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บทคดัยอ่ 
 

 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกตน้เทพทาโร โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบ
มสี่วนร่วม (ORID) ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80 และเพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความรู ้ทศัคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นิสติระดบัปริญญาตรี 
ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ซึ่งได้มาจากการสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้น 
การวจิยั ประกอบด้วย คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นเทพทาโร แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบสมมุมตฐิาน paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ 85.16/84.66 ส่วนดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.6515 คู่มอืการส่งเสรมิมอีตัราส่วนในการส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู้คดิ
เป็นรอ้ยละ 65.15 ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการส่งเสรมิ
มากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop a manual of promotion of planting precious trees : 
citronella laurel tree by using ORID participatory training techniques with efficiency and effectiveness according 
to criteria 80/80 and to study and compare knowledge, attitude and ethics before and after the promotion. The 
sample used in the research were 30 the 1st year undergraduate students in Environmental Education, Faculty 
of Environment and Resource Studies Mahasarakham University, enrolled in forest and wildlife resources 
subject, by voluntary participation. The research tools were a manual of promotion planting precious trees : 
citronella laurel tree, the environmental knowledge test, attitude measure 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 85.16/84.66. The effectiveness of the activity 
manual index was equal to 0.6515. The students had knowledge and effect to increased students progress 
after using the promotion manual at 65.15%. 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, Knowledge, Attitude, Environmental Ethics, ORID participatory training techniques, 
citronella laurel tree   
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1. บทน ำ  
 ป่าไมเ้ป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมเป็นที่
ทราบกนัดแีลว้ว่าป่าไมใ้หท้ีอ่ยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม อาหาร 
และสมุนไพรนานาชนิด ตัง้แต่อดตีจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 
ส าหรบัประโยชน์ทีไ่ดร้บัทางออ้มนัน้มมีากมาย ยากทีจ่ะ
น ามากล่าวหรอืประเมนิค่าเป็นเงนิได้ ถงึแมว้่าป่าไม ้จะ
เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่งอกเงยหรือเพิ่มพูนขึ้นมาได้ 
แต่การพฒันาของป่าไมจ้ะด าเนินไปไดอ้ย่างชา้มาก และ
หากอตัราการน าไม้ป่ามาใช้น้อยกว่าอตัราการงอกเงย
ของป่าไม้แล้ว เป็นที่มัน่ใจได้ว่าการขาดแคลนไม้เพื่อ
น ามาใชก้่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัจะไม่เกดิขึน้อย่างแน่นอน 
 แต่ในสภาพปัจจุบันจ านวนพลเมืองของโลก
เพิม่ขึน้ จงึท าใหจ้ าเป็นตอ้งน าไมม้าใชป้ระโยชน์ดา้นต่าง 
ๆ มากขึน้อย่างไม่ไดส้ดัส่วน กบัการพฒันาของป่าไม ้ยิง่
ไปกว่านัน้ป่าไม้เป็นจ านวนมากถูกถากถางเพื่อน าพื้น
ที่มาใช้ในการเพาะปลูก หรือสร้างที่อยู่อาศัยและ
ประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งนับได้ว่าเป็นวิธีการท าลายป่าไม้ที่
สมบูรณ์แบบและยากที่จะท าให้บริเวณนัน้กลายเป็นป่า
ไมธ้รรมชาตติามเดมิได ้หากปล่อยในอตัราการท าลายป่า
ไมข้องมนุษยด์ าเนินเช่นนี้ต่อไป ความเสยีหายต่าง ๆ  จะ
ประดาหน้าเข้ามา ไม่เพียงแต่จะขาดแคลนไม้เพื่อ
น ามาใช้ก่อสร้างหรือวตัถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม
เท่านัน้ แต่จะท าให้เกดิภาวะอากาศแปรปรวน ดนิหมด
ความอุดมสมบูรณ์และขาดแคลนเชือ้เพลงิในที่สุด พื้นที่
เคยมีความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ก็จะค่อย ๆ พัฒนา
กลายเป็นทะเลทรายต่อไป (วชิยั เทยีนน้อย, 2539 : 105) 
 ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ คือ ไม้ยืนต้นทุกชนิด 
รวมถึงไผ่ที่ปลูก หรอืขึน้เอง ตามธรรมชาติและอยู่นอก
เขตป่าอนุรักษ์ที่มีการใช้ประโยชน์เนื้อไม้และ/หรือ 
ผลิตผลอื่นที่ไม่ใช่เนื้อไม้เพื่อการค้าดังนัน้ อาจกล่าว
โดยรวมไดว้่า ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ เป็นไมท้ีส่ามารถนา
มาสรา้งมูลค่า หรอืแปรรูปเป็นผลติภณัฑอ์ื่นๆ รวมทัง้ให้
ประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปลูก (สารสนเทศ
กรมป่าไม้ , 2562 : 24) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่
ประกาศกฎกระทรวง ก าหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็น
หลกัประกัน พ.ศ. 2561 มีสาระส าคญัว่า อาศยัอ านาจ
ตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 (6) แห่ง

พ.ร.บ.หลกัประกนัทางธุรกจิ พ.ศ.2558 ก าหนดใหไ้มย้นื
ตน้เป็นทรพัยส์นิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัได ้
 ส าหรบัไม้ยืนต้นที่น ามาใช้เป็นหลักประกัน จะ
เป็นไม้ยืนต้นที่มมีูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นไม้ตาม
บัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า 58 ชนิด คือ ไม้สกั 
พะยูง ชงิชนั กระซกิ กระพีเ้ขาควาย สาธร แดงประดู่ป่า 
ประดู่บา้น มะค่าโมง มะค่าแต ้เคีย่ม เคีย่มคะนอง เตง็ รงั 
พะยอม ตะเทยีนทอง ตะเทยีนหนิ ตะเทยีนชนัตาแมว ไม้
สกุลยาง สะเดา สะเดาเทียน ตะกู ยมหิน ยมหอม 
นางพญาเสอืโคร่ง นนทร ีสตับรรณ ตนีเป็ดทะเล พฤกษ์ 
ปีบ ตะแบกนา เสลา อนิทนิลน ้าตะแบกเลอืด นากบุด ไม้
สกุลจ าปี แคนา กัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ สุพรรณิการ์ 
เหลืองปรีดียาธร มะหาด มะขามป้อม หว้า จามจุรี 
พลบัพลา กนัเกรา กะทงัใบใหญ่ หลุมพอ กฤษณา ไม้
หอม เทพทาโร ฝาง ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุล
ทุเรียน และมะขาม ทัง้นี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเป็นสถาบนัการเงนิแรกที่
เปิดใหน้ าไมย้นืตน้มาเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัเงนิกู ้โดย
ต้องเป็นไมย้นืต้นทีม่อีายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป สงูจากโคนไม่
น้อยกว่า 130 เซนติเมตร เส้นรอบวงต้นไม่ต ่ ากว่า 3 
เซนตเิมตร เป็นต้นไมท้ีป่ลูกในทีด่นิของตนเอง โดยใน 1 
ไร่ รบัขึ้นทะเบียนไม่เกิน 400 ต้น และปล่อยกู้ในอตัรา 
50% ของมูลค่าต้นไม้ซึ่งเป็นหลกัประกนั (bright-news, 
2562 : เวบ็ไซต)์ 
 ต้นเทพทาโร ชื่อวิทยาศาสตร์  Cinnamomum 
porrectum Kosterm. และมีชื่อพ้องทางวิทยาศาสตร์ C. 
parthenoxylon Meissn แ ล ะ C.glanduliferum Nees 
เทพทาโรเป็นเป็นไม้ยนืต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่
ผลดัใบ เรอืนยอดเป็นพุ่มกลบัทบึ สเีขยีวเขม้ ล าตน้เรยีบ
ไม่มีพูพอน เปลือกต้นสีเทาอมเขียวหรืออมน ้ าตาล 
ค่อนข้างเรียบ แตกเป็นร่องยาวตามล าต้น    เมื่อถาก
เปลอืกออกจะมกีลิน่หอม กิง่มลีกัษณะอ่อนเรยีว เกลี้ยง
และมกัมีคราบขาว เป็นพนัธุ์ไม้ที่มมีูลค่าทางเศรษฐกจิ 
เนื่องจากเนื้อไมม้ ีกลิน่หอม นิยมน ามาแกะสลกั ท าของ
ใช้ ของตกแต่งบ้าน เศษไม้ที่เหลือ จากการแกะสลกัใช้
กลัน่น ้ ามันหอมระเหย ท าน ้ ามันนวด แก้ปวดเมื่ อย 
นวดสปา หรอืยาดม ไมท้ีน่ ามาใชใ้นอุตสาหกรรมเหล่านี้ 
ทัง้หมดเป็นไม้ที่ได้จากป่าธรรมชาติ ท าให้ในอนาคต
เทพทาโรอาจสูญพันธุ์ หรือเกิดการขาดแคลนได้หาก
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ยงัคงใชไ้มจ้ากป่าธรรมชาตต่ิอไปโดยไม่ปลกูสรา้งสวนป่า
เพื่อน าไม้มาใช้ เพื่อป้องกนัไม่ให้เทพทาโรสูญพนัธุ์จาก
ธรรมชาตแิละจากประเทศไทย ตน้เทพทาโรเป็นไมห้อมที่
มคีุณค่าทางเศรษฐกจิ จงึสมควรทีจ่ะปลูกสรา้งสวนป่าไม้
เทพทาโรขึน้ในทีท่ีม่คีวามชุ่มชื่นเพยีงพอ เพราะเทพทาโร
จะชอบขึน้อยู่บนเขาในป่าดงดบิ พบมากทีสุ่ดทางภาคใต้ 
อาจจะปลกูใตร้่มไมอ้ื่นหรอืปลูกเป็นไมแ้ซมสวนป่า น่าจะ
เจรญิเตบิโตดกีว่าปลกูเป็นไมเ้บกิน าในทีโ่ล่งแจง้ (กรมป่า
ไม,้ 2562 : เวบ็ไซต)์ 
 ดงันัน้ผูว้จิยั จงึไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของการ
ปลูกต้นเทพทาโร โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วน
ร่วม (ORID) จากทีไ่ดก้ล่าวในขา้งตน้ ตน้เทพทาโร ถอืว่า
เป็นไม้ที่มีความส าคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่
สามารถน ามาใช้เป็นหลกัประกนัทางธุรกจิ รวมทัง้เป็น
การสรา้งใหเ้กดิพืน้ทีป่่าเพิม่ขึน้ จงึมกีารสง่เสรมิการปลูก
ต้นต้นเทพทาโร โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วน
ร่วม (ORID) เพื่อฟ้ืนฟูพื้นป่า รวมถึงการดูแลรักษา
คุณค่าต้นเทพทาโร ทัง้ในด้านความส าคญั คุณค่า การ
อนุรักษ์ และการดูแลรักษา โดยองค์ความรู้เหล่านี้จะ
เกีย่วขอ้งกบัความรู ้ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ใน
การการส่งเสรมิการปลูกต้นต้นเทพทาโร โดยใช้เทคนิค
การฝึกอบรมแบบมสีว่นร่วม (ORID) 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : 
ต้นเทพทาโร โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม 
(ORID) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเกณฑ์ 
80/80 
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
การปลกูไมม้คี่า : เทพทาโร ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ปลกูไมม้คี่า : เทพทาโรก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการสง่เสรมิ  
 
 
 
 
 

3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นิสติระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม  
จ านวน 118 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นิสิตระดับปริญญาตรี 
ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้น
เทพทาโร โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม 
(ORID) 
  2) ใบความรูก้ารปลกูตน้เทพทาโร 
 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไมม้คี่า
เทพทาโร 
  2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลกูไมม้คี่าเทพทาโร  
  3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 ในการท าวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดม้กีารวางแผนในการ
ท าวจิยัไวเ้ป็น 2 ระยะ ดงัต่อไปนี้ 
  ระยะที่  1 การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมอื 
  1) การออกแบบเครื่องมอืในการสง่เสรมิ 
   1.1) ศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : เทพทาโร โดยใช้
เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสีว่นร่วม (ORID) 
   1.2) ก าหนดขอบเขตและโครงสรา้งเนื้อหา
ทีใ่ชใ้นคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : เทพทาโร โดย
ใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสีว่นร่วม (ORID) 
   1.3) น าเสนอโครงร่างเนื้อหาของคู่มอืการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : เทพทาโร โดยใช้เทคนิคการ
ฝึกอบรมแบบมีส่วนรวม (ORID) เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารยป์รกึษา 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(5), 2564 : 23 - 38 
 

27 

   1.4) น าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : 
ต้นเทพทาโร โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม 
(ORID) ทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้น าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน 
   1.5) ปรับปรุงคู่มือให้มีความสมบูรณ์
หลงัจากไดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ   
   1.6) จดัท าเครื่องมอื แบบทดสอบความรู้ 
แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่
สมบรูณ์เพื่อน าไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล 
  ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา 
   2.1) จดักจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกไมม้ี
ค่า : ต้นเทพทาโร โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วน
ร่วม ORID 

 
ภาพประกอบที ่1 ด าเนินกจิกรรมการส่งเสรมิ 

   2.2) วดัผลความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมก่ อนการส่ ง เสริมการปลู กไม้มีค่ า :  
ตน้เทพทาโร 

 
ภาพประกอบที ่2 วดัผลความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมก่อนการ

ส่งเสรมิ 

   2.3) ถ่ายทอดความรู้โดยใช้คู่มือการปลูก
ไม้มีค่า : ต้นเทพทาโร แก่นิสิตชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน โดยใช้เทคนิค
การฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ORID ซึ่งมีข ัน้ตอนส าคัญ
ประกอบดว้ย 1.สถานการณ์ (บรบิท) 2. หวัใจแห่งชยัชนะ 
(จินตนาการ) 3. สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน (สิ่งที่
เกิดขึ้นจริง) 4.พันธกิจ (สญัญาใจ) 5.ปฏิบัติการส าคญั 
(ภารกิจหลัก) 6.การไตร่ตรอง และ 7.การน าเสนองาน
ภารกจิของกลุ่ม และได้มกีารท าการวดัผลความรู้ระหว่าง
การสง่เสรมิ 

 
ภาพประกอบที ่3 กจิกรรมการส่งเสรมิแบบมสี่วนร่วม ORID 

   2.4) วดัผลความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรม
สิ่ งแวดล้อมหลังการส่ ง เสริมการปลู กไม้มีค่ า  :  
ตน้เทพทาโร 

 
ภาพประกอบที ่4 วดัผลความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมหลงัการ

ส่งเสรมิ 

   2.5) สรุปผลกจิกรรมการส่งเสรมิการปลูก
ไมม้คี่า : ต้นเทพทาโร โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมี
สว่นร่วม ORID 

 
ภาพประกอบที ่5 สรุปผลกจิกรรมการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า :  

ตน้เทพทาโร 
 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1 ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC)  
   2.2 ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อโดยใช้  
I-tem-total correlation  
   2.3 ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
   2.4 ค่าความยากง่าย  
  3. สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  Paired  
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
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4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้น
เทพทาโร โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม 
(ORID) 
 จากการศึกษาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิ
การปลูกไม้มีค่า : เทพทาโร โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรม
แบบมีส่วนร่วม (ORID) พบว่า ประสิทธิผลภาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 85.16 และประสทิธภิาพ
ของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 84.66 ดงันัน้ การส่งเสรมิ
การปลูกไมม้คี่า : ต้นเทพทาโร โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรม

แบบมีส่วนร่วม (ORID) มีประสทิธิภาพของคู่มอืส่งเสรมิ 
85.16/84.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ตัง้ไว้  
(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  ของคู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นเทพทาโร โดยใชเ้ทคนิคการ
ฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม (ORID) มีค่าเท่ากับ 0.6515 
หมายความว่า คู่ มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่ า :  
ต้นเทพทาโร โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบส่วนร่วม 
(ORID) สามารถส่งเสริมความก้าวหน้าทางการเรียนรู้คดิ
เป็ นร้อยละ 69.91 ซึ่ ง เป็ นไปตามเกณฑ์  80/80  
(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้เทพทาโร (E1 / E2) 

 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.03 1.03 85.16 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.93 0.90 84.66 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 85.16/84.66 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เทพทาโร  

 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร

ส่งเสริม 
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร

ส่งเสริม 
 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

336 508 20 0.6515 ผ่านเกณฑ ์
 
4.2 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัการปลูก
ไม้มีค่า: เทพทาโร  
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ก่อนการ
ส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ย
เกีย่วกบัการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เทพทาโร อยู่ในระดบั
ปานกลาง (�̅�=11.2) หลังการส่งเสร ิมเข้าร่วมการ

ส่งเสร ิมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มี
ค่า: ต้นเพททาโรอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (�̅�=16.93) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนความรู้เฉลี่ยก่อนและหลังการ
ส่งเสริมพบว่าหลังจากการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการ
สง่เสรมิ มคีะแนนความรูเ้ฉลีย่มากกว่าก่อนการสง่เสรมิ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เทพทาโร  
 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรกำรส่งเสริม (n=30) 

df t p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

11.2 1.34 ปานกลาง 16.93 0.9 มากทีส่ดุ 29 -19.415 .000* 

 *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.3 การศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการปลูก
ไม้มีค่า: ต้นเทพทาโร  
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลูก
ต้นไม้มคี่า : เพทพาโร พบว่าก่อนการส่งเสรมิผู้เขา้ร่วม
การสง่เสรมิคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลูกต้นเทพทาโร 
เท่ากับ 2.83 อยู่ ในระดับไม่แน่ใจหลังการส่งเสริม

ผู้เข้าร่วมส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการปลูก
ต้นไม้มคี่า : ต้นเทพทาโร เท่ากบั 4.79 อยู่ในระดบัเห็น
ด้วยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนทศันคตเิฉลี่ยก่อน
และหลงัการส่งเสริม พบว่า หลงัการส่งเสริมนักเรียนมี
คะแนนทัศนคติเฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบความทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เทพทาโร  

 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรกำรส่งเสริม (n=30) 

df t p 
 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 

ทศันคต ิ
(N=5) 

2.83 0.73 ไม่แน่ใจ 4.79 0.28 
เหน็ดว้ย
อย่ายิง่ 

29 -33.562 .000* 

 *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.4 การศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมสิง่แวดล้อม 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม พบว่าก่อนการส่งเสรมิผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิ
มีคะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับเพื่อสงัคม 
(�̅�=2.59) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนจรยิธรรมสิง่แวดล้อม

เฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า หลงัการส่งเสริม
ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ มคีะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเฉลีย่
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่5) 

 
ตารางที ่5 ผลการเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เทพทาโร 

 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรกำรส่งเสริม (n=30) 

df t p 
 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม

(N=4) 
2.59 0.62 เพื่อสงัคม 3.31 0.26 

เพื่อความ
ถูกตอ้งดี
งาม 

29 -6.811 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

X X

X X
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5. อภิปรำยผล 
 การส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นเทพทาโร โดยใช้
เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม (ORID) มีประเด็นที่
น ามาอภปิรายผลการศกึษาไดด้งันี้ 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เกณฑ์ 80/80 ของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : 
ต้นเทพทาโร  
 จากการศึ กษาประสิทธิ ภาพของคู่ มื อมี
ประสทิธภิาพ E1/E2 = 85.16/84.66 ซึง่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ทีต่ัง้ไว ้80/80 ส าหรบัการส่งเสรมิ แสดงใหเ้หน็ผูท้ีเ่ขา้ร่วม
การส่งเสรมิมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคดิของของสุพตัรา วงศ์ษา (2542: 77) ได้กล่าวไว้ว่า
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้หมายถึง แบบแผนการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดเป็นระบบอย่าง
สมัพนัธ์และสอดคล้องกบัทฤษฎีหลกัการการเรยีนรู้หรอื
การสอนที่รูปแบบนัน้ยดึถอืโดยผ่านกระบวนการวจิยัและ
ได้รบัพสิจูน์และทดสอบว่ามปีระสทิธภิาพ ซึ่งรูปแบบการ
สอนจะแสดงขัน้ตอนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอนต้อง
ด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบดงักล่าว เพื่อให้ผู้เรยีน
เกดิการเรยีนรูต้ามจุดมุ่งหมายของรปูแบบนัน้ ๆ  สอดคลอ้ง
แนวคดิของธนพร ณัฏฐเ์พยีรกลวง (2555 : 23) ไดก้ล่าวไว้
ว่า กจิกรรมที่ต้องการใหผู้้เรยีนได้มกีารฝึกเสรมิทกัษะใน
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การท ากิจกรรมการ
เรยีนรู้ในแหล่งเรยีนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรยีนฝึกปฏบิตัิ เพื่อ
เสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทกัษะเพิ่มขึ้น ส่วน
ใหญ่กิจกรรมการเรียนรู้มักจะมีอยู่ท้ายบทเรียน ซึ่งใน
บางครัง้กจิกรรมการเรยีนรูจ้ะมลีกัษณะเป็นแบบฝึกหดัให้
ผู้เรียน ได้ฝึกปฏิบัติหรือเป็นใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ระหว่างเรียนรู้หรือหลังการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ และ
เป็นไปตามแนวคดิของสพุตัรา วงศษ์า (2542 : 77) ไดก้ล่าว
ไวว้่าการพฒันากจิกรรม การเรยีนรูห้มายถงึแบบแผนการ
ด าเนินการจดัการ เรียนรู้ที่ได้รบัการจดัเป็นระบบอย่าง
สมัพนัธ ์และสอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีหลกัการการเรยีนรูห้รอื
การสอนที่รูปแบบนัน้ยดึถอืโดยผ่านกระบวนการวจิยัและ 
ได้รบัพสิจูน์และทดสอบว่ามปีระสทิธภิาพ ซึ่งรูปแบบการ
สอนจะแสดงขัน้ตอนที่ผู้เรยีนจะได้เรยีนรู้และ ผู้สอนต้อง
ด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบดงักล่าว เพื่อให้ผู้เรยีน
เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ รูปแบบนัน้ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของวุฒศิกัดิ ์บุญแน่น (2558: 183) 

ได้ศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืการจดัการเรยีนรู้ชวีวิทยา
และปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการส าหรบั
นิสิตระดับปริญญาตรีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 58 คน 
ไดม้าโดยการชกัตวัอย่างแบบเจาะจง ผลการศกึษาพบว่า มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.55/81.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
ทีต่ัง้ไวท้ี ่80/80  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วมิล ต้นพกิุล, 
ประยูร วงศ์จนัทรา และ ลิขิต จันทร์แก้ว (2561: 76) ได้
ศกึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิ
ลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง พรรณไมใ้นป่า
ชุมชน มวีตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้า
ชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง พรรณไมใ้นป่าชุมชน อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ให้มีประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 
ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
82.77/90.33 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของยศพล พนัธเ์นียม
สมบตัิ อปัมระกา และ สุภารตัน์ อ่อนก้อน (2561: 21) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์พชืสมุนไพร
ในป่าชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิภาพของคู่มอื
ฝึกอบรม มีดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 
0.6107 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ใช้คู่มือฝึกอบรมมี
ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 61.07 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการอบรม พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ และทัศนคติ หลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของสุภารตัน์ 
อ่อนก้อน และคณะ (2559: 164) ได้ศกึษาการพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ผลการศกึษา พบว่า คู่มอื
ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.43/84.33 ส่วนดัชนี
ประสทิธิผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากบั 0.7329 นิสติที่ใช้
คู่มอืฝึกอบรมมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 73.29 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ กฤษฎา มณีเชษฐา (2550 : 
45) ไดศ้กึษาการสรา้งสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง “หนูอยากให้
คนอื่นได้เห็นเพื่อพฒันาความรู้สกึเห็นคุณค่าในตนเอง” 
ของนกัศกึษาทีม่คีวามบกพร่องทางการไดย้นิ ผลการศกึษา
พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 
84.80 และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 
88.80 ดงันัน้ หลกัสูตรฝึกอบรมผู้น าจติอาสาสิง่แวดล้อม 
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จึงมีประสทิธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม (E1/E2) เท่ากบั 
84.80 /88.80 สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุรศกัดิ ์แก้วงาม  
(2561 : 122) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้น าจิตอาสาสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า 
ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 93.78 
และ ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 86.01 
ดังนัน้ หลักสูตรฝึกอบรมผู้น าจิตอาสาสิง่แวดล้อม จึงมี
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม (E1/E2) เท่ากับ 
93.78/86.01 
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื ค่า
ดชันีประสทิธผิล (E.I.) มคี่าเท่ากบั 0.6667 แสดงใหเ้หน็ว่า
นิสติมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้
คู่มอืการส่งเสรมิ ร้อยละ 94.31 แสดงให้เหน็ว่านักเรยีนที่
เขา้รบัการสง่เสรมิโดยการใชคู้่มอืการสง่เสรมิการเรยีนรูน้ัน้
มีความรู้ความเขา้ใจมากขึ้น ท าให้ค่าดชันีประสทิธผิลมี
ค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกบับทนิยามของ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2546: 256) ไดน้ิยาม
ความหมาย "คู่มอื" หมายถงึ สมุดหรอืหนังสอืทีใ่หค้วามรู้
เกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีต่้องการรู้เพื่อใชป้ระกอบต ารา 
เพื่ออ านวยความสะดวกเกีย่วกบัการศกึษาหรอืการปฏบิตัิ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะน าวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง คู่มือจัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ งที่
รวบรวมขอ้มูลขอ้เทจ็จรงิเฉพาะเรื่อง เพื่อใชเ้ป็นคู่มอืตอบ
ค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อใชเ้ป็น
คู่มอืในการศกึษาและปฏบิตังิานหนึ่ง ๆ และสอดคลอ้งกบั
แนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยนื (2551: 127-132) ไดอ้ธบิาย
คู่มือที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนว่า คู่มือ คือหนังสือที่
ผู้เรียนใช้ควบคู่ไปกบัต าราที่เรียนปกติโดยการถ่ายทอด
ความรู้ผ่านคู่มือฝึกอบรม อาจท าให้ผู้เรียนมีความรู้
เกีย่วกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผูอ้ื่นโดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนมี
ความเข้าใจ ทัศนคติ และเกิดความตระหนัก สามารถ
ด าเนินการในเรื่องนัน้  ๆไดอ้ย่างเหมาะสม ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของโกสนิ สะตะ, ประยูร วงศจ์นัทรา และฐติศิกัดิ ์
เวชกามา (2559: 7-8) ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรม
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรม เท่ากบั 0.8685 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของยศพล 
พันธ์เนียม (2560: 57) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือการ
อนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชนบา้นเกิง้ ต าบลเกิง้ อ าเภอ

เมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอือบรม เท่ากบั 0.6107 แสดงใหเ้หน็ว่า
นกัเรยีนทีใ่ชคู้่มอือบรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็น
ร้อยละ 61.07 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงั
การอบรม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรทยั ผวิขาว และ
บัญญัติ  สาลี  (2559: 150) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม อาเซียน : 
ราชอาณาจกัรกมัพูชา ผลการศกึษา พบว่าประสทิธภิาพ
ของคู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 94.20/92.10 
สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 0.8804 
นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้คิดเป็นเป็นร้อยละ 
88.04และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารียา บุษราคัม, 
ประยูร วงศ์จันทรา และ ลิขิต จันทร์แก้ว (2561: 8) ได้
ศกึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิ
ลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาตใินป่า ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึก
กิจกรรมมีดัชนีประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม เท่ากับ 
0.8674  แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการมคีวามรู้
เพิม่ขึน้และสง่ผลใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามกา้วหน้า
ในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 86.74 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อุบล แคว้นไทยสงค์ และประยูร วงศ์จนัทรา (2559: 
126) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมอาเซียน: ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ผล
การศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมมดีชันีประสทิธผิลของคู่มอื
ฝึกอบรม เท่ากบั 0.444  
5.2 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นเทพทาโร  
 พบว่า ผลการศึกษาและเปรียบเทยีบความรู้ก่อน
การส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ย
เกีย่วกบัการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เทพทาโร อยู่ในระดบัปาน
กลาง (�̅�=11.2) หลังการส่งเสริมเข้าร่วมการส่งเสริมมี 
คะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกต้นไมม้คี่า : ต้นเพท
ทาโร อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=16.93) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนความรู้เฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า
หลงัจากการส่งเสรมิผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ มคีะแนนความรู้
เฉลีย่มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า การสง่เสรมิมผีลท าใหค้วามรูผู้ท้ ี่
เขา้ร่วมการส่งเสรมิเพิม่ขึน้เนื่องจากมกีระบวนการส่งเสรมิ
โดยใช้วิธีการส่งเสริมมีกระบวนการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษาโดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิ คอื คู่มอื 
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และใบความรูก้ารสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้เทพทาโร 
โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนรวม (ORID) ในการ
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกบัไม้มคี่าทางเศรษฐกจิ ลกัษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ ประโยชน์ของต้นเทพทาโรและการ
ขยายพันธุ์ของต้นเทพทาโร ท าให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสรมิมคีวามรู้เพิม่มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ 
วิจิตร อาวกุล (2550: 61) กล่าวว่ า การส่งเสริมเป็น
กระบวนการที่ช่วยเพิ่มพูนความถนัด ของบุคคลให้มี
เทคนิควิชาการ ในการท างาน เพื่อให้บุคลากรเกิด
พฤตกิรรมใหม่ หรอืเพื่อใหเ้กดิทกัษะในการท างานอย่างใด
อย่างหนึ่ง สอดคล้องกบัแนวคดิของ พงศ์ หรดาล (2539: 
เว็บไซต์) กล่าวว่า การส่งเสริมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้
เฉพาะบุคลเพื่ อที่ จะปรับปรุ งและเพิ่มพูนความรู้  
(knowledge) อนัเหมาะสมจนก่อใหเ้กดิความเลีย่นแปลงใน
พฤติกรรมต่อการปฏบิตัิงานในหน้าที่ ให้มปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ สอดคล้องกบัแนวคดิของวนิ เชื้อโพธหิกั (2537: 1) 
กล่าวว่า การส่งเสรมิ เป็นการพฒันาความช านาญเฉพาะ
ด้านของบุคลากรที่ไม่สามารถจะท าได้โดยกระบวนการ
เรียนการสอนปกติ เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพจากความหมายของการส่งเสรมิดงักล่าว ซึ่ง
บางส่วนสอดคล้องกบัแนวคดิของ พรธิดา วิเชยีรปัญญา 
(2557: 21) ได้กล่าวว่า ความรู้คอืกระบวนการของการขดั
เกลาเลอืกใช ้และบูรณาการ การใชส้ารสนเทศเหล่านัน้ จน
เกิดเป็นความรู้ใหม่  (new knowledge) ความรู้ใหม่จึง
เกิดขึ้นจากการผสมผสานความรู้และประสบการณ์เดิม
ผนวกกบัความรูใ้หม่ทีไ่ดร้บั ซึง่ความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ทีอ่ยู่
ภายในบุคคล เป็นความรู้ที่ไม่ชดัแจ้ง ซึ่งหากได้รบัการ
ถ่ายทอดออกมากอยู่ในรปูลายลกัษณ์อกัษร กจ็ะกลายเป็น
ความรู้ที่ช ัดแจ้ง และความรู้จะเกิดคุณค่าได้หากมีการ
น าไปใชใ้นการตดัสนิใจ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ประเวศ 
วะส,ี (2545: 9) ได้ให้ความหมายของ ความรู้ ว่าเป็นเรื่อง
ของความจรงิซึ่งสามารถพสิูจน์ได้ เช่นความรู้เฉพาะเรื่อง
การเหน็การเชื่อมโยงของสิง่ต่างๆ ที่ท าให้เกดิปัญญาซึ่ง
ปัญญาน าไปสูก่ารเปลีย่น จติส านึกการเรยีนและเนื้อหาโดย
ไม่สามารถน าไป ปฏิบตัิหรือพฒันาได้ และไม่ถือว่าเป็น
ความรูอ้ย่าง แทจ้รงิโดยวธิกีารใหไ้ดม้า และสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ แสงจันทร์ โสภากาล, (2550: 14-15) ได้ให้
ความหมายของความรู้ว่า การรับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
เหตุการณ์รายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกิดจากการสังเกต 

การศึกษา ประสบการณ์ ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาตแิละสงัคมความรูพ้ืน้ฐาน หรอืภูมหิลงั ของแต่ละ
บุคคลที่บุคคลได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้และสามารถ
แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรม ที่ส ังเกตหรือวัดได้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฬารตัน์ นันทรศัม,ี วรรณศกัดิ ์
พิจิตร บุญเสริม และ ลิขิต จันทร์แก้ว (2561: 59) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการส่งเสริมการอนุรกัษ์ป่าในโรงเรยีน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดในพระ
ราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนที่เขา้ร่วมมี
คะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการส่งเสรมิ
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ ในระดับมาก เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรู้
หลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ วิภา
รตัน์ ตาลทรพัย์ ประยูร วงศ์จนัทรา และลขิติ จนัทร์แกว้ 
(2561: 8) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ป่ าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคามเรื่อง ระเบียบป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่า
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทยา ชุนเจริญชยั, 
วรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ และ ลขิติ จนัทรแ์กว้ (2561: 43) 
ไดศ้กึษาเรื่อง การสง่เสรมิเรื่องสารอนัตรายไดออกซนิทีเ่กดิ
จากธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ส าหรบันักเรยีน
โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ผล
การศึกษาพบว่าก่อนการส่งเสริมนักเรียนที่เข้าร่วมมี
คะแนนความรู้โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัน้อยหลงัการส่งเสรมิ
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ ในระดับดีมากเมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ
พบว่านักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรู้
หลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 ดงันัน้แสดงให้เหน็ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เขา้ร่วมการ
ส่งเสริมการปลูกต้นเทพทาโร มีความรู้เพิ่มขึน้เนื่องจาก
คู่มือการส่งเสริมมคีวามเหมาะสม และน่าสนใจ จึงท าให้
เนื้อหาเหมาะกบัผู้เข้าร่วมการส่งเสริม ท าให้เกิดความรู้ 
ความเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิเป็นอย่าง
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ด ีซึง่คู่มอืการส่งเสรมิการเรยีนรูก้ารปลูกต้นเทพทาโร นัน้
เน้นให้นิสติได้รบัประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้
นิสติสามารถนาความรู ้และประสบการณ์ทีไ่ดเ้กีย่วกบัการ
ปลกูตน้ตน้เทพทาโรไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างสงูสดุ 
5.3 การศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการปลูกไม้
มีค่า: ต้นเทพทาโร  
 พบว่า หลังการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิการปลูก
ต้นไมม้คี่า : ต้นเทพทาโร โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบ
มีส่วนร่วม (ORID) มีผลท าให้ทัศนคติของผู้ที่เข้าการ
ส่งเสรมิเพิม่ขึน้ เนื่องจากในการส่งเสรมิมกีระบวนการใหผู้้
ที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิได้เรยีนรู้ มกีารถามตอบ มคีู่มอืและ
ใบความรูข้ณะบรรยายใหค้วามรู ้เป็นสื่อหรอืตวักระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้และมีทศันคติที่ดีต่อการส่งเสริมการปลูก
ต้นไมม้คี่า : ต้นเทพทาโร โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบ
มสี่วนรวม (ORID) สอดคล้องกบัแนวคดิของ พงศ์ หรดาล
(2540 : 42) ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึก ท่าที 
ความคิดเห็น และพฤติกรรมของคนงานที่มีต่อเพื่อน
ร่วมงาน ผูบ้รหิาร กลุ่มคน องคก์รหรอืสภาพแวดลอ้มอื่น ๆ  
โดยการแสดงออกในลกัษณะของความรูส้กึหรอืท่าทใีนทาง
ยอมรับหรือปฏิเสธ สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 44) ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติ 
หมายถึง ความรู้สกึนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิง่ในสิง่หนึ่ง 
ซึ่งผู้บริโภคเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต โดยใช้เป็น
ตวัเชื่อมระหว่างความคดิและพฤตกิรรม นักการตลาดนิยม
ใช้ในการโฆษณาเพื่อสร้างทศันคติที่ดีต่อผลิตภณัฑ์และ
ตราสนิค้า เสรมิแรงและ (หรอื) เปลี่ยนทศันคติสอดคล้อง
กับแนวคิดของสร้อยตระกูล อรรถมานะ (2541 : 64) ได้
กล่าวไว้ว่า ทศันคติ คอืผลผสมผสานระหว่างความนึกคดิ 
ความเชื่อ ความคดิเหน็ ความรู ้และความรูส้กึของบุคคลที่
มต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใด คนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึ่ง ซึ่งออกมาในทางประเมินค่าอันอาจเป็นไปในทาง
ยอมรบัหรอืปฏเิสธกไ็ด ้และความรูส้กึเหล่านี้มแีนวโน้มที่
จะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึ่งขึน้ สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ ศกัดิไ์ทย หาไชย (2556 : 138) ได้กล่าวไว้ว่า 
ทัศนคติ คือ สภาวะความพร้อมทางจิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความคดิ ความรูส้กึ และแนวโน้มของพฤตกิรรมบุคคลทีม่ี
ต่อบุคคล สิง่ของ สถานการณ์ต่าง ๆ  ไปในทศิทางใดทศิทาง

หนึ่ ง และสภาวะความพร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นาน
พอสมควร และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เชดิศกัดิ ์โฆวาสนิ
ธุ์ (2522 : 19) กล่าวว่า ทศันคติคอืสิง่ทีอ่ยู่ในจติใจของคน 
ที่ตอบสนองต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึ่งเราไม่สามารถสงัเกตหรอื
วดัได้โดยตรงแต่เราสามารถรู้ได้ โดยดูจากพฤตกิรรมของ
คนว่าจะตอบสนองต่อสิง่เร้าอย่างไร   เรากจ็ะทราบทนัที 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของกจิตญิา นุ่นลอย (2553 : 39) 
ได้ศึกษา ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์
ทรพัยากรป่าไม้บริเวณอุทยานแห่งชาติเฉลมิพระเกยีรติ
ไทยประจนั จงัหวดัราชบุร ีพบว่า ประชาชนจะมพีฤตกิรรม
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ปานกลาง 
รวมทัง้ยงัมสี่วนร่วมในการปลูกป่าในวนัส าคญัต่าง ๆ  และ
ประชาชนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในเรื่อง การเป็น
สมาชกิของกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของรงัสติ เสกเมธ ี(2553 : 24-25) 
ได้ท าการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีอิทธิพลต่อ
คุณค่าในการอนุรกัษ์ป่าทีจ่งัหวดัปัตตานี พบว่า ทศันคติ
ของประชาชนมต่ีอคุณค่าในการอนุรกัษ์ป่าอยู่ในระดบัมาก 
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อคุณค่าในการอนุรักษ์ป่าพบว่า ระดับ
การศึกษามผีลต่อทศันคติของประชาชนที่มต่ีอคุณค่าใน
การอนุรกัษ์ป่า อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สุชาดา ทรงบญัฑติ (2558 : 46) ไดศ้กึษา 
การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ผนืป่าตะวนัตก ผลการศกึษาพบว่า 
นิสติมคีะแนนทศันคติก่อนการส่งเสรมิ เท่ากบั 2.46 และ 
หลงัการสง่เสรมิ เท่ากบั 2.69 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสริมมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสรมิ มากกว่า
ก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ  โกสนิ สะตะ และคณะ (2559 
: 7-8) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมฝึกอบรมมคัคุเทศก์
สิง่แวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ ผลการศึกษา
พบว่า ทศันคตขิองนิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่หลงัการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และนิสติกลุ่มทดลองมี
ทศันคตโิดยรวมและรายดา้นทัง้ 5 ดา้น สงูกว่ากลุ่มควบคมุ 
และนิสติกลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมทีน่ิสติประเมนิตนเองและวทิยากรเป็นผู้ประเมนิ
หลงัการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และนิสติกลุ่ม
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ทดลองมคีะแนนทศันคต ิสงูกว่านิสติกลุ่มควบคุม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.4  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อม  
 พบว่า ผู้ เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการส่งเสรมิ ก่อนส่งเสรมิมคีะแนน
เฉลีย่ เท่ากบั 2.59 อยู่ในระดบั เพื่อเพื่อสงัคม หลงัส่งเสรมิ
มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.31 อยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดี
งาม เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
เพิ่มมากขึ้นหลงัการส่งเสริมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 เนื่องจากการส่งเสรมิการปลูกต้นเทพทาโร โดย
ใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วนรวม (ORID) มีความ
เหมาะสม พร้อมกับมีเนื้อหาที่ส าคัญ และมีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม เจตคติ และค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม  
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ วนิัย วรีะวฒันานนท ์(2536: 12) 
ไดก้ล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเป็นสาขาหนึ่งของปรชัญา 
เป็นรากฐานที่ก่อให้เกดิความคดิ ทศันคติและการปฏบิตัิ
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งนอกเหนือไปจากการศึกษา หรือมี
ความรูเ้กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิหรอืปรากฏการณ์ในเรื่องต่าง ๆ  
แล้วจริยธรรมเป็นหลักการปฏิบตัิเกี่ยวกับศีลธรรมหรือ
คุณธรรมของมนุษย์ในเรื่องของความดงีาม ความถูกต้อง
และความเมตตา เอื้ออาทรต่อกันและกัน จริยธรรม
สิง่แวดล้อม จึงเป็นหลกัการปฏิบตัิเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม
ส าหรบัมนุษย์ทีย่ดึเอาความดงีาม ความถูกต้องตามหลกั
คุณธรรมและความเมตตาทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะ
มผีลต่อชวีติและต่อมนุษยด์ว้ยกนั และเป็นไปตามแนวคดิ
ของ ฐากร สทิธโิชค และอรพณิ ศริสิมัพนัธ ์(2557: 59) ได้
กล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมเีนื้อหาสิง่แวดลอ้ม 4 เรื่อง 
ไดแ้ก่ ป่าไม ้แหล่งน ้า ขยะ และโลกรอ้น โดยวดัจรยิธรรม 7 
ตัว ได้แก่ ความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม การไม่
เบยีดเบยีนสิง่แวดลอ้ม ความละอายและเกรงกลวัต่อสิง่ไมด่ ี
การเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ความเมตตากรุณาสิง่แวดลอ้ม 
ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและการไม่เหน็แก่ตวั แบบ
ปรนัยชนิด 4 ตวัเลอืก โดยองิการแบ่งระดบัจรยิธรรมตาม
ลกัษณะโครงสร้างพฒันาการจริยธรรมของ  โคห์ลเบร์ก 
ระดบัที่ 3 ขัน้ที่ 5 และขัน้ที ่6 และการแบ่งระดบัจรยิธรรม
ของคณะกรรมการจรยิธรรมไทย ซึง่ไดก้ าหนดระดบัสงูต ่า
ของระดบัจรยิธรรมไว ้4 ระดบั คอื ระดบัที ่1 จรยิธรรมทีย่ดึ

หลักการกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดเพื่อประโยชน์บาง
ประการของตนเอง (ท าเพื่อตนเอง) ระดบัที่ 2 จรยิธรรมที่
ยึดหลกัการกระท าหรือไม่กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์ของ
ผูอ้ื่น ในสงัคม “คบๆ เช่น เพื่อญาตพิีน้่อง เพื่อเพื่อนตวัเอง 
(ท าเพื่อพวกพอ้ง) ระดบัที ่3 จรยิธรรมทีย่ดึหลกัการกระท า
หรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์ของสงัคม ส่วนใหญ่ เช่น 
ชุมชน ประเทศชาตหิรอืมนุษยชาต ิ(ท าเพื่อสงัคม) ระดบัที ่
4 จริยธรรมที่ยึดหลกัการกระท าหรือไม่กระท าสิง่ใดเพื่อ
ความถูกต้องดีงามอันเป็นอุดมคติสากล (ท าเพื่อความ
ถูกต้องดงีาม) การวดัและประเมนิจรยิธรรม จงึมวีธิกีารวดั
เดยีวกนักบัการวดัดา้นเจตพสิยั ซึง่มธีรรมชาตขิองการวดั
และประเมนิ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของประยูร วงศจ์นัทรา 
(2559: 171-172) กล่าวว่า จริยธรรมสิง่แวดล้อม หมายถึง 
หลกัการที่ควรประพฤตอิย่างหนึ่งต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งมผีล
ท าให้สิ่งแวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบ
นิเวศ และเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่สรรพสิง่ที่อาศยัสิง่แวดลอ้ม
ด ารงชพีอยู่ได ้โดยไม่สญูเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างตน
กบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไมส่ามารถแยกออก
ไดจ้ากจรยิธรรมชวีติ สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวั
ของมนัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยงชวีติ 
ชุมชน และสงัคมสิง่แวดลอ้มใหด้ ารงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนื และ
เป็นไปตามแนวคิดของอรรถเดช สรสุชาติ (2558: 23) ให้
ความหมายจรยิธรรมว่าจรยิธรรม หมายถงึ คุณสมบตัทิาง
ความประพฤตทิีส่งัคมมุ่งหวงัใหค้นในสงัคมนัน้ประพฤต ิมี
ความถูกต้องในความประพฤติ มเีสรภีาพภายในขอบเขต
ของมโนธรรมเป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสงัคมพึงประพฤติ
ปฏบิตัต่ิอตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิ
ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสงัคม การที่จะปฏิบตัิให้เป็นไป
เช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะตอ้งรูว้่าสิง่ใดถูกสิง่ใดผดิ และเป็นไป
ตามแนวคดิของประยูร วงศจ์นัทรา (2552: 33) ไดก้ล่าวว่า 
แนวคิดทางจริยธรรมสิง่แวดล้อมเป็นความตระหนักและ
จติส านึกทางสิง่แวดล้อม เพื่อใหเ้หน็คุณค่าของธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและปฏิบัติอย่างเป็นมิตร ในการปลูกฝัง
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มกบักระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษา
ถือเป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกันอย่างยิ่ง ในการ
แก้ปัญหาการสรา้งจติส านึกทางจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต้อง
ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรอนงค ์พลโคก
ก่อง, ประยูร วงศ์จนัทรา และ ลขิติ จนัทร์แก้ว (2561: 76) 
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ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง 
ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน ผลการศกึษาพบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม
สงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของประยูร วงศ์
จันทรา (2552: 241) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษากับการปลูกฝังจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม แนวทางการแกปั้ญหาการสรา้งจติส านึก และ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมตามแนวพุทธศาสตร์ พบว่า แนวคดิ
ทางจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเป็นความตระหนักและจติส านึก
ทางสิ่งแวดล้อม เพื่ อให้ เห็นคุณค่ าของธรรมชาติ
สิง่แวดล้อมในท่าทีและการปฏิบตัิอย่างเป็นมิตร ในการ
ปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อมกับกระบวนการทาง
สิง่แวดล้อมศึกษาถือเป็นแนวทางที่มคีวามสอดคล้องกนั
อย่างยิง่ ในการแก้ปัญหาการสร้างจติส านึกทางจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมต้องท าให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพบว่ าหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามคีวามสอดคลอ้งกบัการปลูกจติส านึกทาง
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเพราะหลักค าสอนเน้นให้เข้าใจ
ธรรมชาติ ดังนัน้ การปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็น
แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประยูร วงศจ์นัทรา, ไพบลูย ์
ลิ้มมณี, ควนัเทยีน วงศ์จนัทรา, อุบล แคว้นไทยสงค์ และ 
ปณิธาน กระสงัข ์(2559: 7) ได้ศกึษาการสอนสิง่แวดล้อม
ศึกษาโดยใช้วิธีเรียนรู้แบบกรณีศึกษา พบว่า จริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนเรยีนนิสติมจีรยิธรรมโดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อญาตมิติรเพื่อนพอ้งมคี่าเท่ากบั 2.14 และหลงัเรยีนโดย
รวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงามมีค่าเท่ากบั 3.76 
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน นิสิตมี
จรยิธรรมหลงัเรยีนมากกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทาง

สถิติที่ระดบั .05 ดงันัน้ จะเหน็ว่ากจิกรรมการเรยีนรูม้ผีล
ท าให้จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
เพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการจดักจิกรรมโดยใช้วธิกีาร
จดักจิกรรม มกีระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา
โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการจดักจิกรรม คือ คู่มือการเรียนรู้
สภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพชีวิตในชุมชน 
แผ่นพบัในการบรรยายใหค้วามรู ้เป็นสื่อหรอืตวักระตุน้ให้
เกดิการเรยีนรูแ้ละมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรู้เพิม่
มากขึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าคู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นเทพทาโร โดยใชเ้ทคนิค
การฝึกอบรมแบบมสี่วนรวม (ORID) ไปประยุกต์กบั
การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าในการอบรมแก่
นิสติ นกัศกึษา และประชาชน เพื่อใหเ้กดิความรู ้ความ
เขา้ใจในการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า 
 2. สามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า 
ไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นช่องทางในการ
เรียนรู้และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าใน
ชุมชน และเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวใหก้บัชุมชน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัดา้นเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และอาชีพ ที่อาจส่งผลต่อความสนใจและ
การรบัรูข้า่วสารและกฎหมายเกีย่วกบัการปลกูไมม้คี่า 
 2. ควรมีการศึกษาน ้ ามันที่สกัดได้จากผล
เทพทาโร น ้ามนัทีบ่บีไดจ้ากผลสกุของเทพทาโรใชเ้ป็น
สมุนไพรรกัษาโรคและมรีาคาทีส่งู
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