
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(3), 2564: 89 - 104 
ISSN 2651-0782 

 

 
ผูด้  ำเนินกำรหลกั : จกัรพนัธ ์อตัถาภมู ิ; อีเมล : Jakkapan71040@gmail.com 

กำรส่งเสริมกำรปลกูบวบหอมปลอดสำรพิษ  โดยใช้เทคนิคกำรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ORID 
 

จกัรพนัธ ์อตัถำภมิู1, ประยูร วงศจ์นัทรำ2, ลิขิต จนัทรแ์ก้ว3 

1,2,3 คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 

 
จกัรพนัธ ์อตัถาภูม,ิ ประยูร วงศจ์นัทรา, ลขิติ จนัทรแ์กว้. (2564). การส่งเสรมิการปลกูบวบหอมปลอดสารพษิ โดยใช้
เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสีว่นร่วม ORID. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(3), 2564 : 89 - 104. 

 
บทคดัยอ่ 

 งานวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกบวบหอมปลอดสารพษิ โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรม
แบบมีส่วนร่วม ORID ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ 
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้
ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่า ซึง่ไดม้าจากการสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ คู่มอืการ
สง่เสรมิการปลูกบวบหอมปลอดสารพษิ แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิี่
ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า 
คู่มอืการสง่เสรมิมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 88.33/82.16 สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืมคี่าเท่ากบั 0.590 แสดงว่า  นิสติมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรู้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 59.00 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  หลงั
การสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a manual of promotion of planting Fragrant zucchini 
zucchini non-toxic by using participatory training techniques ORID with efficiency and effectiveness according 
to criteria 80/80 and to study and compare knowledge, attitude and ethics before and after the promotion. 
The sample used in the research were 30 the 1st year undergraduate students in Environmental Education, 
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, enrolled in forest and wildlife 
resources subject, by voluntary participation. The research tools were a manual of promotion of planting 
Fragrant zucchini zucchini non-toxic, the environmental knowledge test, attitude test. and environmental 
ethics test. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and 
paired t-test. The results of the research showed that the manual was efficiency of 88.33 / 82.16. The 
effectiveness of the activity manual index was equal to 0.590. The students had more knowledge and effect 
to increased students progress after using the promotion manual at 59.00%. 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, Fragrant zucchini zucchini non-toxic, knowledge, Attitude, Environmental Ethics, 
Participatory training techniques ORID. 
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1. บทน ำ  
 ปัจจุบนัประเทศไทยมปีระชากรเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ท า
ให้มกีารขยายตวัทางด้านเศรษฐกจิเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ 
จึงได้มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการเพิ่ม
ผลผลติด้านอาหารให้เพยีงพอกบัผู้บรโิภค โดยมกีารน า
สารเคมกี าจดัศตัรพูชืเขา้มาช่วยในการเพาะปลูกเพื่อเพิม่
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นเหตุให้เกิดปัญหาตามมา
มากมายหลายอย่าง ได้แก่ ปัญหาการใช้สารเคมีใน
ปรมิาณที่มากเกนิความจ าเป็นท าให้เกดิการตกค้างของ
สารเคมีในดิน น ้า ผลผลิตทางการเกษตร และห่วงโซ่
อาหาร เพราะสารเคมีก าจดัศตัรูพืชทุกชนิดเป็นพิษต่อ
สิ่งมีชีวิต หากใช้เกินความจ าเป็นหรือขาดความ
ระมดัระวงัในการใชแ้ลว้ จะท าใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพ
อนามยัของประชาชนได ้ในระบบตลาดหรอืสงัคมทุนนิยม 
เกษตรกรจะตัดสินใจผลิตพืชชนิดใด ก็ขึ้นอยู่กับ
ผลตอบแทนสุทธหิรอืรายไดสุ้ทธทิี่จะได้รบัจากการผลติ 
รายได้สุทธิต่อไร่จากการผลติของเกษตรกร ก็จะขึ้นอยู่
กับราคาและจ านวนของผลผลิตนัน้ รวมทัง้ราคาและ
จ านวนปัจจยัการผลติ ซึง่รวมถงึสารเคมทีีใ่ช ้การลดหรอื
เลกิใช้สารเคมอีาจท าให้ผลผลติที่ได้น้อยลง รวมทัง้เกิด
ความเสียหายจากศัตรูพืช เกษตรกรจะตัดสินใจโดย
พจิารณาว่ารายได้ที่เป็นตวัเงนิทีไ่ด้รบัน้อยลงจากความ
เสยีหายของผลผลติจะคุม้กบัต้นทุนในส่วนของสารเคมทีี่
ลดลงหรือไม่ การที่เกษตรกรไม่สามารถแบกรับความ
เสี่ยง และความไม่แน่นอนของรายได้ ท าให้เกษตรกร
ตดัสนิใจโดยไม่ค านึงว่าการลดการใชส้ารเคมจีะท าใหเ้กดิ
ประโยชน์หรือสวสัดิการต่อสงัคมในเชิงมหาภาคสูงขึ้น
เท่าใด (กรมส่งเสรมิและนิเทศศาสตรเ์กษตร แม่โจ้, 2562 
: เวบ็ไซต)์ 
 บวบ เป็นไม้เถาเลื้อย เถาแขง็และเหนียว คล้าย
กบัถัว่พู แต่มอีายุเพียงปีเดียวหรือฤดูเดียว เถาสเีขยีว
อ่อน ล าต้นมว้นพนัสิง่ยดึเกาะไดด้ ีมมีอืเกาะ ใบเดีย่วรูป
กลมขนาด 10-20 เซนตเิมตร ตามเถาและใบจะมขีนอ่อน 
ขึน้ปกคลุม ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ ดอกบวบนับเป็น
ดอกไม ้ทีม่คีวามสวยงาม มสีเีหลอืงนวล เยน็ตา มกับาน
ในช่วงเย็น ๆ กลีบดอกสีเหลือง มีผลกลม เส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 5-10 เซนติเมตร ยาว 10-80 เซนติเมตร มี
หลายเมลด็ เมื่อแก่ภายในผลจะกลวงและเหลอือยู่แต่เสน้
ใยผลอ่อนสเีขยีวมลีายเขยีวเขม้ ผลแก่สเีขยีวออกเหลอืง

จนถึงสีน ้ าตาล มีเส้นใยเหนียว ลักษณะเป็นร่างแห 
(หนงัสอืเรื่องการปลกูผกับนพืน้ทีส่งู, 2562 : เวบ็ไซต)์ 
 ประโยชน์ของบวบ ผลอ่อนและยอดอ่อนสามารถ
น าไปประกอบอาหารได้ เช่น แกง แกงเลียง ผัด หรือ
น าไปลวกกินกับน ้ าพริก น ้ ามันจากเมล็ดบวบหอม
สามารถน ามาใช้ท าอาหารได้ ใยผล ใยบวบ หรอืรงับวบ
สามารถน ามาใช้ในการท าความสะอาดเครื่องแก้ว 
เครื่องครวั รถยนต์ ท าใยขดัหม้อ เอามาขดัถูตัวหรอืใช้
ล้างจานได้ ฯลฯ หรอืจะใช้เป็นที่บุรองภายในของหมวก
เหลก็ ท าเบาะรองไหล่ ยดัในหมอน ในรถหุม้เกราะ ใชใ้ส่
ในหบีห่อเพื่อป้องกนัการกระทบกระแทก ใชผ้สมท าแผ่น
เก็บเสยีง ฯลฯ อีกทัง้ใยผลหรือรงับวบยงัมีคุณสมบตัิที่
ทนความร้อนได้ดี ใช้ท าหน้าที่ส าหรบัจบัหม้อที่ร้อน ๆ 
หรอืใชร้องหมอ้นึ่งขา้ว หรอืใช้ในการกรองน ้ามนัของเรอื
เดนิทะเลและเครื่องยนต์ทีม่รีะบบการเผาไหมภ้ายในต่าง 
ๆ ได ้นอกจากนี้ยงัน ามาใช้สานเป็นเสื่อ หมวก ผ้าปูโต๊ะ 
ใช้ผสมในปูนปลาสเตอร์ ในสารเคลอืบท าแผ่นเกบ็ความ
รอ้น อกีทัง้ใยผลหรอืรงับวบกย็งัเป็นแหล่งทีใ่ห ้Cellulose 
ที่น ามาใช้ท าเป็นเยื่อกระดาษได้อีกด้วย (กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสขุ, 2558 : เวบ็ไซต)์ 
สรรพคุณของบวบหอ ตามคมัภีรแ์พทย์แผนไทยโบราณ 
กล่าวว่า บวบหอมเป็นยาบ ารุงธาตุ การรบัประทานผลสด 
จะช่วยบรรเทาอาการไขแ้ละบ ารุงน ้าด ีท าใหเ้จรญิอาหาร 
ใบรักษาแผลสด ห้ามเลือด หรือหากมีอาการเหงื่อออก
มาก ให้ใช้ใบสดผสมกบัเมนทอลแล้วน ามาต าใช้เป็นยา
ทาหรอืใชพ้อกตามศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจนี ระบุส่วนใบ 
ผล ใยบวบ รากและเถา มรีสขมหวานเยน็ ออกฤทธิท์ีต่บั 
ใช้เป็นยาขบัพษิร้อน ถอนพษิไข ้ดอกมรีสชุ่มหวานและ
เย็นจดั ช่วยดบัร้อนในร่างกาย ช่วยท าให้เลือดเย็น วิธี
รบัประทานคือ น าส่วนต่างๆ ของบวบหอมมาตากแห้ง 
แล้วต้มในน ้าเดือด รบัประทานก่อนอาหารวนัละ 3 ครัง้ 
ตดิต่อกนั 7 วนัผลมรีสชุ่มและเยน็ใชเ้ป็นยารกัษาโรคบดิ
ถ่ายเป็นเลอืด โดยใชผ้ลแห้งประมาณ 1 ผล น าไปเผาให้
เป็นถ่านแล้วบดเป็นผง ใช้ผสมกับน ้าปูนใสดื่มครัง้ละ
ประมาณ 6 กรัมเถาใช้เป็นยารักษาหลอดลมอักเสบ
เรื้อรัง ให้ใช้เถาประมาณ 100-150 กรัม น ามาหัน่เป็น
แว่นบางๆ ต้มกับน ้ า 1,000 ซีซี โดยต้มจนเหลือน ้ า
ประมาณ 400 ซซี ีเสรจ็แล้วพกัไว้ก่อน น ากากที่ต้มครัง้
แรกมาต้มกบัน ้าอีก 800 ซีซี แล้วต้มจนเหลือ 400 ซีซี 

https://www.honestdocs.co/first-aid-wound-hemostasis
https://www.honestdocs.co/copd/diagnosis-of-chronic-bronchitis
https://www.honestdocs.co/copd/diagnosis-of-chronic-bronchitis
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แล้วน าน ้าที่ต้มทัง้สองมารวมกนั เคีย่วด้วยไฟอ่อนๆ จน
เหลอืน ้าประมาณ 150 ซซี ีใชแ้บ่งดื่มวนัละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 
50 ซีซี ติดต่อกนั 10 วัน น าเถามาคัว่ให้เหลืองแล้วบด
เป็นผง ใช้ท าเป็นยานัตถุ์เป่าเข้าจมูก แก้แผลเรื้อรงัใน
จมูก ท าติดต่อกนั 2-4 วนั กรณีมีพยาธิตวักลมในล าไส้ 
ผูใ้หญ่ใชเ้มลด็ 40-50 เมด็ เดก็ใชเ้มลด็ 30 เมด็ น ามาต า
ให้ละเอยีด รบัประทานช่วงท้องว่าง หรอืก่อนมื้ออาหาร 
วนัละ 1 ครัง้ ตดิต่อกนั 2-3 วนั จะช่วยถ่ายพยาธติวักลม
ออกทางอุจจาระ (สถาบนัการแพทย์แผนไทย กรมการ
แพทย์  กระทรวงสาธารณสุข , ผักพื้นบ้าน , 2540 : 
เวบ็ไซต)์ 
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงอยากส่งเสริมให้มีการปลูกบวบ
หอมปลอดสารพิษ  เพื่ อจะไม่ ให้ส่ งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มและมรีาคาทีถู่กกว่าใชส้ารเคมอีกีและสามารถ
ดดัแปรจากใยบวบเป็นสนิคา้ส่งออกไดอ้กีดว้ย ใหค้นหนั
มาปลูกบวบหอมปลอดสารพษิเพิม่มากขึน้ ผูว้จิยัจงึได้มี
การจัดท าคู่มือการส่งเสริมการปลูกบวบหอมปลอด
สารพิษ โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม 
(ORID) และหวงัว่าจะเกดิประโยชน์ต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกบวบหอม
ปลอดสารพิษให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เกณฑ ์80/80  
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
การปลกูบวบหอมปลอดสารพษิ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ปลกูหอมปลอดสารพษิ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกบวบหอมปลอดสารพษิ ก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
118 คน 

 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่
1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 
คน ซึง่ไดม้าจากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือการ
สง่เสรมิการปลกูบวบหอมปลอดสารพษิ และใบความรู ้
   เครื่ องมือในการวัดและประเมินผล ได้แก่  
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปลูกบวบหอมปลอด
สารพิษ แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกบวบหอมปลอด
สารพษิ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 ในการวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1) ศกึษาเอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
บวบหอม การปลูกแบบปลอดสารพิษ ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของบวบหอม การใช้ประโยชน์ของบวบ
หอม การปลูกและการดูแลบวบหอม และรูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม ORID เพื่อก าหนดขอบเขตและ
โครงสร้างเนื้อหาของคู่มอื และเครื่องมอืใช้ในการวดัและ
ประเมนิผล ประกอบดว้ย 
   1.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูก
บวบหอมปลอดสารพิษ มีลักษณะเป็นค าถามแบบ
เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง จ านวน 20 ขอ้  
   1.2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลกูบวบหอม
ปลอดสารพิษ มีลักษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
จ านวน 20 ขอ้  
   1.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
คอื ก ข ค ง จ านวน 20 ขอ้ 
  2) น าเสนอโครงร่างเนื้อหาทีใ่ชใ้นส่งเสรมิการ
ปลูกบวบหอม เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยป์รกึษา 
  3) น าเสนอคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกบวบหอม
ปลอดสารพษิ และเครื่องมอืใชใ้นการวดัและประเมนิผลที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
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พจิารณาความสอดคล้อง และความเหมาะสม ซึ่งพบว่า 
คู่มือการส่งเสรมิ มคี่าสอดคล้อง (IOC) ของเนื้อหามีค่า
เท่ากบั 1 และค่าความเหมาะสม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 5.00 
แสดงให้เหน็ว่าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกบวบหอมปลอด
สารพษิ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัดมีาก และเครื่องมอื
ที่ใช้ใน การวัดและประเมินผล มีค่าสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากบั 1 และค่าความเหมาะสม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.92 
แสดงว่า เครื่องมอืที่ใช้ในการวดัและประเมินผลมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัดมีาก แสดงว่าเครื่องมอืที่ใช้ในการ
ส่งเสริมมีความเหมาะสมและความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย สามารถน าไปเก็บรวบรวม
ขอ้มลูได ้
  4) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ และความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของเครื่องมอืดงันี้ 
   4.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูก
บวบหอมปลอดสารพษิ จ านวน 20 ขอ้ มคี่าความยากง่าย 
อยู่ในระดับค่อนข้างง่าย คือ 0.43 – 0.70 ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ อยู่ในระดบัดมีาก คอื 0.26 – 0.55 และค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.86 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   4.2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลกูบวบหอม
ปลอดสารพษิ จ านวน 20 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้
อยู่ในระดบัดมีาก คอื 0.55 – 0.79 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัมคี่าเท่ากบั 0.94 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 
   4.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม จ านวน 
20 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ในระดบัดีมาก คือ 
0.32 – 0.83 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ มีค่าเท่ากับ 
0.90 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา  
  1) จดักจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกบวบหอม
ปลอดสารพษิ โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม 
ORID  
 
 

 
ภาพประกอบที ่1 ด าเนินกจิกรรมการสง่เสรมิ 

  2) วัดผลความรู้  ทัศนคติ และจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมก่อนการส่งเสริมการปลูกบวบหอมปลอด
สารพษิ 
 

 
ภาพประกอบที ่2 วดัผลความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรม

ก่อนการสง่เสรมิ 

  3) ถ่ายทอดความรู้โดยใช้คู่มอืการปลูกบวบ
หอมปลอดสารพษิ แก่นิสติชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน โดยใชเ้ทคนิค
การฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ORID ซึ่งมีข ัน้ตอนส าคัญ
ประกอบดว้ย 1.สถานการณ์ (บรบิท) 2. หวัใจแห่งชยัชนะ 
(จินตนาการ)   3.สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน (สิง่ที่
เกิดขึ้นจริง) 4.พนัธ์กิจ (สญัญาใจ) 5.ปฏิบตัิการส าคัญ 
(ภารกิจหลัก) 6.การไตร่ตรอง และ 7.การน าเสนองาน
ภารกจิของกลุ่ม  และไดม้กีารท าการวดัผลความรูร้ะหว่าง
การสง่เสรมิ  
 

 
ภาพประกอบที ่3 กจิกรรมการส่งเสรมิ 

แบบมสีว่นร่วม ORID 
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  4) วัดผลความรู้  ทัศนคติ และจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมหลังการส่งเสริมการปลูกบวบหอมปลอด
สารพษิ  

 
ภาพประกอบที ่4 วดัผลความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรม

หลงัการสง่เสรมิ 

  5) สรุปผลกจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกบวบ
หอมปลอดสารพษิ โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วน
ร่วม ORID 
 

 
ภาพประกอบที ่5 สรุปผลกจิกรรมการสง่เสรมิการปลกู

บวบหอมปลอดสารพษิ 

3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ค่าความสอดคล้องและค่าความ
เหมาะสม โดยใชส้ตูรค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
   2..2) ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ
ความรู ้

   2.3) ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ และ
ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ 
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
  3) สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  Paired  
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกบวบ
หอมปลอดสารบวบหอมปลอดสารพิษ  
 จากการศกึษาประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
คู่มือการส่งเสริมการปลูกบวบหอมปลอดสารพิษ ตาม
เกณฑ์ 80/80 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 88.33 และประสทิธภิาพ
ของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 82.16 แสดงให้เห็นว่า 
คู่มือการส่งเสริมการปลูกบวบหอมปลอดสารพิษ มี
ประสทิธภิาพ 88.33/82.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกบวบหอมปลอดสารพิษ พบว่า ดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือการส่งเสริมการปลูกบวบหอมปลอด
สารพิษ มีค่าเท่ากับ 0.590 แสดงให้เห็นว่า คู่มือการ
สง่เสรมิการปลูกบวบหอมปลอดสารพษิ มปีระสทิธผิลคดิ
เป็นร้อยละ 59.00 ซึ่งท าให้นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นและ
ส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
หลงัจากการเรยีนรูจ้ากคู่มอืการสง่เสรมิการปลูกบวบหอม
ปลอดสารพษิ (ดงัตารางที ่2)

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูบวบหอมปลอดสารพษิ (E1/E2) 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ 𝒙 ̅ S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.66 1.77 88.33 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.43 0.92 82.16 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริม เท่ำกบั 88.33/82.16 
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ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูบวบปลอดสารพษิ 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน
กำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงักำร

ส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรว่ม
กิจกรรมกำร
ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
กำรทดสอบหลงั
กำรส่งเสริม 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือกำร

ส่งเสริม 
339 493 30 20 0.590 

4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่
ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกบวบหอมปลอดสารพิษ  
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการ
ปลูกบวบหอมปลอดสารพษิ พบว่า นิสติระดบัปรญิญาตร ี
ชัน้ปีที ่1 มคีวามรูก้่อนการส่งเสรมิรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 
(𝑥 ̅= 11.30) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีความรู้อยู่ใน

ระดับสูง (𝑥 ̅= 16.43) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกบัการปลูกบวบหอมปลอดสารพิษ พบว่า
หลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริม จึงสรุปได้ว่านิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 มี
ความรู้หลังการจัดกิจกรรมการส่งเสริมเพิ่มขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการปลกูบวบหอมปลอดสารพษิ โดยใช ้Paired t-
test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

 
รำยกำร 

ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั
ควำมรู ้

หลงักำรส่งเสริม ระดบั
ควำมรู ้

t df p 
𝒙 ̅ S.D. 𝒙 ̅ S.D. 

ความรู ้
(N=20) 

11.30 1.60 ปานกลาง 16.43 2.06 มาก -10.51 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ปลูกบวบหอมปลอดสารพิษ  
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ การ
ปลูกบวบหอมปลอดสารพษิ พบว่า นิสติระดบัปรญิญาตร ี
ชัน้ปีที่ 1 มทีศันคตกิ่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ด้วย 
(𝑥 ̅= 3.80) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีทศันคติต่อการ
ปลูกบวบหอมปลอดสารพิษ อยู่ในระดบัเห็นด้วย (𝑥 ̅= 

4.58 เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการปลูก
บวบหอมปลอดสารพษิ พบว่า หลงัการส่งเสรมินิส ิระดบั
ปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อน การ
ส่งเสริม จึงสรุปได้ว่านิสติระดบัปัญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 มี
ทศันคติหลงัการจดักิจกรรมการส่งเสริมเพิ่มขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 
 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการส่งเสริมการปลูกบวบหอมปลอดสารพิษ โดยใช ้Paired 
t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

 
รำยกำร 

ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั
ทศันคติ 

หลงักำรส่งเสริม ระดบั
ทศันคติ 

t df p 
𝒙 ̅ S.D. 𝒙 ̅ S.D. 

ทศันคติ
(N=5) 

3.80 0.28 เหน็ดว้ย 4.58 0.11 เหน็ดว้ย -14.06 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกบวบหอมปลอดสารพิษ  
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ต่อการปลูกบวบหอมปลอดสารพิษ พบว่า นิสิตระดับ
ปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 มีจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูก
บวบหอมปลอดสารพิษ ก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเพื่อ
ญาตมิติรพวกพอ้ง (𝑥 ̅= 2.40 ) และหลงัการสง่เสรมินิสติมี

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (𝑥 ̅= 3.31) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ต่อการปลูก
บวบหอมปลอดสารพษิ พบว่า หลงัการส่งเสรมินิสติระดบั
ปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อน การ
ส่งเสริม จึงสรุปได้ว่านิสติระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 มี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
เพิม่ขึน้ อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่5)

ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการสง่เสรมิการปลกูบวบหอมปลอดสารพษิ โดยใช ้Paired 
t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

รำยกำร 
ก่อนกำร
ส่งเสริม 

ระดบั
จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

หลงักำรส่งเสริม 
ระดบั

จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

t df p 

𝒙 ̅ S.D. 𝒙 ̅ S.D. 
จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม
(N=4) 

2.40 0.17 
เพื่อญาตมิติร
พวกพอ้ง 

3.31 0.14 เพื่อสงัคม -21.71 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูก บวบ
หอมปลอดสารพิษ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่ง เสริมการปลูกบวบหอมปลอดสารพิษ  พบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
88.33 และประสทิธภิาพของกระบวนการ (E2) คดิเป็น
ร้อยละ 82.16 ดังนัน้ คู่มือการส่งเสริมการปลูกบวบ
หอมปลอดสารพิษ  จึงมีประสิทธิภาพของคู่ มือ 
88.33/82.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 /80 ตามที่ตัง้ไว้ 
ดงันัน้คู่มอื การสง่เสรมิการปลกูบวบหอมปลอดสารพษิ 
จงึเป็นคู่มอืในการใหค้วามรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพท าใหน้ิสติ
เกดิความรู ้ทศันคติและจรยิธรรมที่ดต่ีอการปลูกบวบ
หอมปลอดสารพษิ สามารถพฒันาใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรม
การสง่เสรมิมพีฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั สง่ผลให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิไ์ปในทางที่ดีขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของ ดวงมาลา จารชิานนท์(2551 : 
8) ที่กล่าวว่า ประสทิธภิาพ คอื คุณภาพของสื่อทีเ่กดิ
จากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ที่ดีขึ้น และสมหมาย ศุภพินิ (2551 : 45) ได้
กล่าวว่า ประสทิธภิาพ คอื คุณภาพของสือ่ ซึง่น าไปจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการก าหนดเกณฑ์
ขึน้มาส าหรบัทดสอบท าใหท้ราบว่าสือ่ทีส่รา้งขึน้มานัน้
มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ส่วนในเรื่องประสทิธิผล 
และวรัท พฤกษากุลนันท์ (2550 : 1) ได้กล่าวว่า 
ประสทิธผิล (Effectiveness) หมายถงึ การปฏบิตัิงาน
ให้บ ร ร ลุ วัต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห รื อ เ ป้ า หม า ยที่ ตั ้ง ไ ว้  
( Effectiveness is to do right things)  ห รื อ
ความสามารถในการด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี่
วางไว้ จุดส าคัญของประสิทธิผลอยู่ที่ความสมัพันธ์
ระหว่างผลผลติทีถู่กคาดหวงัตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว้
และผลผลติจรงิที่มขี ึน้ โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ
วาท ีลพพนัธท์อง และประยรู วงศจ์นัทรา (2559 : 189 
- 202)  ได้ศึกษา เรื่อง  การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัสงิคโปร ์ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพ
ของคู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 93.44/84.78 
ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรมเท่ากับ 
0.7350 นิสติที่ใช้คู่มือฝึกอบรมทรพัยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐสิงคโปร์  มี
ความก้าวหน้าในการเรยีนคิดเป็นร้อยละ 73.50 และ
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ พชัราพร ชิดทอง,สมบัติ 
อปัมระกา และสภุารตัน์ อ่อนกอ้น (2561 : 65 -74) ได้
ศกึษาวจิยั เรื่อง การพฒันาคู่มอืการท าถ่านอดัแท่งจาก
ไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทนผลการศึกษา
พบว่า คู่มอืการอบรมการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบ
ยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
84.16/89.16 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทีต่ัง้ไว ้และ
มดีชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 0.6919 และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ วภิารตัน์ ตาลทรพัย ์และคณะ (2561 : 
1 – 18) ได้ศึกษาวิจยั เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ระเบียบป่าชุมชน ผลการศึกษา 
พบว่ า  คู่ มื อ กิ จ ก ร รม มีป ร ะ สิท ธิภ าพ  เท่ า กับ 
80.77/90.77 ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม 
เท่ากบั 0.8400 แสดงว่านิสติมคีวามกา้วหน้าทาง การ
เรยีนรู ้คดิเป็นรอ้ยละ 84.00 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สุนันทา เหล่าชาติ (2559 : 46) ที่ได้ศึกษา เรื่อง 
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
ส าหรบันิสติชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรมการ
อ นุ รักษ์ ท รัพ ย าก ร ดินมีป ร ะ สิท ธิภ าพ เท่ า กับ 
83.02/90.86 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้และ
มีดัชนีประสิทธิผล  (E.I.) เท่ ากับ  0 . 7900  และ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารียา 
บุษราคัม, ประยูร วงศ์จันทรา และลิขิต จันทร์แก้ว 
(2561 : 1-16) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรม 
การเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาตใิน
ป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า คู่มือฝึกกิจกรรม มี
ป ร ะ สิท ธิภ า พ  เ ท่ า กับ  85.10/92.53 ส่ ว นดัช นี
ประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม เท่ากบั 0.8674 แสดงให้
เหน็ว่านิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการมคีวามรู้เพิม่ขึน้และ
สง่ผลใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามกา้วหน้าใน การ
เรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 86.74 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับ
การปลูกบวบหอมปลอดสารพิษ  
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกบวบหอมปลอดสารพิษ ซึ่งผู้วิจ ัยได้มีการวัด
ความรู้ก่อน ระหว่าง และหลงัการส่งเสริม ผลการวิจัย

พบว่า หลงัการส่งเสรมินิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 มี
คะแนนเฉลีย่มากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า การส่งเสรมิการปลูกบวบหอม
ปลอดสารพษิ โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม 
ORID มีผลท าให้ความรู้ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากคู่มอืการส่งเสรมิการปลกูบวบหอมปลอดสารพษิ 
มีกระบวนการในการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศึกษาที่
เหมาะสมทัง้ในด้านเนื้อหาสาระ และรูปแบบการมีส่วน
ร่วมที่เหมาะกบัวยัของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ซึง่เป็นไปตาม
แนวคดิเกี่ยวกบักระบวนการ ทางสิง่แวดล้อมศกึษาของ 
ประยูร  วงศ์จันทรา (2558 : 6) ที่อธิบายว่ า เป็น
กระบวนการถ่ายทอดหรือสื่อสารองค์ความรู้ด้าน
สิง่แวดลอ้มใหค้นเกดิความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิ
เจตคติ ค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม และการ
ประเมินผลในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม เพื่อให้เกิด
คุณภาพสิง่แวดล้อมและคุณภาพชีวิตอย่างยัง่ยืน โดย
ผู้วิจ ัยได้น าการส่งเสริม การปลูกไม้มีค่ามาประยุกต์
ร่วมกับกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งแนวคิด
เกี่ยวกบัการส่งเสรมิ วจิติร อาวกุล (2550 : 61) ไดก้ล่าว
ว่า การส่งเสรมิเป็นกระบวนการทีช่่วยเพิม่พูนความถนัด 
ความรู้  ทางธรรมชาติ ทักษะ หรือความช านาญ 
ความสามารถของบุคคลให้มีเทคนิควิชาการ ในการ
ท างานเพื่อใหบุ้คลากรเกดิพฤตกิรรมใหม่หรอืเพื่อใหเ้กดิ
ทกัษะในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นไปตาม
แนวคิดของ พงศ์ หรดาล (2539 : เว็บไซต์) ที่กล่าวว่า 
การส่งเสรมิเป็นกจิกรรมการเรยีนรูเ้ฉพาะบุคคลเพื่อทีจ่ะ
ปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ (knowledge) ทักษะ (Skill) 
และทศันคติ (attitude) อันเหมาะสมจนก่อให้เกิดความ
เปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมและทศันคติต่อการปฏบิตังิาน
ในหน้าที่  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและนอกจากนี้
กระบวนการทางสิง่แวดล้อมศึกษายงัต้องอาศยัแนวคิด
เกี่ยวกบัความรู้เพื่อใช้ในการวดัผลการเรียนรู้โดย แสง
จนัทร ์โสภากาล (2550 : 14 - 15) ไดก้ล่าวว่า ความรู ้คอื 
การรบัรูเ้กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์รายละเอยีดต่าง ๆ 
ทีเ่กดิจากการสงัเกต การศกึษา ประสบการณ์ทัง้ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคม ความรู้พื้นฐานหรือ
ภูมิหลังของ  แต่ละบุคคล ที่บุคคลได้จดจ าหรือเก็บ
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รวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมที่
สงัเกตหรอืวดัได้ ซึ่งเป็นไปดงัแนวคิดของประเวศ วะส ี
(2545 : 9) ได้กล่าวว่า ความรู ้เป็นเรื่องของความจรงิซึ่ง
สามารถพิสูจน์ได้ เช่น ความรู้เฉพาะเรื่อง การเห็นการ
เชื่อมโยงของสิง่ต่าง ๆ ทีท่ าให้เกดิปัญญา (Wisdom) ซึ่ง
ปัญญาน าไปสู่การเปลี่ยนจิตส านึกการเรียนและเน้ือหา 
โดยไม่สามารถน าไปปฏิบตัิหรือพฒันาได้และไม่ถือว่า
เป็นความรู้อย่ างแท้จริงโดยวิธีการให้ได้มา และ
นอกจากนี้แนวคดิของวจิารณ์ พานิช (2548 : 5-6) ยงัได้
กล่าวว่า ความรู ้คอื สิง่ที่น าไปใช้ได้ไม่หมดหรอืสกึหรอ
แต่จะยิง่งอกเงยหรอืงอกงามขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของมลดิา สนิค้า (2551 : 102) ที่ได้ศกึษา เรื่อง ความรู้
และพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สูง วิทยาลยัเทคนิคมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า 
นกัศกึษาไดร้บัความรูจ้ากแหล่งความรูเ้รยีง 3 ล าดบั จาก
มากไปหาน้อย ได้แก่  การเรียนรู้ ในบทเรียนสื่ อ
อินเทอร์เน็ต และสื่อโทรทัศน์ ซึ่งนักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดล้อม โดยรวม
และเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าร้อยละ
มากที่สุดและรองลงมา 3 ล าดบั คอื ดา้นความรู้เกี่ยวกบั
การอนุรกัษ์ทรพัยากรอากาศ ด้านความรู้เกี่ยวกบัการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดิน และด้านความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า และนักศกึษามพีฤตกิรรมเกีย่วกบั
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
นักศกึษาโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรภทัร อาปะโม (2560 : 2) 
ที่ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ดา้น
การเรยีนรู้ตวัแปรปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการความรู้
มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับกระบวนการจัดการความรู้
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 โดยทีแ่ผนกลยุทธ์
หรือแผนยุทธศาสตร์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
กระบวนการจดัการความรูด้้านการเรยีนรู้มากทีสุ่ด ซึ่งมี
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เท่ากบั 0.50 รองลงมาคอืการ
วัดและประเมินผล มีความสัมพันธ์ เชิงบ วกกับ
กระบวนการจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้  ซึ่งมีค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เท่ากับ 0.50 และนอกจากน้ียัง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ แรงญาดา บุตรโคตร (2553 : 

41) ได้ศกึษา เรื่อง ความรู้และเจตคติต่อการจดัการขยะ
มูลฝอยของนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองตูม อ าเภอ
เมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีน
ส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากกิจกรรมหน้าเสาธง 
(ร้อยละ 37.70) มากที่สุด และการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารที่
น้อยที่สุด คอื กจิกรรมชุมนุม (ร้อยละ 8.90) นักเรยีนใน
โรงเรยีนบา้นหนองตูม โดยส่วนใหญ่มคีวามรูเ้กีย่วกบักฎ 
ระเบียบ ในการจดัการขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (�̅� = 0.79, รอ้ยละ 79.79) และนักเรยีนต้องใหค้วาม
ร่วมมอืในการจดักิจกรรมเกี่ยวกบัด้านขยะมูลฝอย เพื่อ
ลดปัญหาทางด้านสิง่แวดลอ้ม (�̅� = 0.91, รอ้ยละ 91.78) 
นักเรยีนมคีวามรู้อยู่ในระดบัปานกลางจ านวน 6 ขอ้ และ
นักเรียนมีความรู้อยู่ ในระดับน้อยจ านวน 1 ข้อ คือ 
นักเรยีนที่ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในถังขย จะมีการลงโทษ
และนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองตูมที่เรียนระดับชัน้
เรียนต่างกนัมีความรู้เกี่ยวกบักฎระเบียบในการจดัการ
ขยะมูลฝอยแตกต่างกนั โดยนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
6 ความรูเ้กีย่วกบักฎ ระเบยีบในการจดัการขยะมูลฝอยที่
มากกว่านักเรียนในทุกระดบัชัน้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวิจัยของปณิตา 
นิสสัยสุข (2552 : 13) ที่ได้ศึกษา เรื่อง ความรู้และ
พฤตกิรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่
เทศบาลเมอืงบ้านสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 
ผลการศกึษาพบว่า ประชาชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างของการ
วจิยัเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 31 - 45 
ปี ส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพี 
ขา้ราชการ รฐัวสิาหกจิมีรายได้ระหว่าง 5,000 - 10,000 
บาท มคีวามรูเ้กีย่วกบัการคดัแยกขยะมูลฝอยระดบัมาก
และมีพฤติกรรม การจดัการขยะอยู่ในระดับค่อนข้างดี 
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านสวน ที่มีเพศ อายุ 
อาชพี และการศึกษาต่างกนัจะมีพฤติกรรมการคดัแยก
ขยะ มูลฝอยไม่แตกต่างกนัในส่วนประชาชนที่มีรายได้
และความรูใ้นเรื่อง การคดัแยกขยะมลูฝอยต่างกนัทีร่ะดบั
นยัส าคญั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริาภรณ์ ภู
สฤีทธิ ์(2557 : 31) ที่ได้ศกึษาเรื่องการส่งเสรมิการปลูก
ชะพลูเพื่อไทยประโยชน์  และอนุรกัษ์พืชพนัธ์ท้องถิ่น
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสุ่ม ต าบลนาสนีวล 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ซึง่ไดม้กีารศกึษา
และเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริม  
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ผลการศกึษาพบว่าก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรู้อยู่
ในระดบัพอใช้ และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรู้อยู่
ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่ใช้ในการ
ส่งเสริมนี้สามารถสร้างความรู้ในการปลูกชะพลูเพื่อใช้
ประโยชน์และอนุรกัษ์พชืพรรณทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้  
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกบวบหอมปลอดสารพิษ  
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอ การ
ปลูกบวบหอมปลอดสารพิษ ซึ่งผู้วิจยัได้มีการวดัผล
ก่อนและหลังการส่งเสริม ผลวิจัยพบว่า หลังการ
สง่เสรมินิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 มคีะแนนเฉลีย่
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 
แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมการปลูกบวบหอมปลอด
สารพษิ  มผีลท าใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการส่งเสรมิ
มทีศันคตทิีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากการสง่เสรมิการปลกูบวบ
หอมปลอดสารพษิ โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมี
ส่วนร่วม ORID ได้ค านึงถึงความเหมาะสม ทัง้ด้าน
เรยีนรู้ และด้าน การมสี่วนร่วมของนิสติ จงึท าใหน้ิสติ
เกดิความรู้ ความเขา้ใจได้ดี ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ วิรัติ ปานศิลา (2554 : 6) ที่ได้กล่าวว่า การ
สนทนาแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การเอื้ออ านวยให้
กลุ่มได้พบปะสนทนาที่จะช่วยให้กลุ่มเกดิปัญญาและ
เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้งในหัวข้อหรือ
ประสบการณ์ร่วมกนั สมาชกิจะไดแ้ลกเปลีย่นมุมมอง
ที่หลากหลายมากมายโดยปราศจากการเผชิญหน้า 
วิธีการนี้ ยังช่วยให้ก ลุ่มมองเห็นว่าจะยินยอมให้
ความเห็นพ้องร่วมกนั ว่าจะมีขอบเขตอยู่ที่ตรงไหน 
และนอกจากน้ีการสรา้งการมสีว่นร่วมของทุก ๆ คนจะ
เป็นการช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างกลุ่ม ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของประภาเพญ็ สุวรรณ (2520 : 
12) ที่ได้กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ความคิดเห็นซึ่งมี
อารมณ์เป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนที่พร้อมจะมี
ปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอกใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาจเป็นในการสนับสนุนหรือ
โต้แย้งคัดค้านก็ได้ และแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ (2532 : 25) ทีไ่ดก้ล่าวว่า ทศันคต ิคอื การ
แสดงออกซึง่วจิารณญาณทีม่ต่ีอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็น
การอธิบายเหตุผลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติหรือ
ความคดิเหน็ มลีกัษณะทีจ่ะอธบิายเหตุผลเฉพาะ และ

ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สรอ้ยตระกลู (ตวิยานนท)์ 
อรรถมานะ (2541 : 64) ทีไ่ดก้ล่าวว่า ทศันคต ิคอื ผล
ผสมผสานระหว่างความนึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็ 
ความรู้ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด คนใดคนหนึ่ง 
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ๆ ซึ่งออกมาในทาง
ประเมนิค่า อนัอาจเป็นไปใน ทางยอมรบัหรอืปฏเิสธก็
ได้ และความคิดเหน็เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
พฤตกิรรมใด พฤตกิรรมหนึ่งขึน้ ซึง่มคีวามสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ คมข า ศิลปะชัย (2538 : 38) ที่ได้
ศึกษา เรื่อง ทัศนคติต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่ นของ
นักศึกษาสถาบนัราชภัฏนครราชสีมา ผลวิจยัพบว่า 
นักศกึษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มทีศันคติที่ดี
ม าก ต่อการ เรียนภาษาญี่ปุ่ น  นักศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าภาษาญี่ปุ่ นเป็นวิชา
น่าสนใจ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมยั วรรณอุดร 
และทิพย์วาร ีสงนอก (2555 : 112) ที่ได้ศกึษา เรื่อง 
ทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนรายวชิาอกัษรธรรมอสีาน
ของพระนิสติมหาวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั
หน่วยวิทยาบริการจงัหวดัมหาสารคาม 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 
และมีความสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปราณี เกดิจนั
ทกึ (2560 : 28 – 33) ไดศ้กึษา เรื่อง ความรู ้ทศันคติ 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพชืของเกษตรกร
บ้านใคร่นุ่น ต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ทศันคต ิโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี ส่วนใหญ่ เห็นด้วย  คือ ควรปฏิบัติตาม
ค าแนะน าขา้งภาชนะบรรจุสารเคมอีย่างเคร่งครดั รอ้ย
ละ 89.60 และเสือ้ผา้ทีใ่สฉีดพ่นสารเคมกี าจดัศตัรูพชื
ไม่สามารถน ามาชกัรวมกบัผา้อื่น ๆ ไดร้อ้ยละ 88 และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ อาทติย์ ศุขเกษม (2555 : 
25) ได้ศกึษา เรื่อง ทศันคติของประชาชนที่มอีทิธพิล
ต่อคุณค่าในการอนุรักษ์ดิน ผลการศึกษาพบว่า 
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ทศันคตขิองประชาชนมต่ีอคุณค่าในการอนุรกัษ์ดนิอยู่
ใน ระดบัมาก ผลการเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนบุคคลกบั
ทศันคติของประชาชนที่มีต่อคุณค่าในการอนุรกัษ์ดิน
พบว่า ระดบัการศกึษามผีลต่อทศันคติของประชาชน 
ที่มีต่อคุณค่าในการอนุรักษ์ดิน และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ วรี สีเขียว และคณะ (2557 : 18) ที่ได้
ศกึษา เรื่อง การส่งเสรมิการจดัการขยะด้วยหลกั 5R 
ในชุมชนบ้านดอนบ่ม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม ซึ่งมีการศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ทศันคติต่อการจดัการขยะด้วยหลกั 5R ก่อนและหลงั
การส่งเสริม ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านมีทัศนคติ
เพิ่มมากขึน้กว่าก่อนการส่งเสรมิการจดัการขยะด้วย
หลักการ 5R ในชุมชนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โฉมฉลัย จันศูนอก  
และคณะ (2557 : 3) ทีไ่ดศ้กึษา เรื่อง การสง่เสรมิการ
จัดการขยะด้วยหลักการ 3R ส าหรับ ชุมชนบ้าน
ดอนบม  ต าบลแวง น่ า ง  อ า เภ อ เมือ ง  จังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งได้มีการศึกษาและเปรียบเทียบ 
ทศันคตต่ิอการสง่เสรมิการจดัการขยะดว้ยหลกัการ 3R 
ส าหรบัชุมชนบา้นดอนบม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า  ก่อนการ
ส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัไม่
แน่ใจหลงัการส่งเสริมชาวบ้านมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ
อยู่ในระดบัเห็นด้วย แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการ
จดัการขยะด้วยหลักการ 3R มีผลท าให้ทัศนคติของ
ชาวบา้นเพิม่ขึน้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกบวบหอมปลอดสารพิษ 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ซึ่งผู้วิจยัได้มีการวดัผลทัง้ก่อนและหลัง
การส่งเสริม ผลการวิจยัพบว่า หลงัการส่งเสริมนิสติ
ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 มคีะแนนเฉลีย่มากกว่าก่อน
การส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 แสดงให้เหน็
ว่า การส่งเสรมิการปลูกบวบหอมปลอดสารพษิ มผีล
ท าใหค้วามรูข้องนิสติระดบัปัญญาตร ีชัน้ปีที ่1 เพิม่ขึน้ 
เนื่องจากมีจดัท าคู่มือการส่งเสริมการปลูกบวบหอม
สารพิษ ที่เหมาะสมต่อกับตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ระยะเวลาทีเ่พยีงพอ และไดม้กีารก าหนดจุดมุ่งหมาย
และวธิกีารในการส่งเสรมิทีเ่น้นผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม เป็น

หลกั และยงัไดม้กีารปลกูฝังจรยิธรรมใหแ้ก่นิสติเพื่อให้
เกดิความรู้ ความเขา้ใจที่ดต่ีอสิง่แวดล้อม ดงัแนวคิด
ของ คณะกรรมการบรหิารวิชาบูรณาการ หมวดวชิา
ศึกษาทัว่ไป (2547 : 1491) กล่าวว่า จริยธรรม
สิง่แวดล้อม หมายถึง หลักการที่ควรประพฤติอย่าง
หนึ่งต่อสิง่แวดล้อม ซึง่มผีลท าให้สิง่แวดลอ้มด ารงอยู่
อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศและเอื้อประโยชน์
ใหแ้ก่สรรพสิง่ทีอ่าศยั สิง่แวดลอ้มด ารงชพีอยู่ไดโ้ดยไม่
สูญเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างคนกบัสิง่แวดล้อม 
ซึ่งจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกได้จาก
จริยธรรมชีวิต สงัคม และชุมชนโดยศกัยภาพในตัว
ของมนัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยง
ชวีติ ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้มให้ด ารงอยู่ไดอ้ย่าง
ยัง่ยนื และแนวคดิของ น้อย พงษ์สนิท (2528 : 181) ที่
สนับสนุนว่า จริยธรรม เป็นหลักความดีอันควร
ประพฤตปิฏบิตั ิโดยนัยนี้จรยิธรรมจงึเป็นผลไดม้าจาก
หลายๆ ทาง เช่น ประเพณีวฒันธรรม กฎหมาย เป็น
ต้น จริยธรรมจึงเป็นบรรทัดฐานของความประพฤติ
หลายประการหนึ่งในบรรดาบรรทัดฐานของความ
ประพฤตทิัง้หลายเป็นสิง่ก าหนดว่าอะไรควรประพฤติ
ปฏบิตั ิอาจจะเกดิปัญหาขึน้ไดว้่า ถ้าเช่นนัน้ จรยิธรรม
แตกต่างจากค่านิยม กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบั
อย่างไร เพราะสิง่เหล่านี้กเ็ป็นตวัก าหนดว่า อะไรควร
ประพฤติปฏิบตัิเช่นกนั และแนวคดิของ ประยูร วงศ์
จันทรา  (2555 : 195) ที่ ไ ด้ก ล่ า ว ว่ า  จ ริย ธ ร รม
สิ่งแวดล้อมเป็นหลักการในการปฏิบัติ เกี่ยวกับ
สิง่แวดล้อมส าหรบัมนุษย์ที่ยดึเอาความถูกต้องดงีาม 
ความถูกต้อง ตามหลกัคุณธรรมและความเมตตาทีพ่ึ่ง
ปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มจงึประกอบไปดว้ยรากฐานความ
เชื่อในเชิงคุณธรรม ที่มีความแตกต่างในระดับที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ออกไป จริยธรรมสิ่งแวดล้อมจึงเ ป็นหลักที่ควร
ประพฤติต่อทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ธรรมชาติสิง่แวดล้อมด ารงอยู่ไดต้ามดุลยภาพ
ของธรรมชาติสิง่แวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างลมกลืนและ
ยัง่ยืน จริยธรรมสิ่งแวดล้อมจึงเป็นวิธีการจัดการ
สิง่แวดล้อมที่มนุษย์  ได้หนัมาจดัการกบัตัวเองหรือ
เป็นการกลับมาปรับปรุงระบบการจัดการมนุษย์ 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมมุ่งที่จะเข้าใจสิ่งแวดล้อม และ
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สรา้งระบบความสมัพนัธท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอยา่ง
มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประยูร วงศ์จนัทรา (2551 : 
84) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาโดย  การสอดแทรกจริยธรรม 
ส าหรบันิสติระดบัปริญญาตร ีผลการวจิยัพบว่า นิสติ
กลุ่มทดลองมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็น
รายเรื่อง 3 เรื่อง คือ ป่าไม้ แหล่งน ้า และขยะอยู่ใน
ระดบัที ่4 จรยิธรรมเพื่อความถูกตอ้งดงีาม และในเรื่อง
โลกร้อนอยู่ในระดบั 3 จริยธรรมเพื่อสงัคม ส่วนนิสติ
กลุ่มควบคุมมีจริยธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมและเป็น
รายเรื่องทัง้ 4 อยู่ในระดบัที ่3 จรยิธรรมเพื่อสงัคม และ
นิสติที่มผีลการเรยีนสงู ปานกลาง และต ่า มจีรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบั 4 จรยิธรรมเพื่อความ
ถูกต้องดงีาม ส่วนนิสติกลุ่มควบคุมเพศชายและหญิง 
มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม   โดยรวมอยู่ ในระดับ 3 
จริยธรรมเพื่อสังคม นิสิตกลุ่มทดลองมีจริยธรรม
สิง่แวดล้อมโดยรวมและรายเรื่องทัง้ 4 เรื่อง มากกว่า
กลุ่มควบคุม (p< .05) นิสติกลุ่มทดลองหญงิมจีรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มโดยรวมมากกว่านิสติกลุ่มทดลองชาย (p< 
.05 ) และนิสิตก ลุ่มทดลองที่มีผลการเรียนสูงมี
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมมากกว่านิสติกลุ่มทดลองที่มผีล
การเรยีนปานกลางและต ่า (p< .0.5) และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ บรรเจดิ ปานเงนิ (2550 : 15) ได้ศกึษา 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ า
สถานีอนามยัในจงัหวดัเพชรบรูณ์ เพื่อศกึษาจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานี
อนามยั ในจงัหวดัเพชรบรูณ์และเปรยีบเทยีบจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานี
อนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์   กบัอายุ ระดบัการศกึษา 
และต าแหน่งงานต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า จรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานี
อนามยัในจงัหวดัเพชรบรูณ์   ดา้นทรพัยากรป่าไมโ้ดย
รวมอยู่ในระดบัสงูมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ต้นไม้ช่วยท าให้อากาศบริสุทธิแ์ละต้นไม้เป็นสิ่งที่มี
คุณค่าจึงควรช่วยกันปลูกและบ ารุงรักษาเป็นอันดับ
แรก รองลงมา คอื หากมโีอกาสไปดงูานพชืสวนโลกซึง่
มพีนัธุ์ไม้สวยงามแปลกตาท่านจะไม่ท าลาย ตดั ถอน 
หรอืเก็บพนัธุ์ไม้กลบัไป และการปลูกพชืช่วยป้องกนั

การพังทลายของหน้าดินเราจึงควรช่วยกันปลูกพืช
คลุมดนิ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุตมิา ประจวบ
สุข (2556 : 2) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทาน เพื่อศึกษา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้นิทานและ
เปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมก่อน
และหลงัการจดัประสบการณ์โดยใชน้ิทาน ผลการวจิยั
พบว่า ผลการศกึษาพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรม
ของเดก็ปฐมวยัจากการจดัประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดย
ใช้นิทานด้วยการใช้แบบสังเกตพบว่า การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวยัอยู่ในระดบัดีมาก 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวาปีพัชรา
ภรณ์ (2554 : 52) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง การศกึษาจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มของพระนิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย  ศูนย์การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผลการวจิยัพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระนิสติที่
ก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วทิยาลยั  ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยรวมมี
ค่าเฉลีย่คะแนนอยู่ในระดบัสงูมากและพระนิสติทีก่ าลงั
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัมหาจุฬาฯ ศูนย์การศึกษา
จงัหวดัเพชรบูรณ์ ทีม่อีายุระดบัการศกึษาและต าแหน่ง
งานต่างกนัมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนัอย่าง
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงาน สถานศกึษาที่เกี่ยวขอ้งสามารถน า
คู่มือการส่งเสริมการปลูกบวบหอมปลอดสารพิษโดยใช้
เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม ORID ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรม ให้แก่ นักเรียน 
นกัศกึษา และประชาชน เพื่อใหบุ้คคลเหล่านัน้เกดิความรู ้
ความเข้าใจ มีทศันคติและจริยธรรมสิง่แวดล้อมที่ดีต่อ
การปลกูบวบหอมปลอดสารพษิ 
 2) สามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกบวบหอม
ปลอดสารพษิ โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม 
ORID ไปเผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทาง
ในการเรยีนรู้ และศกึษาค้นคว้าเกี่ยวกบัการส่งเสรมิการ
ปลูกบวบหอมปลอดสารพษิ โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรม
แบบมสีว่นร่วม ORID 
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 3) สามารถน าความรู้จากการส่งเสริมการปลูก 
บวบหอมปลอดสารพิษ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการอบรมให้ความรู้ที่
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรได ้
 
 
 
 
 

6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัด้านลกัษณะของดิน
และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแก่การปลูกบวบหอม 
ตลอดจนอัตราการอยู่รอดของบวบหอมที่ปลูกในดิน
ลกัษณะทีต่่างกนั 
 2) ควรศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัดา้นเพศ อายุ ระดบั
การศกึษา และอาชพี และทีอ่าจมผีลต่อการน าองคค์วามรู้
ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัหรอืการประกอบอาชพี 
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