษาการศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
พระนิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 
ศูนย์การศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ซึ่งมวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
พระนิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 
ศูนย์การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการวิจยัพบว่า 
พระนิสติมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดเพชรบู รณ์  มีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม โดยรวมและเป็นรายด้าน 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านทรัพยากรป่าไม้ ด้านทรพัยากร แหล่งน ้า อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด และดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มในศาสน
สถานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิศาล เครือลิต (2557 : 86-93) ได้ศึกษาผลการจัด
กจิกรรมเสรมิหลกัสูตรค่ายสิง่แวดล้อมที่มต่ีอจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและหลังเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรค่ายสิง่แวดล้อมของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 1 ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายสิ่งแวดล้อมมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนเขา้
ร่วมกจิกรรม 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) งานวิจยันี้เป็นการส่งเสริมโดยใช้เทคนิค
การฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ORID วิทยากรควรมี
ความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม 
ORID และการจัดกิจกรรมแบบรวมกลุ่มเพื่อระดม
ความคดิ  
 2) วทิยากรควรมทีกัษะช่วยใหเ้กดิความกลม
เกลยีวเป็นหนึ่งเดยีวภายในกลุ่มเพื่อช่วยให้สมาชิก
ทัง้หมดของกลุ่มไดร้เิริม่และเขา้ร่วมในกระบวนการ
สนทนาแลกเปลีย่นกนัอย่างแทจ้รงิ 
 3) สามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่า ต้นประดู่ป่าไปเป็นแนวทางเพื่อใชใ้นการส่งเสรมิ
ฝึกอบรมแก่ผู้ที่สนใจต่อไปได้ และจะต้องเน้นการ
ท างานแบบกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถสร้าง    
องค์ความรู้ได้จากสิ่งที่เห็น สิง่ที่รู้สึก และสามารถ
น าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ เช่น เพศ 
อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี ทีอ่าจจะมผีลต่อความรู้ 
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เพื่อหาแนวทางใน
การสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ต่อการเรียนรู้การ
ปลกูไมม้คี่าตน้ประดูป่้า 
 2) ควรมกีารสรา้งหรอืพฒันาสื่อนวตักรรมใน
การส่งเสรมิโดยใช้คู่มือส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า ต้น
ประดู่ป่าโดยรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์อโิฟกราฟิกส์ 
หรอืคู่มอือเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมการ
ส่งเสรมิเกดิความสนใจต่อกจิกรรมส่งเสรมิเพิม่มาก
ยิง่ขึน้ 
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