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บทคดัยอ่ 
 

 วจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นเสลา โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมี
ส่วนร่วม ORID ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80 และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่
1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คนที่
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ไดม้าจากการสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นเสลา แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอื
การส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 87.10/83.50 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืมคี่าเท่ากบั 0.6451 แสดงว่า นิสติมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 64.51 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 planting precious trees : 
Lythraceae by ORID participatory training techniques with efficiency and effectiveness  according to criteria 
80/80 and to study and compare knowledge, attitude and ethics before and after the promotion. The sample 
used in the research were 30 the 1st year undergraduate students in Environmental Education, Faculty of 
Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, enrolled in forest and wildlife resources 
subject, by voluntary participation. The research tools were a manual of promotion planting precious trees : 
Lythraceae, 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 87.10/83.50. The effectiveness of the activity 
manual index was equal to 0.6451. The students had more knowledge and effect to increased students 
progress after using the promotion manual at 64.51%. After the promotion the students had an average 
score of environmental knowledge, attitude and ethics more than before promotion statistical significantly 
level of .05. 
 
Keyword : Promotion, Lythraceae, knowledge, Attitude, Environmental Ethics, ORID participatory 

trainingtechniques 
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1. บทน ำ  
 ในปัจจุบนัทรพัยากรหลายประเภทโดยเฉพาะป่า
ไม้ได้ถูกท าลายลง ด้วยฝีมือของมนุษย์ผู้ที่ชื่อว่าเป็น
ทรพัยากรที่ส าคญัที่สุด มนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาต ิ ก าลงัจะท าลายวฒันธรรมความเป็นมนุษยข์อง
ตนเอง ด้วยการเบียดเบียนและไม่ เห็นคุณค่าทาง
ธรรมชาติที่ได้มอบให้เพยีงเพื่อสนองความต้องการด้าน
วัตถุนิยมอีกทัง้การหลัง่ไหลเข้ามาของเทคโนโลยี
สมยัใหม่หรอืดว้ยเหตุปัจจยัอื่น ๆ ท าใหไ้ดร้บัผลกระทบ
และสูญเสยีทรพัยากรธรรมชาติอย่างมาก (พระศรสีุวงศ์ 
สริภฺิทฺโท,2559 : เวบ็ไซต)์ 
 ในปัจจุบนัรฐับาลไดแ้กไ้ขกฎหมายโดยยกเลกิไม้
หวงห้ามบนที่ดินกรรมสิทธิห์รือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ท าให้การปลูก การตัดไม้
เศรษฐกจิเป็นเรื่องที่ง่าย ประชาชนสามารถปลูกและตัด
ไม้เศรษฐกิจได้เหมือนการปลูกพืชเกษตรทัว่ไปต่อมา
รฐับาลมนีโยบายในการสง่เสรมิใหม้กีารปลูกสรา้งสวนป่า
เพื่อการค้าในที่ดินของรฐัและของเอกชน ให้กว้างขวาง
ยิง่ขึน้ แต่เนื่องจากพระราชบญัญตัป่ิาไม ้พ.ศ. 2484 ซึง่
ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และปัจจุบันพบว่าไม้เศรษฐกิจ
เหล่านี้ยงัไม่มมีลูค่าแต่เป็นตน้ไมเ้พื่อแผ่นดนิ  เป็นตน้ไม้
ที่สร้างแรงจูงใจให้คนไทยหนัมาปลูกไม้ยืนต้นในที่ดิน
กรรมสทิธิเ์พื่อการออม ช่วยสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิแลว้
ยงัส่งผลดที าใหป้ระเทศไทยมพีืน้ทีส่เีขยีวเพิม่มากขึน้ใน
ระยะยาว ประชาชนยังสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้
ระหว่างการปลูก โดยใช้เป็นหลกัประกนัทางธุรกิจเพื่อ
กู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินได้อีกด้วย ขณะเดียวกัน 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์จะมี
ไม้จากป่าปลูกจ านวนมากใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปใน
อนาคต (เทคโนโลยชีาวบ้าน , 2562 : เวบ็ไซต์) ซึ่งไม้มี
ค่าทางเศรษฐกจิ คอื ไม้ยนืต้นทุกชนิดรวมถึงไผ่ที่ปลูก
ขึ้นเองตามธรรมชาติและนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่มีการใช้
ประโยชน์เนื้อไม ้และ/หรอื ผลติผลอื่นทีไ่ม่ใช่เนื้อไม้เพื่อ
การค้าอาจกล่าวโดยรวมได้ว่าโดยรวม ไม้มีค่าทาง
เศรษฐกจิ เป็นไม้ที่สามารถน ามาเพิม่มูลค่าแปรรูปเป็น
ผลติภณัฑอ์ื่นๆ รวมทัง้ใชป้ระโยชน์ทางตรงและทางออ้ม
แก่ผู้ปลูก เช่น ไม้ฟืน ไม้สอย ไม้ก่อสร้างไม้เพื่อพืช 
อาหาร ไมเ้พื่อน ้ายางหรอืสารหอมละเหย เป็นตน้ ไมม้คี่า
ทางเศรษฐกจิยงัสามารถน ามาเป็นหลกัประกนัธุรกจิ โดย

รฐับาลก าหนดใหไ้มย้นืทีม่มีูลค่าทางเศรษฐกจิสามารถใช้
เป็นทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้โดย
สามารถน ามาค ่ าประกันการกู้ยืมเงินหรือขอสินเชื่อ
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมนิมูลค่าต้นไมท้ีเ่ป็นมาตรฐานและไดร้บัการยอมรบั 
(คณะวนศาสตร,์ 2560 : 16) 
 ต้นเสลาเป็นไม้ผลดัใบที่มีค่าทางเศรษฐกิจและ
เป็นตน้ไมอ้กีชนิดหนึ่งใน 58 ชนิดทีเ่ป็นไมเ้ศรษฐกจิหรอื
ไม้มีค่า จะขึ้นอยู่ ในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ และป่า
ชายหาด ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก 
และภาคกลางลงไปถงึจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เนื้อไมต้้น
เสลาจะเป็นเปลอืกสดี า มรีอยแตกเป็นทางยาวตลอดต้น
ซึง่สามารถน าไปใชใ้นท าเครื่องแกะสลกั ท าดา้มเครื่องมอื 
ปลูกเป็นไม้ประดบั และเปลือก เป็น ฝาดสมานแผลได้ 
และยงัมปีระโยชน์ในเชงิอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มต้นเสลาเป็น
ไม้เรือนยอดกลมทึบ กิ่งห้อยลง ให้ความใบ เดี่ยว ออก
ตรงกนัข้าม ใบรูปไข่ ผลมีลกัษณะ แห้ง แตก รูปเกือบ
กลม ผิวแขง็ ส่วนดอกเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่ง สขีาว 
ม่วงอมชมพู หรอื ม่วง แต่เมื่อใบร่วงหล่น สามารถเพิ่ม
ธาตุอาหารและอินทรียวตัถุแก่ดินอย่างมาก (ร้อยแปด
พรรณไมไ้ทย, 2562 : เวบ็ไซต)์ 
 ในปัจจุบนัต้นเสลายงัเป็นต้นไมท้ีย่งัไม่ค่อยมคีน
รู้จกั  ซึ่งต้นเสลานี้พเิศษตรงพุ่มใบเวลาถึงช่วงออกดอก
ต้นจะทิง้ใบทัง้ต้น เรากจ็ะไดเ้หน็ดอกเตม็ตา แต่ในความ
สวยงามของต้นเสลาแล้วกย็งัมคีวามประโยชน์อกีหลาย
อย่างที่ซ่อนอยู่ในต้นเสลาอีกเป็นจ านวนมาก และการ
ส่งเสริมชุมชนในเมือง และชุมชนชนบทให้เป็นพื้นที่สี
เขยีวเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสเีขยีว และป่าเศรษฐกจินอกเขต
พื้นที่ป่า และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง และ
ชุมชนชนบท (รอ้ยแปดพรรณไมไ้ทย, 2562 : เวบ็ไซต)์ 
 ดงันัน้ผูว้จิยั จงึไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของการ
ปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เสลาโดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบ
มสีว่นร่วม (ORID) จากทีไ่ดก้ล่าวในขา้งต้น ถอืว่าเป็นไม้
ทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ ทีส่ามารถน าไมเ้สลาไปใช้
ประโยชน์ไดห้ลายประการ จงึมกีารปลูกต้นไมม้คี่า : ต้น
เสลา เพื่อฟ้ืนฟูไม้ตระกูลเสลาให้มีความอุดมสมบูรณ์
กลบัคนืมารวมถงึการดูแลรกัษาและคุณค่าของตน้ยางนา 
ทัง้ในด้านความส าคญั คุณค่า การอนุรกัษ์ และการดูแล
รกัษากจ็ะถอืว่ามคีวามส าคญัมาก โดยองคค์วามรูเ้หล่านี้
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จะเกีย่วขอ้งกบัความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
ในการการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มคี่า : ต้นเสลาโดยใช้
เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสีว่นร่วม (ORID) 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มีค่า 
ต้นเสลาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ 
80/80 
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
การปลกูไมม้คี่าตน้เสลาก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ปลกูไมม้คี่าตน้เสลาก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
  
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่  นิสิตชั ้นปีที่  1 สาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 118 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจาก
การสมคัรใจเขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มอืการสง่เสรมิ เรื่อง การปลกูไมม้คี่า:ต้น
เสลา 
  2) ใบความรู ้เรื่อง การปลกูไมม้คี่าตน้เสลา 
 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มี
ค่าตน้เสลา  
  2) แบบวดัทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มต่อการปลกู
ไมม้คี่าตน้เสลา  
  3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นเสลา โดยใช้
เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ORID ผู้วิจ ัยได้

ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยแบ่งเป็น 2 
ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที่  1 การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมอื 
  1) ศกึษาเอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งในเรื่อง
ต้นไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ ลกัษณะทัว่ไปของต้นเสลา การ
ใช้ประโยชน์ของต้นเสลา การปลูกและการดูแลต้นเสลา 
และรูปแบบการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ORID เพื่อ
ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างเนื้อหาของคู่มือ และ
เครื่องมอืใชใ้นการวดัและประเมนิผล ประกอบดว้ย 
   1.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูก
ต้นเสลา มลีกัษณะเป็นค าถามแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
คอื ก ข ค ง จ านวน 20 ขอ้  
   1.2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลกูตน้เสลา มี
ลกัษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้  
   1.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
คอื ก ข ค ง จ านวน 20 ขอ้ 
  2) น าเสนอโครงร่างเนื้อหาที่ใชใ้นส่งเสรมิการ
ปลูกต้นเสลา เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาและน ามาปรบัปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยป์รกึษา 
  3) น าเสนอคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : 
ต้นเสลา และเครื่องมือใช้ในการวัดและประเมินผลที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้อง และความเหมาะสม ซึ่งพบว่า 
คู่มือการส่งเสริม มีค่าสอดคล้อง (IOC) ของเน้ือหามีค่า
เท่ากบั 1 และค่าความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 5.00 
แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นเสลา
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัดมีาก และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วดัและประเมนิผล มคี่าสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1 และค่า
ความเหมาะสม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.92 แสดงว่า เครื่องมอืที่
ใช้ในการวดัและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัดี
มาก แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิมคีวามเหมาะสม
และความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั สามารถ
น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
  4) น าเครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก
ผู้ เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
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จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ และความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของเครื่องมอืดงันี้ 
   4.1) แบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัการปลูก
ต้นเสลา จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ในระดบั
ค่อนขา้งง่าย คอื 0.43 – 0.70 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่
ในระดบัดมีาก คอื 0.33 - 0.57 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
มคี่าเท่ากบั 0.89 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด
ไว ้
   4.2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลูกต้นแคนา 
จ านวน 20 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ในระดบัดมีาก 
คอื 0.55 –  0.79 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มคี่าเท่ากบั 
0.94 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   4.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม จ านวน 
20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ในระดบัดีมาก คือ 
0.31 – 0.89 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มคี่าเท่ากบั 0.95 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา  
  1) จดักจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้
เสลา โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสีว่นร่วม ORID  
 

 
ภาพประกอบที ่1 ด าเนินกจิกรรมการส่งเสรมิ 

  2) วัดผลความรู้  ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มก่อนการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้เสลา 
 

 
ภาพประกอบที ่2 วดัผลความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมก่อนการ

ส่งเสรมิ 
   3) ถ่ายทอดความรู้โดยใชคู้่มอืการปลูกไม้
มีค่า : ต้นเสลา แก่นิสิตชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 30 คน โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรม
แบบมสี่วนร่วม ORID ซึ่งมขี ัน้ตอนส าคญัประกอบด้วย 1.
สถานการณ์ (บรบิท) 2. หวัใจแห่งชยัชนะ (จนิตนาการ) 3.
สภาพความเป็นจรงิในปัจจุบนั (สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ) 4.พนัธกจิ 
(สัญญาใจ) 5.ปฏิบัติการส าคัญ (ภารกิจหลัก) 6.การ

ไตร่ตรอง และ 7.การน าเสนองานภารกจิของกลุ่ม  และไดม้ี
การท าการวดัผลความรูร้ะหว่างการสง่เสรมิ 
  

 
 

ภาพประกอบที ่3 กจิกรรมการส่งเสรมิแบบมสี่วนร่วม ORID 
   4) วดัผลความรู้ ทศันคติ และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่า : ตน้เสลา 
 

 
 

ภาพประกอบที ่4 วดัผลความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมหลงัการ
ส่งเสรมิ 

   5) สรุปผลกจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกไม้
มคี่า : ตน้เสลา โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสีว่นร่วม 
ORID 
 

 
 

ภาพประกอบที ่5 สรุปผลกจิกรรมการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้เสลา 
 

3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1.  สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1.1 ค่าความสอดคล้องและค่าความ
เหมาะสม โดยใชส้ตูรค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
   1.2 ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบความรู ้
   1.3 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ
ความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรม 
   1.4 ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อและ
ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบความรู้แบบวดัทศันคติ 
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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  3. สถติใิชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired t-test 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่าต้นเสลา  
 ผลการศึกษาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า 
ต้นเสลา ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของ

ก ร ะบวนกา ร  (E1) คิด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  87.10 แ ล ะ
ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 83.50 
พบว่า คู่มอืการส่งเสรมิมปีระสทิธภิาพ 87.10 / 83.50 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 สว่นค่าดชันีประสทิธผิล พบว่า ดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าต้นเสลา มี
ค่าเท่ากบั 0.6451 หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 
และส่งผลใหน้ิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้
คดิเป็นรอ้ยละ 64.51 (ดงัตารางที ่2) 
 

 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่าตน้เสลา (E1 / E2)  
 

แผนกำรเรียนรู้ คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.43 0.50 87.10 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.70 1.64 83.50 

ประสทิธภิาพของแผนการเรยีนรู ้เท่ากบั 87.10 / 83.50 
 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่าตน้เสลา 
 

ผลรวมคะแนน
ก่อนกำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
หลงักำรส่งเสริม 

จ ำนวนกลุม่
ตวัอยำ่ง 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของเครือ่งมือ 

321 501 20 0.6451 0.6451 

4.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกไม้มีค่า: ต้นเสลา 
 ผู้ วิ จ ั ย ไ ด้ มี ก า ร วัด ค ว า ม รู้ โ ด ย ก า ร ใ ช้
แบบทดสอบความรู้ ก่อน และหลังการส่งเสริมผล
การศึกษาพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้
เกีย่วกบัการปลูกไมม้คี่าตน้เสลา ก่อนการส่งเสรมิอยู่
ในระดบัน้อย (�̅�=10.70) และหลงัการส่งเสรมิอยู่ใน

ระดับน้อย (�̅�=10.70) และหลังการส่งเสริมนิสติมี
คะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไมม้คี่าตน้
เสลาอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 16.70) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มีค่า ต้นเสลา
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ.05 (ดงัตารางที ่3) 

 

ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เสลา 

ด้ำน  
ก่อนกำรส่งเสริม ระดับ

ควำมรู้  
หลงักำรส่งเสริม ระดับ

ควำมรู้  
t  df  p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรู้  (N=20) 10.70 1.70 น้อย 16.70 1.64 มาก -27.641 29 .000* 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกไม้มีค่าต้นเสลา  
 ผู้วิจ ัยได้มีการวัดความรู้โดยการใช้แบบวัด
ทศันคต ิก่อน ระหว่าง และหลงัการสง่เสรมิ ผลการศกึษา 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยของทศันคตต่ิอการปลูกไมม้ี
ค่าต้นเสลา ก่อนการส่งเสริมอยู่ ในระดับเห็นด้วย 
(�̅�=3.26) และหลงัการสง่เสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่ของ

ทศันคติต่อการปลูกไม้มคี่าต้นเสลาอยู่ในระดบัเหน็
ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�=4.49) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ของทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 (ดงั
ตารางที ่4) 

 
ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคต ิโดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เรมิ  (n=30) 
 

ด้ำน  
ก่อนกำรส่งเสริม 

ระดบัทศันคติ 
หลงักำรส่งเสริม 

ระดบัทศันคติ t  df  P 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทัศนคติ 
(N=5) 

3.26 0.14 ไม่แน่ใจ 4.49 0.32 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ -18.196 29 .000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
4 .4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อม  
 ผู้วิจ ัยได้มีการวัดความรู้โดยการใช้แบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อน และหลงัการส่งเสรมิ ผล
การศึกษาพบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยของจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดับ  .05 เพื่อ
ญาตมิติรพวกพอ้ง (�̅�=2.24) และหลงัการสง่เสรมินิสติ
มคีะแนนเฉลีย่ของจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัเพื่อ

สงัคม (�̅�=3.43) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
นิสติมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริมสูงกว่าก่อน การ
ส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 (ดงัตารางที 5) 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ Pared t-test ก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ (n=30)

 
ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรม โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เรมิ  (n=30) 

ด้ำน  
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

จริยธรรม 
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

จริยธรรม 
t  df  P 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
จริยธรรม  
(N=4) 

2.24 0.15 
เพื่อญาตมิติร
พวกพอ้ง 

3.43 0.18 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-

12.113  
29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้
มีค่าต้นเสลา  
 ผลการศกึษาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
และประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า 

: ต้นเสลา ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) คิด เ ป็นร้อยละ  87 .10  และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 83.50 
ดั ง นั ้น คู่ มื อ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม จึ ง มี ป ร ะ สิท ธิ ภ า พ 
87.10/83.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามทีต่ัง้
ไว้ ส่วนค่าดชันีประสทิธผิล พบว่า ดชันีประสทิธผิล 
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(E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่าตน้เสลา มี
ค่าเท่ากับ 0.6451 หมายความว่า นิสิตมีความรู้
เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้าทางการ
เรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการส่งเสรมิการปลกู
ไมม้คี่า : ตน้เสลา คดิเป็นรอ้ยละ 64.51 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ สุพตัรา วงศ์ษา (2542:77) ได้กล่าว
ไว้ว่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้หมายถึง แบบ
แผนการด าเนินการจดัการเรยีนรูท้ี่ได้รบัการจดัเป็น
ระบบอย่างสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีหลกัการ
การเรยีนรู้หรอืการสอนที่รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่าน
กระบวนการวิจัยและได้รับพิสูจน์และทดสอบว่ามี
ประสทิธภิาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะแสดงขัน้ตอนที่
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอนต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรยีนรูต้ามจุดมุ่งหมายของรูปแบบนัน้ ๆ และเป็นไป
ตามแนวคดิของบุญชม ศรสีะอาด (2546:157-159) ที่
ไดก้ล่าวว่าการวเิคราะหห์าประสทิธผิลของสื่อวธิสีอน
หรอืนวตักรรม  ทีค่รผููว้จิยัพฒันาขึน้ (Effectiveness) 
เพยีงใดกน็ าสือ่  ทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีนที่
อยู่ ในระดับผู้เรียนที่เหมาะสมกับที่ได้ออกแบบ
มาแล้วน าผลจากการทดลองมาวิ เคราะห์หา
ประสทิธผิลหมายถงึ ความสามารถในการใหผ้ลอย่าง
ชั ด เ จ น แ น่ น อ น จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และประสทิธผิลของ
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าต้นเสลา เป็นการหา
ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมที่ก าหนดเป็น
เกณฑ์ที่ผู้ส่งเสริมคาดหวงัให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสรมิ
เปลี่ยนพฤติกรรมให้เ ป็นที่พึงพอใจโดยวิธีหา
ประสทิธิภาพแบบวิธีหาประสทิธิภาพเชิงประจักษ์ 
(Empirical Approach) ตาม เกณฑ์  E1/E2 = 80/80 
และเป็นไปตามแนวคดิของปรชีา ช้างขวญัยนื และ
คณะ (2551:127) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คู่มือเป็น
หนังสอืทีใ่ชค้วบคู่ไป กบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็น
หนังสอืทีใ่ชแ้นวทางปฏบิตัใิหก้บัผู้ใชส้ามารถกระท า
สิง่นัน้ ๆ ให้บรรลุผลตาม เป้าหมาย ส่วนคู่มอืครูนัน้
เป็นหนังสือให้แนวทางและแนะน าเกี่ยวกับสาระ 
วิธีการ กิจกรรม สื่อ วสัดุ อุปกรณ์และแหล่งข้อมูล 
ปกติมกัจะใช้ควบคู่กบัหนังสอืเรยีนเป็นหนังสอืทีค่รู
ได้ศึกษาด้วยตนเอง และเป็นไปตามแนวคิดของ

ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2550:17) ได้กล่าวว่า  
ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานที่มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน และต้องใช้งบประมาณอย่างประหยดั 
และได้กล่าวเพิม่เติมอีกว่าประสทิธภิาพนี้ขึ้นอยู่กบั
คุณภาพของบุคลากรที่ดี วัสดุอุปกรณ์ที่ดีและ
เพียงพอ รวมทัง้ระบบการบรหิารจดัการที่คล่องตวั
และการก ากับดูแลที่ดีและเป็นไปตามแนวคิดของ 
เผชญิ กจิระการ (2546:1-6) ไดเ้สนอแนวทางในการ
หาประสทิธผิลของแผนการเรยีนรู้หรอืสื่อที่สรา้งขึน้ 
โดยใหพ้จิารณาจากพฒันาการของนักเรยีนจากก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนว่ามคีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้
อย่างเชื่อถือได้หรือไม่ หรือเพิ่มขึ้นเท่าใดซึ่งอาจ
พิ จ า รณา ได้ จ า กก า รค า น วณค่ า  t-test แบบ 
Dependent Samples หรือหาค่าดัชนีประสิทธิผล 
(Effectiveness Index : E.I) แ ล ะ สอดคล้ อ ง กับ
งานวจิยัของชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและคณะ (2559:117) ได้
ศึ ก ษ า วิ จั ย เ รื่ อ ง ก า ร พัฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน: 
สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่ อพัฒนาคู่มือ ฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน: 
สหพันธรัฐมาเลเซีย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และหาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม ผล
การศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
92.33/93.22 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจ
วรรณ อ่วมมณี (2550:239)ไดศ้กึษาเรื่องการพฒันา
ผลการเรยีนรูแ้ละความสามารถ ในการคดิแกปั้ญหา
เรื่ องการอนุรักษ์แม่น ้ าท่ าจีนของนัก เรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวดัศิลามูล อ าเภอบาง
เลน จงัหวดันครปฐม ที่จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ผลการวจิยัพบว่า 1) แผนการจดัการเรยีนรู้
เรื่องการอนุรกัษ์แม่น ้าท่าจีนที่จดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานได้ค่าประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 
(85.43/86.622) ผลการเรียนรู้เรื่องการอนุรกัษ์แม่
น ้าท่าจีน ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
แตกต่างกนัอย่างมนีัยยะส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
โดยคะแนนเฉลี่ยหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การจดัการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของพร
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นิภา ตูมโฮม และประยูร วงศ์จันทรา (2559:189-
202) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐ
อนิโดนีเซยี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาดชันีประสทิธผิล
ของคู่มือฝึกอบรม และเปรียบเทยีบความรู้ทศันคติ 
และทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนิสติปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามผลการศึกษาพบว่า 
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 84.53/85.33 แสดงให้เหน็ว่าคู่มอืฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพและสามารถน าไปใชไ้ดซ้ึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของสภุารตัน์ อ่อนกอ้น และคณะ(2559:164) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาเซียน:
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ผลการศกึษา พบว่า 
คู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ  92.43/84.33 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรียา ศรีประทุม 
(2559:598 – 611) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการ
จดัการเรยีนรูท้ีใ่ชปั้ญหาเป็นฐาน โดยใชส้ถานการณ์
ปัญหาตามแนว PISA เพื่อส่งเสรมิความสามารถใน
การถ่ายโยง การเรยีนรู้ และเจตคติต่อการเรยีนการ
สอน ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ผลการวจิยั
พบว่า 1) การจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชปั้ญหาเป็นฐานโดยใช้
สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 80.31/81.20 2) นักเรยีนที่เรยีนโดยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้
สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA มคีวามสามารถใน
การถ่ายโยงการเรยีนรู ้สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 80 อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และมเีจตคตต่ิอการ
เรียนการสอนในระดบัมาก 3) นักเรียนที่เรียนโดย
การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ชปั้ญหาเป็นฐาน โดยใช้
สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่ว กบั
การปลูกไม้มีค่าต้นเสลา 
 ผูว้จิยัไดม้กีารวดัความรูโ้ดยการใชแ้บบทดสอบ
ความรู้ ก่อน และหลงัการส่งเสริมผลการศึกษาพบว่า 

นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า
ต้นเสลา ก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดบัน้อย (�̅�=10.70) 
และหลังการส่งเสริม นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้
เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า : ต้นเสลาอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=17.43)เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้
เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าต้นเสลาก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิสูง
กว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ.05 ซึ่ง
สอดลอ้งกบัแนวคดิของประยูร วงศจ์นัทรา (2558: 6) ที่
อธิบายว่า เป็นกระบวนการถ่ายทอดหรือสื่อสารองค์
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้คนเกิดความรู้เกี่ยวกับ
สิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิเจตคต ิค่านิยมที่ดต่ีอสิง่แวดลอ้ม 
ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะในการ
แกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม การมสีว่นร่วมในการแกไ้ขปัญหา
สิ่งแวดล้อม และการประเมินผลในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชวีติอย่างยัง่ยืน โดยผู้วจิยัได้น าการส่งเสริม 
การปลูกไม้มีค่ามาประยุกต์ร่วมกับกระบวนการซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของวิจิตร อาวกุล (2550:61) ได้
กล่าวว่า การส่งเสริมเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มพูน
ความถนัด ความรู้ทางธรรมชาติ ทักษะ หรือความ
ช านาญ ความสามารถของบุคคลให้มีเทคนิควิชาการ 
ในการท างานเพื่อให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมใหม่หรือ
เพื่อให้เกิดทกัษะในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งกับ
แนวคดิของแสงจนัทร์ โสภากาล (2550: 14-15) ได้ให้
ความหมายของความรู้ว่า การรบัรู้เกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิ 
เหตุการณ์รายละเอียดต่างๆที่เกิดจากการสังเกต 
การศึกษา ประสบการณ์ ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาตแิละสงัคมความรูพ้ื้นฐาน หรอืภูมหิลงัของแต่
ละบุคคลที่บุคคลได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้ และ
สามารถแสดงออกมาในเชงิพฤติกรรม ทีส่งัเกตหรอืวดั
ได ้และเป็นไปตามแนวคดิของศศปิระภา เผ่าสุขด ีและ
คณะ (2561:30-40) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรม การท าถ่านจากมูลสตัว์เพื่อลดการท าลาย
ทรพัยากรป่าไมส้ าหรบัชาวบา้นในชุมชนบา้นโคกจนัทร์
หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบ
ความรู้เกี่ยวกับการท า ถ่านจากมูลสัตว์ ก่อนการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับ น้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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9.78 และหลังการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 17.52 ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมี
คะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการ ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 05 . ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของธนุส โพสาราชและคณะ 
(2556:3) การรณรงคก์ารจดัการและการคดัแยกขยะโดย
ใชแ้ผ่นพบัส าหรบัชุมชนบา้นหนิลาด หมู่ที ่2 ต าบลแวง
น่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า 
การจัดกิจกรรมการรณรงค์การจัดการคัดแยกขยะ
ส าหรับชุมชนบ้านหินลาดเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อ
รณรงคใ์หค้วามรูแ้ละการมทีศันคตทิีด่ใีนการจดัการและ
การคัดแยกขยะส าหรับชุมชนบ้านหินลาดโดยจัด
กิจกรรม 5 วัน ก่อนรณรงค์ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบัการคดัขยะอยู่ในระดบัความรูป้านกลาง 
หลังการรณรงค์ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ใน
ระดบัความรูส้งู หลงัการรณรงคช์าวบา้นมคีะแนนเฉลีย่
ความรู้สูงกว่าก่อนรณรงค์ มีผลท าให้ความรู้ของ
ชาวบา้นเพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอาภา
วดี ค าภูแก้ว (2558:51) ได้ศึกษาการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ป่าเต็งรัง ส าหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่าก่อนการ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์ป่าเตง็รงั นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้
เท่ากบั 13.16 อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการส่งเสริม
การอนุรักษ์ป่าเต็งรังนิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
เท่ากบั 17.60 อยู่ในระดบัสูง เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการอบรม พบว่า นิสติที่เขา้
ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการอบรมสูง
กว่าก่อนอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่
สอดคล้องกบังานวิจยัยุพิน โพธิช์ยัทอง และน ้าทิพย์ 
ค าแร่ (2562:66) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
ผลติปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็จากมูลสตัว ์เพื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีน
สิง่แวดลอ้ม ผลการศกึษาพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม 
มคีวามรูเ้กีย่วกบัการผลติปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็จากมูลสตัว์
เพื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดลอ้ม ก่อนฝึกอบรมมคีะแนน
เฉลีย่ เท่ากบั 11.21 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 56.05 หลงั
การฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 18.70 คะแนนคิด
เป็นร้อยละ 93.50 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลงัฝึกอบรม พบว่า หลงัฝึกอบรมผู้เข้าร่วมการ

ฝึกอบรมมีความรู้มากกว่าการฝึกอบรมอย่ างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของศริวิรรณ ชุมธรีรตัน์ (2557:41) ได้ศกึษาเรื่อง การ
ส่งเสรมิการปลูกมะกรูดพชืสมุนไพรสารพดัประโยชน์ 
ส าหรบันักเรียนบ้านหนองอุ่ม ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า
โดยรวมก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความ
รู้อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=9.90) หลังการส่งเสริม
นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (�̅�=14.07) เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลงัการส่งเสริม 
พบว่า หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรู้มากกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 
สอดคล้องกบังานวิจยัของวรรณศกัดิพ์ิจิตร บุญเสริม 
และคณะ (2557:150) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพฒันา
กจิกรรมสิง่แวดล้อมโดยใชก้ระบวนการสเีขยีว (Green 
Poem) ส าหรับนิสิตปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า หลังการพัฒนากิจกรรม
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว (Green 
Poem) ของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนความรู้เกี่ยวกบั
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มก่อนเขา้ร่วมการพฒันากจิกรรม
ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.00 
คะแนน ซึง่มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการ 
เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 26.46 คะแนน 
ซึง่มรีะดบัความรูอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังกิจกรรมผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้หลังกิจกรรมมากกว่าก่อนกิจกรรม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อ
การปลูกไม้มีค่าต้นเสลา 
 ผู้วิจ ัยได้มีการวัดความรู้โดยการใช้แบบวดั
ทัศนคติ ก่อน และหลังการส่งเสริม ผลการศึกษา
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตต่ิอสิง่แวดล้อม
ก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ (�̅�=3.26) และ
หลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�=4.49) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ของก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยทศันคติต่อสิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิสูงกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่ง



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(4), 2564 : 99 - 113 

109 

เป็นไปตามแนวคดิของประยรู วงศจ์นัทรา (2559:73) 
กล่าวว่าทศันคตเิป็นการแสดงออกมาซึง่การตดัสนิใจ
จากการประเมนิค่า หรอืทศันะเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะ ซึง่ในการแสดงออกมานี้จะต้องอาศยั
พื้นความรู้ประสบการณ์ และพฤติกรรมระหว่าง
บุคคลเป็นเครื่องช่วยในการพจิารณาและประเมนิค่า
ก่อนที่มีการตัดสินใจแสดงออก ซึ่งการแสดงออก
ความคดิเหน็นี้อาจจะเป็นในการเหน็ดว้ยเป็นไปตาม
แนวคดิของของอุทุมพร ไพลนิ (2540:17) กล่าวไวว้่า
ของทศันคตวิ่า เป็นความรู้สกึเอนเอยีงของจติใจทีม่ี
ต่อประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รบั อาจจะมากหรือ
น้อยก็ได้ และทัศนคตินี้จะแสดงออกได้ทางด้าน
พฤติกรรมสองลกัษณะคอื การแสดงออกในลกัษณะ
ของความพงึพอใจ เหน็ด้วยหรอืชอบทศันคติเช่นนี้
ท าให้คนอยากปฏิบตัิ อยากได้อยากเข้าใกล้สิ่งนัน้ 
ลกัษณะเช่นนี้เราเรยีกว่า ทศันคตทิางบวก (Positive 
Attitude) อีกลักษณะหนึ่ ง  คือ  ทัศนคติทางลบ 
(Negative Attitude) คนจะแสดงออกท านองไม่พึง
พอใจ ไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วย ท าให้เกิดความเบื่อ
หน่าย ชงิชงั อยากหนีอยากอยู่ใหห้่างจากสิง่นัน้ สว่น
ทศันคติอกีแบบหนึ่งคอืความรู้สกึเฉยๆ ไม่ชอบ ไม่
เกลียด เป็นทัศนคติแบบกลางๆ และเป็นไปตาม
แนวคดิของกดู (Good.1973:49) ไดใ้หค้วามหมายไว้
ว่าทศันคติเป็นความพร้อมที่จะกระท าปฏบิตัิ หรอืมี
ปฏกิริยิาต่อบุคคล สิง่ของ และสภาพการณ์ใดๆ ทัง้
ทางบวกและทางลบซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของญาณพฒัน์ เฉลยสขุ (2560:34) ไดศ้กึษา 
การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้
กระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา ผลการศกึษา พบว่า 
ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมีทศันคติอยู่ในระดบัมาก 
และหลังการส่งเสริมนักเรียนมีทัศนคติอยู่ในระดบั
มาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย หลังการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมรนัยส าคญัที่
ระดบั .05ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศุภกนิตย ์พล
ไพรนิทร ์(2540: 79) สรุปว่า ทศันคต ิหมายถงึ การ
ประเมินค่า ความรู้สกึความคิดเห็น หรือความเชื่อ
ของบุ คคล ต่อสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ ง  อันมีพฤติกรรมที่

แสดงออกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ปกติบุคคลจะมี
ทศันคติที่ดต่ีอสิง่ทีเ่หน็ด้วย และทศันคติในทางไม่ด ี
ต่อสิง่ทีไ่ม่เหน็ดว้ยซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของผกา
มาศ โคตรชมภู จุไรรตัน์ คุรุโคตร และชลทศิ พนัธุศ์ริ ิ
(2561:44) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือการจัดการป่า
ชุมชนบ้านวังชัย หมู่ที่ 11 ต าบลโนนชัยศรีอ าเภอ
โพนททอง จงัหวดัร้อยเอ็ดผลการศึกษาพบว่า ผล
ศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม ชาวบา้นบา้นวงัชยัมคีะแนนเฉลีย่ ทศันคติ
ต่อการจดัการป่าชุมชน หลงัการฝึกอบรมมากกว่า
ก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 205 (p < 
.05) แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมการจัดการ ป่า
ชุมชน มีผลท าให้ชาวบ้านบ้านวงัชยั มีทศันคติต่อ 
การจัดการป่าชุมชน เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชลทศิ พนัธุ์
ศริ ิและบญัญตั ิสาล ี(2558 : 178-188) ไดศ้กึษาการ
พัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน : สหพันธรัฐมาเลเซียผล
การศกึษาพบว่า ทศันคตต่ิอทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมอาเซยีน : สหพนัธรฐัมาเลเซยีของนิสติ
กลุ่มทดลอง มคีะแนนเฉลีย่หลงัการฝึกอบรมสงูกว่า
ก่อนการฝึกอบรม การอภิปรายมีการแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ภายในกลุ่มเกดิการเรยีนรู้ภายในกลุ่ม
จงึมผีลท าใหท้ศันคตขิองนิสติกลุ่มทดลองเพิม่ขึน้และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อม  
 ผู้วิจ ัยได้มีการวัดความรู้โดยการใช้แบบวดั
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ส่งเสรมิ ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนการสง่เสรมิอยู่ในระดบัเพื่อ
ญาติมิตรพวกพ้อง (�̅�=2.24) และหลงัการส่งเสริม
นิสติมคีะแนนเฉลี่ยของจรยิธรรมสิง่แวดล้อม อยู่ใน
ร ะดับ เพื่ อ ค ว ามถู กต้ อ ง ดี ง า ม ( �̅�=3.29)  เ มื่ อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสตมคีะแนนเฉลี่ย
หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ
ประยู ร  ว งศ์ จันทรา  ( 2559:171-172) ก ล่ าวว่ า
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จริยธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง หลักการที่ควร
ประพฤติอย่างหนึ่งต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลท าให้
สิ่งแวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบ
นิเวศ และเอื้อประโยชน์ให้แก่ สรรพสิ่งที่อาศัย
สิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่สูญเสียระบบ
สมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มไม่สามารถแยกออกไดจ้าก จรยิธรรมชวีติ 
สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวั ของมนัเองเป็น
ปัจจัยหลักในการบูรณาการเชื่อมโยง ชีวิต ชุมชน 
และสงัคมสิง่แวดลอ้มใหด้ ารงอยู่ไดอ้ย่าง ยัง่ยนื และ
เ ป็นไปตามแนวคิดของวินัย  วีระวัฒนานนท์  
(2546:175) ได้กล่าวว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็น
สาขาหนึ่ งของปรัชญา เป็นรากฐานที่ก่อให้เกิด
ความคดิ ทศันคติ และการปฏบิตัต่ิอสิง่ใดสิง่หนึ่งซึ่ง
นอกเหนือไปจากการศึกษา หรือมีความรู้เกี่ยวกับ
ขอ้เทจ็จรงิหรอืปรากฏการณ์ในเรื่องต่างๆ จรยิธรรม
สิ่ ง แ วดล้ อม จึ ง เ ป็ นหลักกา รปฏิบัติ เ กี่ ย วกับ
สิง่แวดล้อมส าหรบัมนุษยท์ี่ยดึเอาความดงีาม ความ
ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและความเมตตาที่พึง
ปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะมผีลต่อชวีติและต่อมนุษย์
ด้วยกนั และเป็นไปตามแนวคิดของอรรถเดช สรสุ
ชาติ (2558:23)ใหค้วามหมายจรยิธรรมว่าจรยิธรรม 
หมายถึง คุณสมบัติ ทางความประพฤติ ที่ส ังคม
มุ่งหวงัใหค้นในสงัคมนัน้ ประพฤต ิมคีวามถูกตอ้งใน
ความประพฤติ มีเสรีภาพ ภายในขอบเขตของมโน
ธรรมเป็นหน้าทีท่ีส่มาชกิใน สงัคมพงึประพฤตปิฏบิตัิ
ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกดิ
ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม การที่จะปฏิบัติให้
เป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่ใดถูกสิง่ใดผดิ 
และเป็นไปตามแนวคิดของภาสินี  เ ป่ียมพงศ์
สานปนัต์ (2548:174) 1. จริยธรรมสิง่แวดล้อมช่วย
ท าใหร้ะบบนิเวศวทิยาของโลกไม่ถูกท าลาย ช่วยให้
ชีวิตของสตัว์โลกอยู่รอดช่วยให้สิ่งแวดล้อมไม่เกิด
มลพษิ และเหนือสิง่อื่นใดช่วยใหม้นุษยอ์ยู่ร่วมกนักบั
สิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างเป็นมิตรต่อกัน 2. จริยธรรม
สิง่แวดลอ้มช่วยใหม้นุษยร์ูจ้กัเคารพ  ในสทิธขิองสตัว์
โลกเหล่าอื่น จะไม่ท าลายและเบยีดเบยีนสตัวอ์ื่น จะ
ให้ความรกัความเมตตาแก่บรรดาสรรพสตัว์ เพื่อให้
สตัว์โลกเหล่าอื่นมีชีวิตอยู่รอด มนุษย์ที่มีจริยธรรม

สิง่แวดลอ้มจะไม่ท าลายแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัว์อื่น 
3.จริยธรรมสิง่แวดล้อมช่วยให้มนุษย์สนองตอบต่อ
ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มในเชงิไมตร ีและเชงิพึง่พาอาศยั
ซึ่งกนัและกนัและประเมินซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของปนัดดา ฤทธิส์ าแดง และคณะ (2562:51) ได้
ศึกษาเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท า
ฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์พระราชาของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า คะแนน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายตน้น ้าล าธารตามศาสตร์
พระราชาก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.78 และหลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้อง
ดงีาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
กจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่า
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 กว่าก่อนเขา้ร่วมฝึกอบรมซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของวทิยา ห่อทอง ประยูร วงศ์จนัทรา และ
ลิขติ จนัทร์แก้ว(2561:47)ได้ท าการศึกษาเรื่องการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องประเภทป่า
ชุมชนโคกหนิลาด ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่ อนการ ฝึกอบรม  แสดง ให้ เ ห็นว่ า คู่ มือและ
กระบวนการฝึกอบรมกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนมี
ความเหมาะสมและมเีทคนิควธิกีารฝึกอบรมทีม่คีวาม
หลากหลายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมทุกหน่วยฝึกอบรมซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของวนิดา สร้อยสน ประยูร วงศ์จันทรา และลิขติ 
จนัทรแ์กว้ (2562:7) ไดศ้กึษาการส่งเสรมิการเรยีนรู้
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในชุมชน ผลการวิจัย
พบว่า นิสิตที่ได้เข้าร่วมการส่งเสริม คะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนการส่งเสรมิโดยรวม อยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม (�̅�=2.98) และหลงัการส่งเสรมินิสติ
มีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวม อยู่ใน
ร ะดับ เพื่ อ คว ามถู กต้ อ งดี ง าม ( �̅�=3 . 2 6 ) เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
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เกี่ยวกบัทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าในชุมชน ก่อน
และหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของประยูร  วงศ์จันทรา
(2553:102)ได้ศึกษาแนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
สิ่ ง แ ว ดล้ อมศึกษ ากับก า รปลู ก ฝั ง จ ริย ธ ร รม
สิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้าง
จิตส านึกและจริยธรรมสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธ
ศาสตร ์ผลการศกึษาพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเป็น
การสรา้งความตระหนกั และจติส านึกทางสิง่แวดลอ้ม 
การแก้ไขปัญหาการสร้างจิตส านึกทางจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต้องท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และพบว่าหลกัค า
สอนทางพระพุทธศาสนามคีวามสอดคลอ้งกบักบัการ
ปลูกจติส านึกทางจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเพราะหลกัค า
สอนเน้นให้เข้าใจธรรมชาติ ดังนั ้นการปลูกฝั ่ง
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีและสอดคล้องกบั
งานวจิยัของรชนิีพร ศรคีาและคณะ(2562:66-80)การ
สง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน ผลการ
ศกึษษพบว่า การเปรยีบเทยีบจรยิธรรม สิง่แวดลอ้ม
เกี่ยวกับทรัพยากรปศุสัตว์ในชุมชน พบว่านิสิตมี
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง และหลงั
ก า ร ฝึ กอบ รมนิ สิต มีค ะ แนน เฉลี่ ย จ ริย ธ ร รม 
สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ ในระดับเพื่ อสังคมเมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อน
และหลังการฝึกอบรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย 

จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน 
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับ 
ทรัพยากรปศุสัตว์ ในชุมชน มีผลท า ให้นิสิตมี
จรยิธรรม สิง่แวดลอ้มเพิม่มากขึน้ 
 
6 ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ขอ้เสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจยัไป
ใช้ 
  1) สามารถน าคู่มอืการสง่เสรมิไปเผยแพร่
ใหก้บัเยาวชนในชุมชน หรอืนกัเรยีนในโรงเรยีน เพื่อ
เป็นความรูใ้นการปลกูตน้เสลา ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์
ได ้
  2) ค ว ร มี ก า ร เ ส น อ ใ ห้ ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชนสนับสนุนการจดักจิกรรมการรณรงคเ์พื่อ
เผยแพร่ขอ้มูลดา้นการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าใหแ้ก่
ประชาชนและบุคคลทัว่ไป 
 6.2 ขอ้เสนอแนะในกำรท ำวิจยัครัง้ต่อไป 
  1) ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัสรรพคุณทาง
ยาของต้นเสลาเพิ่มเติม เพื่อน าสรรพคุณทางยาที่
พฒันาหรือค้นคว้าเพิ่มเติมมาใช้ให้มีประสทิธิภาพ
ประสทิธผิลของยาสมุนไพรในอนาคต 
  2) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านการน า
เนื้อไมต้้นเสลามาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ เช่นการ
น าต้นแก่มาท าเป็นเครื่องแกะสลกั ดา้มเครื่องมอื ท า
พื้นเป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อความสนใจและการรบัรู้
ใการศกึษาในครัง้ต่อ ๆ 

 
7. เอกสำรอ้ำงอิง 
คณะวนศาสตร์. (2560). ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ 2561 -

2579). รายงานฉบบัสมบรูณ์. คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
ชลทศิ พนัธุศ์ริ  ิและคณะ (2559).   การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ ่งแวดลอ้มอาเซยีน: 

สหพนัธรฐัมาเลเซยี.  วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท,  7(14), มกราคม-มถุินายน, 176-188. 
เทคโนโลยชีาวบา้น. (2561). เสลา พนัธุ์ไม้พระราชทาน ปลูกเป็นมงคลประจ าจงัหวดันครสวรรค์. [ออนไลน์]. ได้

จาก :  https://www.technologychaoban.com  [สบืคน้เมื่อวนัที ่26 พฤศจกิายน 2562]. 

https://www.technologychaoban.com/


Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(4), 2021 : 99 - 113 

112 

ธนุช  โพสาราชและคณะ.  (2556). การรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ ง โดยแผ่นพับ  ส าหรับชุมชน
บ้านหินลาด หมู่ที ่2 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จ ังหวัดมหาสารคาม  :  วท.บ. สิ่งแวดล้อศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . 

บุญชม ศรสีะอาด. (2546). การวจิยัส าหรบัคร.ู กรุงเทพฯ : สวุรียิาสาสน์. 
เบญจวรรณ อ่วมมณี. (2550). การพฒันาผลการเรยีนรู้และความสามารถในการคดิแกปั้ญหาเรือ่งการอนุรกัษ์แม่

น ้ าท่าจนีของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีจ่ดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน. วทิยานิพนธข์องบณัฑติ
วทิยาลยัมหาวทิยาลยัศลิปากร.   

ปนดัดา ฤทธิส์ าแดง, ประยรู วงศจ์นัทรา, กรรณิกา สขุงาม. (2562). การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้า
ล าธารตามศาสตรพ์ระราชา. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย, 2 (2), 41 – 56. 

ปรีชา ช้างขวญัยืน และคณะ. (2551). เทคนิคการเขยีนและผลิตต าร า. พิมพ์ครัง้ที่ 5. กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

ประยรู วงศจ์นัทรา. (2551). จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม. มหาสารคาม : ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ประยูร วงศ์จนัทรา. (2553). แนวทางประยุกต์ใช้หลักทางพระพุทธศาสนาในการสอนการอนุร ักษ์ป่าไม้

และสตัว์ป่า. วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร, 12 (1), 72 - 90. 
ประยรู วงศจ์นัทรา. (2558). วทิยาการสิง่แวดลอ้ม. มหาสารคาม : ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ประยรู วงศจ์นัทรา.  (2559). วทิยาการสิง่แวดลอ้ม.  มหาสารคาม, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ประยูร วงศจ์นัทรา และคณะ. (2559). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมผลติภณัฑส์เีขยีว ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม

ศกึษามหาวทิยาลยัมหาสารคาม. Veridian E-Journal, Silpakorn University. ปีที ่9 (ฉบบัที ่2) พฤษภาคม – 
สงิหาคม. 850. 

ผกามาศ โคตรชมภู, จุไรรตัน์ คุรุโคตร, และชลทศิ พนัธุศ์ริ.ิ (2561). การพฒันาคู่มอืการจดัการป่าชุมชนบา้นวงัชยั 
หมู่ที่ 11 ต าบลโนนชยัศรี อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด. ใน: ประมวลบทความ: การประชุมวิชาการ
วทิยาการสิง่แวดลอ้มระดบัชาต,ิ 4-5 มถุินายน 2561, มหาสารคาม, 36 - 48. 

เผชญิ  กจิระการ. (2546). เหนือ. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 
พรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงศ ์จนัทรา. (2559). การพฒันาคู ่ม ือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาต ิและ

สิง่แวดล้อมอาเซยีนสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี.วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา. 
พชัรียา ศรีประทุม และสมทรง สทิธิ. (2559). ได้ศึกษาเรือ่งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐาน

โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยง การเรียนรู้ และ
เจตคติต่อการเร ียนการสอน ของนัก เร ียนชัน้ม ัธยมศึกษาปีที  ่4 .  ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม , 10 (พิเศษ), 598-610 

ภาสนิี เป่ียมพงศส์านต.์ (2548). สิง่แวดลอ้มศกึษา. กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 174. 
ยุพนิ โพธิช์ยัทอง และน ้าทพิย ์ค าแร่. (2562). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็จากมลูสตัว ์เพื่อ

ลดใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดลอ้ม. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย, 2 (2), 64-74. 
รชนิีพร ศรคีา และคณะ. (2562).  การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน.  วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย,  2(1),  66 - 

80. 
ร้อยแปดพรรณไม้ไทย . (2562). ต้นเสลาต้นไม้ประจ าจังหวัดนครสวรรค์. [ออนไลน์]. ได้จาก : https://www. 

panmai.com/PvTree/tr_23.shtml [สบืคน้เมื่อวนัที ่28 พฤศจกิายน 2562]. 
วนิดา สรอ้ยสน ประยรู วงศจ์นัทรา และลขิติ  จนัทรแ์กว้. (2562). การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า

ในชุมชน. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย, 2 (1), 1 - 16. 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(4), 2564 : 99 - 113 

113 

วรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ และคณะ. (2557). การพฒันากจิกรรมสิง่แวดล้อมโดยใช้กระบวนกวสีเีขยีว (Green Poem) 
ส าหรบันิสติปรญิญาตรสีาขาสิง่แวดลอ้ม. วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 9 (3), 209-222. 

วจิารณ์ พานิช. (2546). การจดัการความรู.้ กรุงเทพฯ : สถาบนัสง่เสรมิการจดัการความรูเ้พื่อสงัคม. 
วทิยา ห่อทอง ประยรู วงศจ์นัทรา และลขิติ จนัทรแ์กว้. (2561). การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาด

อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องประเภทป่าชุมชนโคกหินลาด. วารสารวิทยาการสิง่แวดลอ้ม
ไทย,1 (1), 41-53. 

วจิติร อาวกุล. (2550). การสง่เสรมิ. กรุงเทพฯ : ศนูยห์นงัสอืจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
วนิยั วรีะวฒันานนท.์ (2546). สิง่แวดลอ้มศกึษา. พมิพค์รัง้ที ่3. กรุงเทพฯ, โอ.เอศ.พริน้ติง้ เฮา้ส.์ 
ศิริวรรณ ชุมธีรรัตน์. (2557). การส่งเสริมการปลูกมะกรูดพืชสมุนไพรสารพดัประโยชน์ ส าหรบันักเรียนบ้าน

หนองอุ่ม ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวจิยั จงัหวดัมหาสารคาม . โครงการวจิยัสิง่แวดล้อมศกึษาหลกัสูตร
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

ศศปิระภา เผ่าสขุด ีและคณะ. (2561). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการท าถ่านจากมลู สตัวเ์พื่อลดการท าลายทรพัยากร
ป่าไม ้ส าหรบัชาวบา้นในชุมชนบา้นโคกจนัทรห์อม ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภมูพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม. 
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย, 1(1), 30 – 40. 

ศุภกนิตย ์พลไพรนิทร.์ (2540). ทศันคตขิองผูเ้รยีน. กรุงเทพฯ, แพร่พทิยา. 
สุพตัรา วงศษ์า. (2542). การพฒันาคู่มอืการสอนโดยใชส้ถานการณ์จ าลอง ในวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มส าหรบั

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ่4: วจิยัเชงิปฏบิตักิาร, วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ.  มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
สุภารตัน์ อ่อนกอ้น และคณะ. (2559). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน: สาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวยีดนามกมัพชูา.  วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท, 7(14),164. 
แสงจนัทร์ โสภากาล. (2550).  ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความรูค้วามเขา้ใจของบุคลากรเกีย่วกบัองค์การบรหิาร

สว่นต าบล.  เลย, มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 
ส านกังานปฏริปูการศกึษา . (2550).  ปัญจปฏริปูการศกึษาแนวทางสูก่ารปฏบิตั.ิ  กรุงเทพฯ. พมิพด์,ี 2545. 
อรรถเดช สรสชุาต.ิ (2558). จรยิธรรม. วารสารนิเทศศาสตร ์มสธ, 2(9), 17 – 33. 
อาภาวด ีค าภูแกว้. (2558).  การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าเตง็รงั, วทิยานิพนธป์รญิญาบณัฑติ, สาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม

ศกึษา.  
อุทุมพร ไพลนิ. (2540). ความรูเ้จตคตกิารปฏบิตัขิองนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของ

บึงบอระเพ็ด จงัหวดันครสวรรค์. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.(สิง่แวดล้อมศึกษา). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล. 

Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. New York : McGraw-Hill Book. http://newtdc.thailis. 
or.th/docview.aspx?tdcid=6439 


