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บทคดัยอ่ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นแคนา โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมี
ส่วนร่วม ORID ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80 และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 สาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวชิา
ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ได้มาจากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืการส่งเสรมิการปลกูตน้แค
นา แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
81.33/82.50 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.730 แสดงว่านิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรู ้คดิเป็น
ร้อยละ 73.00 นิสติมคีะแนนความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop a manual of promotion planting valuable trees: Dolichandrone serrulata by 
using ORID participatory training technique with efficiency and effectiveness according to criteria 80/80 and to study and 
compare environmental knowledge, attitude and ethics before and after the promotion. The sample used in the 
study were 3 0  the 1st year undergraduate students in Environmental Education, Faculty of Environment and 
Resource Studies, Mahasarakham University, enrolled in forest and wildlife resources subject, by volunteery 
sampling.The research tools were a manual of promotion  planting valuable trees : Dolichandrone serrulata, the 
environmental knowledge test, attitude test and ethics test. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The results of the research showed that the manual was 
efficiency of 81.33/82.50 . The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.730. The students had 
more knowledge and effect to increased students progress after using the promotion manual at 73.00%. 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, Dolichandrone serrulata, Knowledge, Attitude, Environmental Ethics, ORID participatory 
………………training techniques 
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1. บทน ำ  
 ในสภาวะปัจจุบนัความต้องการไมเ้พื่อการใชป้ระโยชน์
ของมนุษย์มีมากขึ้นจนป่าธรรมชาติไม่สามารถตอบสนองได้ 
ประกอบกบัป่าธรรมชาตมิพีนัธุไ์มห้ลายชนิดขึน้ร่วมกนัและไม้
บางชนิดไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หรือลักษณะทาง
นิเวศวิทยาไม่เหมาะสมส าหรับการสืบต่อพันธุ์เมื่อปัจจัย
แวดลอ้มเปลีย่นแปลง การบรหิารจดัการกระท าไดย้ากมชี่วงการ
ตดัฟันยาวนานและเมื่อด าเนินการแล้วไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกจิ 
ดงันัน้จงึตอ้งเปลีย่นสภาพป่าธรรมชาตมิาเป็นสวนป่า การปลูก
สวนป่าเป็นการน าพรรณไมม้าปลูก ในพื้นที่อย่างมรีะบบแบบ
แผนและมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนว่าจะปลูกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์ใน
ทางอ้อม การเลือกชนิดพรรณไม้ พื้นที่ เทคนิคการปลูก
ย่อมขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์เป็นส าคญั สวนป่าทีไ่ดม้กีารปลูก
ขึน้มาแลว้จะต้องไดร้บัการดแูลเป็นอย่างด ีมฉิะนัน้ จะเป็นการ
ลงทุนทีส่ญูเปล่า (คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร,์ 
2560: 3) 
 ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ เป็นไมย้นืตน้ทีม่มีลูค่าสงูมาเป็น
หลักประกันทางธุรกิจดังกล่าว สามารถกระท าได้โดยการ
ออกเป็นกฎกระทรวง ตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบญัญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ที่บัญญัติให้หลักประกนั 
ได้แก่ ทรพัย์สนิอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ดงันัน้เพื่อ
ก าหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ต้นไม้ตาม
บัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่าสามารถน ามาเป็น
หลกัประกนัทางธุรกจิได ้เพื่อสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการมคีวาม
สะดวกและมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น (ส านัก
สง่เสรมิการปลกูป่า กรมป่าไม,้ 2563: 20) 
 การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่าทัง้ 58 ชนิด ให้แก่
ประชาชนกถ็อืเป็นการฟ้ืนฟูและเป็นการอนุรกัษ์ไดอ้กีทางหนึ่ง 
อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนหนัมาปลูกไม้ยนืต้นใน
ที่ดินกรรมสิทธิเ์พื่อการออม ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์จากต้นไมร้ะหว่างการปลูก โดย
ใช้เป็นหลกัประกนัทางธุรกจิเพื่อกู้ยมืเงินกบัสถาบนัการเงิน
ต่าง ๆ  นอกจากนี้ยงัส่งผลให้ประเทศไทยมีพื้นที่สเีขยีวเพิม่
มากขึน้ในระยะยาว โดยการส่งเสรมิความรู้ใหบุ้คคลต่าง ๆ  จะ
เป็นการถ่ายทอดองคค์วามรูท้ีย่ ัง่ยนื เนื่องจากการส่งเสรมิเป็น
การขยายและถ่ายทอดความรูต้ามระบบวทิยาการแผนใหม่ ซึง่
ก่อประโยชน์ทางการศึกษา และมีคุณค่าทางการปฏิบัติแก่
บุคคลผู้ฟังได้รับความช่วยเหลือในการเรียนรู้หรือผู้ร ับการ
ส่งเสรมิ ให้สามารถพฒันาตนเอง โดยการเรยีนรู้ที่สามารถน า

ความรู ้ไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัหรอืเพื่อการประกอบอาชพี
เพื่อความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้เป็นส าคญั (พจน์ บุญเรอืง, 2559: 16) 
 จากสถานการณ์ดงักล่าวคณะรฐัมนตรจีงึไดม้มีตแิกไ้ข
ร่ างพระราชบัญญัติ ป่ าไม้  ปี  พ.ศ.2484 มาตรา 7  
มสีาระส าคญัคอื ส าหรบัการปลูกไม้ยนืต้นในพื้นทีก่รรมสทิธิ ์
เจ้าของที่ดนิที่ชอบดว้ยกฎหมายใหม้สีทิธปิลูก ตดั เลื่อยแปร
รูป ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และอนุญาตให้
สามารถน าไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูงมาใช้เป็นหลักประกนัทาง
ธุรกิจได้ โดยออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 8 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มารองรบั 
ส าหรบัไม้ยนืต้นที่มคี่าทางเศรษฐกจิ 58 ชนิด ตามบญัชทีา้ย
กฎหมายว่าดว้ยสวนป่า ทีก่ าหนดใหเ้ป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถใช้
เป็นหลกัประกนัทางธุรกจิได้ ประกอบด้วย สกั, พยุง, ชงิชนั, 
กระซิก, กระพี้เขาควาย, สาธร, แดง, ประดู่ป่า, ประดู่บ้าน, 
มะค่าโมง, มะค่าแต้, เคี่ยม, เคี่ยมคะนอง, เต็ง, รงั, พะยอม, ตะ
เคยีงทอง, ตะเคยีนหนิ, ตะเคยีนชนัตาแมว, ไมส้กุลยาง, สะเดา, 
สะเดาเทยีม, ตะกู, ยมหนิ, ยมหอม, นางพญาเสอืโคร่ง, นนทร,ี 
สตับรรณ, ตนีเป็ดทะเล, พฤกษ์, ปีบ, ตะแบกนา, เสลา, อนิทนิล
กนิน ้า, ตะแบกเลอืด, นากบุด, ไมส้กุดจ าปี,  แคนา, กลัปพฤกษ์, 
ราชพฤกษ์, สุพรรณิการ์, เหลืองปรีดียาธร, มะหาด, มะขาม, 
มะขามป้อม, หวา้, จามจุร,ี กฤษณา, ไมห้อม, พลบัพลา, กนัเกรา
, กะทงัใบใหญ่, หลุมพอ, เทพทาโร, ฝาง, ไผ่ทุกชนิด, ไม้สกุด
มะม่วง และไมส้กุลทุเรยีน (อนุชา กุลวสิทุธิ,์ 2561 : เวบ็ไซต)์ 
 แคนา ถูกจดัให้เป็นไม้มคี่า 1 ใน 58 ชนิด เป็นไม้ยนื
ต้นทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิและสามารถน าไปค ้าประกนัเงนิกูไ้ด ้
ลกัษณะของแคนา : ล าต้นเปลาตรง มคีวามสงูของล าต้นได้ถึง 
10-20 เมตร มกัแตกกิง่ต ่า เปลอืกของล าต้นเป็นสนี ้าตาลอ่อน
อมสเีทาและอาจมีจุดด าประ ผิวต้นเรียบหรือล่อนเป็นเกล็ด
ขนาดเลก็  ๆขยายพนัธุด์ว้ยวธิกีารเพาะเมลด็และการปักช าราก 
โดยสามารถพบต้นแคนาไดต้ามป่า ตามทุ่ง ตามไร่นา และตาม
ป่าเบญจพรรณทัว่ไป ในประเทศไทยสามารถพบได้ทาง
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และทาง
ภาคกลาง (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,  
2562 : 17) 
 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้มีความสนในที่จะส่งเสริมให้มีการ
ปลูกต้นแคนา เนื่องจากการน ามาใชป้ระโยชน์ในหลายดา้นโดย
ใช้การส่งเสรมิจะมกีารใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม 
ORID มาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการส่งเสรมิ เพื่อทีน่ิสติจะ
สามารถน าความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้แคนา ความรูเ้กีย่วกบัไม้
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มีค่าทางเศรษฐกิจ  ไปถ่ายทอดโดยใช้กระบวนการทาง
สิง่แวดล้อมศึกษาให้แก่บุคคลอื่น ๆ  ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสติมคีวามรู้เกี่ยวกบัการปลูกต้น
แคนา มีทัศนคติที่ดีต่อการปลูกต้นแคนา และมีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มทีด่ ี
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: 
ต้นแคนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ 
80/80  
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกีย่วกบัการ
ปลกูไมม้คี่า: ตน้แคนา ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลูก
ไมม้คี่า: ตน้แคนา ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ต่อการปลกูไมม้คี่า: ตน้แคนา ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 118 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดม้า
จากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือการ
สง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้แคนา และใบความรู ้
   เครื่ องมือในการวัดและประเมินผล  ได้แก่
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า : ต้นแคนา
แบบวดัทศันคตต่ิอการปลูกไมม้คี่า : ต้นแคนา และแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ มรีายละเอยีด ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1) ศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่อง
ของกฎหมายเกีย่วกบัต้นไมม้คี่า ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์
ของต้นแคนา การใช้ประโยชน์ของต้นแคนา การปลูกและ

การดูแลต้นแคนา และรูปแบบการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม 
ORID เพื่อก าหนดขอบเขตและโครงสร้างเนื้อหาของคู่มอื 
และเครื่องมอืใชใ้นการวดัและประเมนิผล ประกอบดว้ย 
    1.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกต้นแคนา มีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง จ านวน 20 ขอ้  
    1.2) แบบวดัทศันคติต่อการปลูกต้นแค
นา มีลักษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั คอื เหน็ด้วยอย่างยิง่ เหน็ด้วย ไม่
แน่ใจ  ไม่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้  
    1.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
มลีกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
คอื ก ข ค ง จ านวน 20 ขอ้ 
   2) น าเสนอโครงร่างเนื้อหาที่ใช้ในส่งเสริม
การปลูกต้นแคนา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยป์รกึษา 
   3) น าเสนอคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า 
: ต้นแคนา และเครื่องมือใช้ในการวัดและประเมินผลที่
ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว  เสนอต่อผู้ เชี่ ยวชาญ 3 ท่ าน  
เพื่อพจิารณาความสอดคลอ้ง และความเหมาะสม ซึง่พบว่า 
คู่มือการส่งเสริม มีค่าสอดคล้อง (IOC) ของเนื้อหามีค่า
เท่ากบั 1 และค่าความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นแคนา 
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัดมีาก และเครื่องมอืทีใ่ชใ้น การ
วดัและประเมนิผล มคี่าสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 1 และค่า
ความเหมาะสม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.92 แสดงว่า เครื่องมอืที่
ใช้ในการวดัและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัดี
มาก แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิมคีวามเหมาะสม
และความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั สามารถ
น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
  4) น าเครื่ องมือที่ผ่ านการวิ เคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และ
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของเครื่องมอืดงันี้ 
   4.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้
แคนา จ านวน 20 ขอ้ มคี่าความยากง่าย อยู่ในระดบัค่อนขา้ง
ง่าย คอื 0.43 – 0.70 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ในระดบัดี
มาก คอื 0.33 – 0.57 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มคี่าเท่ากบั 
0.89 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
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   4.2) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกต้นแคนา 
จ านวน 20 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ในระดบัดมีาก 
คอื 0.55 – 0.79 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มคี่าเท่ากบั 0.94 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   4.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม จ านวน 20 
ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ในระดบัดมีาก คอื 0.31 – 
0.89 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ มีค่ าเท่ ากับ 0.95  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา  
  1) จัดกิจกรรมการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า :  
ตน้แคนา โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสีว่นร่วม ORID  

 
ภาพประกอบที ่1 ด าเนินกจิกรรมการส่งเสรมิ 

  2) วัดผลความรู้  ทัศนคติ  และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มก่อนการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้แคนา 

 
ภาพประกอบที ่2 วดัผลความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรม 

ก่อนการส่งเสรมิ 
  3) ถ่ายทอดความรู้โดยใชคู้่มอืการปลูกไมม้คี่า : 
ต้นแคนา แก่นิสติชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
จ านวน 30 คน โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม 
ORID ซึ่งมีข ัน้ตอนส าคัญประกอบด้วย 1.สถานการณ์ 
(บรบิท) 2. หวัใจแห่งชยัชนะ (จนิตนาการ) 3.สภาพความเป็น
จริงในปัจจุบนั (สิง่ที่เกิดขึ้นจริง) 4.พนัธกิจ (สญัญาใจ) 5.
ปฏบิตัิการส าคญั (ภารกจิหลกั) 6.การไตร่ตรอง และ 7.การ
น าเสนองานภารกจิของกลุ่ม และไดม้กีารท าการวดัผลความรู้
ระหว่างการสง่เสรมิ  

 
ภาพประกอบที ่3 กจิกรรมการส่งเสรมิแบบมสี่วนร่วม ORID 

  4) วัดผลความรู้  ทัศนคติ  และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่า : ตน้แคนา 

 
ภาพประกอบที ่4 วดัผลความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมหลงัการส่งเสรมิ 
  5) สรุปผลกจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : 
ตน้แคนา โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสีว่นร่วม ORID 

 
ภาพประกอบที ่5 สรุปผลกจิกรรมการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า :  

ตน้แคนา 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ค่าความสอดคลอ้งและค่าความเหมาะสม 
โดยใชส้ตูรค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
   2.2) ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบความรู ้
   2.3) ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ และความ
เชื่อมัน่ของแบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
  3) สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired t-test 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้น
แคนาตามเกณฑ ์80/80 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพ
ของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 81.33 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 82.50 แสดง
ให้เห็นว่า คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นแคนา มี
ประสิทธิภาพ 81.33/82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
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 ส่วนค่าดชันีประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มคี่า: ต้นแคนา พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของ
คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นแคนา มีค่าเท่ากบั 
0.7300 หมายความว่า คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : 
ตน้สาธร มปีระสทิธผิลคดิเป็นรอ้ยละ 73.00 ซึง่ท าใหน้ิสติมี

ความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสติมีความก้าวหน้าทางการ
เรยีนรู้เพิม่ขึน้หลงัจากการเรยีนรู้จากคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นแคนา (ดังตารางที่ 2) จากการศึกษา
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูก
ไมม้คี่า : ตน้แคนา 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้แคนา (E1/E2) 
 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ 𝒙 ̅ S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.26 2.01 81.33 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.50 3.66 82.50 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริม เท่ำกบั 81.33/82.50 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้แคนา 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงักำร

ส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรว่ม
กิจกรรมกำร
ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของกำร
ทดสอบหลงักำร

ส่งเสริม 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือกำร

ส่งเสริม 
205 495 30 20 0.730 

 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ความรู้
เกีย่วกบัการปลูกไม้มีค่า: ต้นแคนา  
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการ
ปลกูไมม้คี่า: ตน้แคนา พบว่า นิสติ มคีวามรูก้่อนการสง่เสรมิ
อยู่ในระดบัต ่า (𝑥 ̅=7.00) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีวาม

รู้อยู่ในระดบัสูง (𝑥 ̅=16.50) เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มคี่า: ต้นแคนา พบว่า หลงัการ
ส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ จงึสรุป
ได้ว่านิสติ มคีวามรู้หลงัการจดักจิกรรมการส่งเสรมิเพิม่ขึน้ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู้เกีย่วกบัการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นแคนา โดยใช ้Paired t-testก่อน
และหลงัการสง่เสรมิ 
 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
t df p 

𝒙 ̅ S.D. 𝒙 ̅ S.D. 
ความรู ้(N=20) 7.00 3.22 ต ่า 16.50 3.66 สงู -10.91 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการปลูก 
ไม้มีค่า: ต้นแคนา  
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลกูไมม้ี
ค่า : ต้นแคนา พบว่า นิสติ มีทศันคติก่อนการส่งเสริมอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง (�̅�= 4.25) และหลงัการส่งเสริมนิสิต
มีทศันติต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นแคนา อยู่ในระดบัเห็นด้วย

อย่างยิง่ (𝑥 ̅= 4.87) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคตต่ิอ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นแคนา พบว่า หลังการส่งเสริมนิสิต มี
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริม จึงสรุปได้ว่านิสิต มี
ทัศนคติหลังการจัดกิจกรรมการส่งเสริมเพิ่มขึ้น อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที ่ 4 การเปร ียบเท ียบคะแนนเฉลี ่ยท ัศนคต ิต่อการส ่ง เสร ิมการปล ูกไม ้ม ีค ่า : ต้นแคนา โดยใช้ Paired  
t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
t df p 

𝒙 ̅ S.D. 𝒙 ̅ S.D. 

ทศันคต(ิN=5) 4.25 0.38 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

4.87 0.15 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-8.69 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4 .4 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้นแคนา  
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้นแคนา พบว่า นิสิต มีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลูก  ไมม้คี่า : ต้นแคนา ก่อนการส่งเสรมิ
อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (𝑥 ̅= 3.10) และหลงัการส่งเสรมินิสติ 
มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม 

(𝑥 ̅= 3.43) เมื่ อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นแคนา พบว่า หลังการ
ส่งเสรมินิสติ มคีะแนนเฉลีย่มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ จงึสรุป
ได้ว่านิสติ มีจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการจดักิจกรรมการ
ส่งเสริมเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(ดงัตารางที ่5) 

 
ตารางที่ 5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นแคนา โดยใช้ Paired  
t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

หลงักำรส่งเสริม ระดบั
จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

t df P 
𝒙 ̅ S.D. 𝒙 ̅ S.D. 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม
(N=4) 

3.10 0.35 เพื่อสงัคม 3.43 0.26 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-4.51 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า:  
ต้นแคนา 
 จากการศึกษาประสทิธิภาพของคู่มือการส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่า: ต้นแคนา พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 86.33 และประสทิธภิาพ
ของกระบวนการ (E2) คดิเป็นรอ้ยละ 83.83 ดงันัน้ คู่มอืการ
ส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าต้นสาธรจงึมปีระสทิธภิาพของคู่มอื 
81.33/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามที่ตัง้ไว้ ดงันัน้
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นแคนา จงึเป็นคู่มอืใน
การให้ความรู้ที่มีประสิทธิภาพท าให้นิสิตเกิดความรู้ 
ทัศนคติและจริยธรรมที่ดีต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้นแคนา 
สามารถพฒันาใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมการสง่เสรมิมพีฤตกิรรม
ตรงตามความมุ่ งหวัง ส่งผลให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี
ผลสัมฤทธิไ์ปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ  
ดวงมาลา จารชิานนท์ (2551: 8) ที่กล่าวว่า ประสทิธภิาพ 
คอื คุณภาพของสื่อที่เกดิจากกระบวนการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูจ้ากสื่อและเทคโนโลยกีารเรยีนการสอน ท าใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรียนรู้ที่ดขี ึ้น และ สมหมาย ศุภพนิิจ (2551: 45)  
ไดก้ล่าวว่า ประสทิธภิาพ คอื คุณภาพของสื่อ ซึง่น าไปจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอน โดยมกีารก าหนดเกณฑ์ขึ้นมา
ส าหรบัทดสอบท าใหท้ราบว่าสื่อทีส่รา้งขึน้มานัน้มคีุณภาพ
มากน้อยเพียงใด ส่วนในเรื่องประสิทธิผล วรัท พฤกษา
กุลนันท ์(2550: 1) ไดก้ล่าวว่า ประสทิธผิล (Effectiveness) 
หมายถงึ การปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมาย
ที่ ตั ้ ง ไ ว้  ( Effectiveness is to do right things) ห รื อ
ความสามารถในการด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ที่วาง
ไว้ จุดส าคัญของประสิทธิผลอยู่ที่ความสมัพันธ์ระหว่าง
ผลผลติทีถู่กคาดหวงัตามวตัถุประสงคท์ีว่างไวแ้ละผลผลติ
จรงิทีม่ขี ึน้ และเป็นไปตามแนวคดิของเรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ 
(2555: 77) ไดก้ล่าวว่า คู่มอืเป็นเอกสารหรอืหนงัสอืทีจ่ดัท า
ขึน้เพื่อใหค้รูใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน สามารถสอน
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรหรอืใชเ้ป็นคู่มอืของครู
ในการใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ ง คู่มือที่เขียนขึ้นเป็น
แนวทางให้ผู้ใช้คู่มือได้ศึกษาท าความเข้าใจเรื่องที่จะท า 
และสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพบรรลุส าเรจ็
ตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้คู่มอืมคีวามสะดวกและสามารถ
ปฏบิตังิานไดบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ายใตม้าตรฐานทีใ่กล้เคยีง 
โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาท ีลพพนัธท์อง และประยูร 

วงศ์จนัทรา (2559: 189 - 202) ได้ศึกษา เรื่อง การพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอาเซยีน: 
สาธารณรฐัสงิคโปร์ ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของ
คู่ มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ เท่ ากับ  93.44/84.78  
ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรมเท่ากบั 0.7350 
นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
อาเซยีน: สาธารณรฐัสงิคโปร์ มคีวามก้าวหน้าในการเรยีน
คดิเป็นรอ้ยละ 73.50 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ พชัรา
พร ชิดทอง, สมบัติ อัปมระกา และสุภารัตน์  อ่อนก้อน 
(2561 : 65 -74) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การพฒันาคู่มอืการท า
ถ่านอัดแท่งจากไมยราบยักษ์ เพื่อเป็นพลังงานทดแทน  
ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการอบรมการท าถ่านอดัแท่งจาก
ไมยราบยักษ์ เพื่อเป็นพลังงานทดแทน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.16/89.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ 
และมดีชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 0.6919 และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิภารัตน์ ตาลทรัพย์ และคณะ (2561:  
1 – 18) ได้ศกึษาวจิยั เรื่อง การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้
ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง 
ระเบียบป่าชุมชน ผลการศึกษา พบว่า คู่มือกิจกรรม 
มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 80.77/90.77 ส่วนดชันีประสทิธผิล
ของคู่ มื อกิ จกรรม  เท่ ากับ  0.8400 แสดงว่ านิ สิต 
มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 84.00  
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุนันทา เหล่าชาติ (2559: 
46) ที่ได้ศกึษา เรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์
ทรพัยากรดินส าหรบันิสติชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิง่แวดล้อม
ศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรม การอนุรกัษ์
ทรพัยากรดนิมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.02/90.86 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ และมีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
เท่ากบั 0.7900 และนอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อารยีา บุษราคมั, ประยูร วงศ์จนัทรา และลขิติ จนัทร์แก้ว 
(2561: 1-16) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน 
ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
85.10/92.53 สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม เท่ากบั 
0.8674 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการมคีวามรู้
เพิม่ขึน้และส่งผลใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามกา้วหน้า
ในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 86.74 
 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(6), 2564 : 29 - 43 
 

37 

5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นแคนา  
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นแคนา ซึ่งผู้วิจยัได้มีการวดัความรู้ก่อน 
ระหว่าง และหลงัการส่งเสริม ผลการวิจยัพบว่า หลงัการ
ส่งเสริมนิสิตระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดง
ให้เหน็ว่า การส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า : ต้นแคนา โดยใช้
เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ORID มีผลท าให้
ความรู้ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นแคนา มีกระบวนการในการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาทีเ่หมาะสมทัง้ในดา้นเนื้อหา
สาระ และรปูแบบการมสีว่นร่วมทีเ่หมาะกบัวยัของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ  
ทางสิง่แวดล้อมศึกษาของ ประยูร วงศ์จนัทรา (2558: 6)  
ที่อธิบายว่า เป็นกระบวนการถ่ายทอดหรือสื่อสารองค์
ความรู้ด้ านสิ่งแวดล้อมให้คนเกิดความรู้ เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ทัศนคติ เจตคติ ค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 
ความตระหนักต่อปัญหาสิง่แวดลอ้ม ทกัษะในการแกปั้ญหา
สิง่แวดล้อม การมสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม 
และการประเมนิผลในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม เพื่อให้
เกดิคุณภาพสิง่แวดล้อมและคุณภาพชวีติอย่างยัง่ยนื โดย
ผูว้จิยัไดน้ าการส่งเสรมิ การปลกูไมม้คี่ามาประยุกต์ร่วมกบั
กระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษา ซึง่แนวคดิเกี่ยวกบัการ
ส่งเสรมิ วจิติร อาวกุล (2550 : 61) ไดก้ล่าวว่า การส่งเสรมิ
เป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มพูนความถนัด ความรู้ทาง
ธรรมชาติ ทักษะ หรือความช านาญ ความสามารถของ
บุคคลใหม้เีทคนิควชิาการ ในการท างานเพื่อใหบุ้คลากรเกดิ
พฤติกรรมใหม่หรอืเพื่อใหเ้กดิทกัษะในการท างานอย่างใด
อย่างหนึ่ง และเป็นไปตามแนวคดิของ พงศ ์หรดาล (2539: 
เว็บไซต์) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้
เฉพาะบุคคลเพื่ อที่จะปรับปรุ งและเพิ่มพูนความรู้  
( knowledge) ทักษะ  (Skill)  แ ละทั ศนคติ  ( attitude)  
อนัเหมาะสมจนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
และทศันคติต่อการปฏบิตัิงานในหน้าที่ ให้มปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้และนอกจากนี้กระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษายงั
ต้องอาศยัแนวคิดเกี่ยวกบัความรู้เพื่อใช้ในการวดัผลการ
เรยีนรู้โดย แสงจนัทร์ โสภากาล (2550: 14 - 15) ได้กล่าว
ว่า ความรู้ คือ การรับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกิดจากการสังเกต การศึกษา 

ประสบการณ์ทัง้ในดา้นสิง่แวดล้อมทางธรรมชาตแิละสงัคม 
ความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลงัของ  แต่ละบุคคล ที่บุคคลได้
จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤติกรรมที่ส ังเกตหรือวัดได้ ซึ่งเป็นไปดังแนวคิดของ
ประเวศ วะส ี(2545: 9) ได้กล่าวว่า ความรู้ เป็นเรื่องของ
ความจรงิซึง่สามารถพสิจูน์ได ้เช่น ความรูเ้ฉพาะเรื่อง การ
เห็น การเชื่อมโยงของสิ่งต่าง  ๆ ที่ท าให้เกิดปัญญา 
(Wisdom) ซึ่งปัญญาน าไปสู่การเปลี่ยนจติส านึกการเรียน
และเนื้อหา โดยไม่สามารถน าไปปฏบิตัิหรอืพฒันาได้และ
ไม่ถือว่าเป็นความรู้อย่างแท้จริงโดยวิธีการให้ได้มา และ
นอกจากนี้แนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2548: 5-6) ยงัได้
กล่าวว่า ความรู ้คอื สิง่ทีน่ าไปใชไ้ดไ้ม่หมดหรอืสกึหรอแต่
จะยิง่งอกเงยหรอืงอกงามขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
มลิดา สินค้า (2551: 102) ที่ได้ศึกษา เรื่อง ความรู้และ
พฤติกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสู ง 
วทิยาลยัเทคนิคมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษา
ไดร้บัความรูจ้ากแหล่งความรู้เรยีง 3 ล าดบั จากมากไปหา
น้อย ได้แก่ การเรยีนรู้ในบทเรยีนสื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อ
โทรทัศน์ ซึ่งนักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรพัยากรและสิง่แวดล้อม โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าร้อยละมากที่สุดและรองลงมา 3 
ล าดบั คอื ดา้นความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรอากาศ 
ด้านความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และด้าน
ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วรภทัร อาปะโม (2560: 2) ทีไ่ดศ้กึษา ปัจจยัที่
ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ด้านการเรียนรู้ ตัวแปร
ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการจดัการความรู้มคีวามสมัพนัธ์เชงิ
บวกกบักระบวนการจดัการความรูอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .01 โดยที่แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์  
มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบักระบวนการจดัการความรู้ดา้น
การเรยีนรู้มากที่สุด ซึง่มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เท่ากบั 
0.50 รองลงมาคอืการวดัและประเมนิผล มคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกกบักระบวนการจดัการความรู้ด้านการเรยีนรู้ ซึ่งมคี่า
สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์เท่ากับ 0.50 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของวรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ ประยูร วงศจ์นัทรา 
และบญัญัติ สาลี (2558: 218) ได้ศึกษาเรื่อง การพฒันา
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนกวีสีเขียว (Green 
Poem) ส าหรับนิสิตปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
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ผลการศกึษาพบว่า หลงัการพฒันากจิกรรมสิง่แวดลอ้มโดย
ใช้กระบวนการกวีสีเขียว (Green Poem) ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเข้าร่วมการพัฒนากิจกรรมของ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.00 คะแนน  
ซึ่งมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และหลังการ เข้าร่วม
กิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 26.46 คะแนน ซึ่งมีระดบั
ความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลงักจิกรรม ผูท้ีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรู้
หลงักิจกรรมมากกว่าก่อนกิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวิจยัยุพิน โพธิช์ยั
ทอง และน ้าทพิย์ ค าแร่ (2562: 66) ได้ศกึษา การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลสัตว์  
เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีในสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า 
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม มคีวามรูเ้กีย่วกบัการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์
อัดเม็ดจากมูลสัตว์ เพื่ อลดใช้ปุ๋ ยเคมีในสิ่งแวดล้อม  
ก่อนฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 11.21 คะแนน คดิเป็น
รอ้ยละ 56.05 หลงัการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 18.70 
คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 93.50 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ก่อนและหลงัฝึกอบรม พบว่า หลงัฝึกอบรมผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมมีความรู้มากกว่าการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปณิตา 
นิสยัสุข (2552: 13) ได้ศึกษา เรื่อง ความรู้และพฤติกรรม
การคดัแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืง
บ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวจิยัเป็นเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง มอีายุระหว่าง 31 - 45 ปี ส่วนใหญ่
จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพี ขา้ราชการ 
รฐัวสิาหกจิ มรีายไดร้ะหว่าง 5,000 - 10,000 บาท มคีวามรู้
เกีย่วกบัการคดัแยกขยะมูลฝอยระดบัมากและมพีฤติกรรม 
การจัดการขยะอยู่ในระดับค่อนข้างดี ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลต าบลบา้นสวน ทีม่เีพศ อายุ อาชพี และการศกึษา
ต่างกนัจะมพีฤติกรรมการคดัแยกขยะ มูลฝอยไม่แตกต่าง
กนัในส่วนประชาชนที่มรีายได้และความรู้ในเรื่อง การคดั
แยกขยะมลูฝอยต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญั .05 และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของ จริาภรณ์ ภูสฤีทธิ ์(2557: 31) ที่ได้ศกึษา
เรื่อง  การส่งเสริมการปลูกชะพลูเพื่อไทยประโยชน์ และ
อนุรกัษ์พชืพนัธท์อ้งถิน่ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นหนอง
สุ่ม ต าบลนาสนีวล อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ซึง่ไดม้กีารศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ก่อนและหลงัการ

ส่งเสริม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมี
ความรู้อยู่ในระดบัพอใช้  และหลงัการส่งเสริมนักเรียนมี
ความรูอ้ยู่ในระดบัมาก แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการที่ใช้ใน
การส่งเสรมินี้สามารถสร้างความรู้ในการปลูกชะพลูเพื่อใช้
ประโยชน์และอนุรกัษ์พชืพรรณทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้  
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการปลูก
ไม้มีค่า: ต้นแคนา  
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลูก
ไมม้คี่า : ตน้แคนา ซึง่ผูว้จิยัไดม้กีารวดัผลก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม ผลวิจัยพบว่า หลังการส่งเสริมนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่า การ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นแคนา มีผลท าให้นิสติที่เขา้
ร่วมกจิกรรมการส่งเสรมิมทีศันคติที่เพิม่ขึน้ เนื่องจากการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นแคนา โดยใช้เทคนิคการ
ฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม ORID  ไดค้ านึงถงึความเหมาะสม 
ทัง้ด้านเรียนรู้ และด้าน การมีส่วนร่วมของนิสติ จึงท าให้
นิสติเกิดความรู้ความเข้าใจได้ดี ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ วริตั ิปานศลิา (2554: 6) ทีไ่ดก้ล่าวว่า การสนทนาแบบ
มสีว่นร่วม หมายถงึ การเอือ้อ านวยใหก้ลุ่มไดพ้บปะสนทนา
ที่จะช่วยให้กลุ่มเกิดปัญญาและ เกิดความคิดสร้างสรรค์
อย่างลกึซึง้ในหวัขอ้หรอืประสบการณ์ร่วมกนั สมาชกิจะได้
แลกเปลีย่นมุมมองทีห่ลากหลายมากมายโดยปราศจากการ
เผชญิหน้า วธิกีารนี้ยงัช่วยใหก้ลุ่มมองเหน็ว่าจะยนิยอมให้
ความเห็นพ้องร่วมกนั ว่าจะมีขอบเขตอยู่ที่ตรงไหน และ
นอกจากนี้การสร้างการมสี่วนร่วมของทุก ๆ คนจะเป็นการ
ช่วยเสริมสร้างทศันคติที่ดีระหว่างกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคดิของ ประภาเพญ็ สุวรรณ (2520: 12) ที่ได้กล่าวว่า 
ทศันคติ คือ ความคิดเห็นซึ่งมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ 
เป็นส่วนที่พร้อมจะมปีฏกิิรยิาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์
ภายนอกในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง อาจเป็นในการสนับสนุน
หรอืโตแ้ยง้คดัคา้นกไ็ด ้และแนวคดิของ ปรยีาพร วงศอ์นุตร
โรจน์ (2532: 25) ที่ได้กล่าวว่า ทศันคติ คอื การแสดงออก
ซึ่งวิจารณญาณที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการอธิบาย
เหตุผลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติหรือความคิดเห็น มี
ลักษณะที่จะอธิบายเหตุผลเฉพาะ และยังสอดคล้องกับ
แนวคดิของ สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541: 
64) ที่ได้กล่าวว่า ทศันคติ คอื ผลผสมผสานระหว่างความ
นึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็ ความรูข้องบุคคลทีม่ต่ีอสิง่
หนึ่งสิง่ใด คนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ๆ 
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ซึ่งออกมาในทางประเมนิค่า อนัอาจเป็นไปใน ทางยอมรบั
หรือปฏิเสธก็ได้ และความคิดเห็นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมใด พฤติกรรมหนึ่งขึ้น ซึ่งมีความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คมข า ศลิปะชยั (2538: 38) ทีไ่ด้
ศกึษา เรื่อง ทศันคติต่อการเรยีนภาษาญี่ปุ่ นของนักศกึษา
สถาบนัราชภฏันครราชสมีา ผลวจิยัพบว่า นักศกึษาทีต่อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีทัศนคติที่ดีมากต่อการเรียน
ภาษาญี่ปุ่ น นักศกึษาทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า
ภาษาญี่ปุ่ นเป็นวชิาน่าสนใจ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สมัย วรรณอุดร และทิพย์วารี สงนอก (2555: 112) ที่ได้
ศึกษา เรื่อง ทศันคติต่อการเรียนการสอนรายวิชาอักษร
ธรรมอีสานของพระนิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วทิยาลยัหน่วยวทิยบรกิารจงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยั
พบว่า ทศันคติต่อการเรียนการสอนต่ออักษรธรรมอีสาน
รวมทัง้ 2 ชัน้ปี เป็นรายด้านทัง้ 4 ด้านจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ดา้นอาจารยผ์ู้สอนวชิาอกัษรธรรมอสีานอยู่ในระดบั
ด ีที่ค่าเฉลี่ย 4.38 ด้านเนื้อหาวชิาอยู่ในระดบัด ีที่ค่าเฉลี่ย 
4.26 ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอนอยู่ในระดบัด ีทีค่่าเฉลีย่ 
4.15 และด้านสื่อการเรยีนการสอนอยู่ในระดบัดทีี่ค่าเฉลี่ย 
4.12 เมื่อพิจารณาทศันคติทัง้ 4 ด้าน พบว่าอยู่ในระดบัดี  
ที่ค่าเฉลี่ย 4.27 และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปราณี เกดิจนัทกึ (2560: 28 – 33)  ไดศ้กึษา เรื่อง ความรู้ 
ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรบา้นใคร่นุ่น ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ทศันคต ิโดยรวมอยู่ในระดบั
ดี ส่วนใหญ่เห็นด้วย คือ ควรปฏิบัติตามค าแนะน าข้าง
ภาชนะบรรจุสารเคมอีย่างเคร่งครดั รอ้ยละ 89.6 และเสือ้ผา้
ทีใ่สฉีดพ่นสารเคมกี าจดัศตัรพูชืไม่สามารถน ามาชกัรวมกบั
ผ้าอื่น ๆ ได้ร้อยละ 88 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อาทิตย์ ศุขเกษม (2555: 25) ได้ศึกษา เรื่อง ทศันคติของ
ประชาชนที่มีอิทธิพลต่อคุณค่ าในการอนุรักษ์ ดิน  
ผลการศึกษาพบว่า ทศันคติของประชาชนมีต่อคุณค่าใน
การอนุรกัษ์ดนิอยู่ในระดบัมาก ผลการเปรยีบเทยีบปัจจยั
ส่วนบุคคลกบัทศันคติของประชาชนที่มีต่อคุณค่าในการ
อนุรักษ์ดินพบว่า ระดับการศึกษามีผลต่อทัศนคติของ
ประชาชน ทีม่ต่ีอคุณค่าในการอนุรกัษ์ดนิ และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วรี สเีขยีว และคณะ (2557: 18) ที่ได้ศึกษา 
เรื่อง การสง่เสรมิการจดัการขยะดว้ยหลกั 5R ในชุมชนบา้น
ดอนบ่ม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  
ซึ่งมกีารศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการจดัการขยะ

ดว้ยหลกั 5R ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ ผลการศกึษาพบว่า 
ชาวบ้านมีทัศนคติเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการส่งเสริมการ
จดัการขยะด้วยหลกัการ 5R ในชุมชนอย่างมีนัยส าคญัที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โฉมฉลัย  
จนัศูนอก และคณะ (2557: 3) ทีไ่ดศ้กึษา เรื่อง การส่งเสรมิ
การจดัการขยะดว้ยหลกัการ 3R ส าหรบั ชุมชนบา้นดอนบม 
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ซึ่งได้มี
การศึกษาและเปรียบเทียบ ทัศนคติต่อการส่งเสริมการ
จัดการขยะด้วยหลักการ 3R ส าหรับชุมชนบ้านดอนบม 
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยั
พบว่า ก่อนการส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคตอิยู่
ในระดบัไม่แน่ใจหลงัการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย แสดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิการ
จัดการขยะด้วยหลักการ 3R มีผลท าให้ทัศนคติของ
ชาวบา้นเพิม่ขึน้  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5. 4  ผลการศึกษาและเป รียบเที ยบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นแคนา 
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
ซึ่งผู้วิจ ัยได้มีการวัดผลทัง้ก่อนและหลังการส่งเสริม 
ผลการวิจยัพบว่า หลงัการส่งเสริมนิสติระดบัปริญญาตรี 
ชัน้ปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่ าง 
มนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า การสง่เสรมิการปลูก
ไมม้คี่า : ต้นแคนา มผีลท าใหค้วามรูข้องนิสติระดบัปัญญา
ตร ีชัน้ปีที ่1 เพิม่ขึน้ เนื่องจากมจีดัท าคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นแคนา ที่เหมาะสมต่อกับตัวผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มีระยะเวลาที่เพียงพอ และได้มีการก าหนด
จุดมุ่งหมายและวิธีการในการส่งเสริมที่เน้นผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นหลกั และยงัได้มีการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่
นิสิตเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม  
ดงัแนวคดิของ คณะกรรมการบรหิารวชิาบูรณาการ หมวด
วิชาศึกษาทัว่ไป (2547 : 1491) กล่าวว่ า จริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม หมายถงึ หลกัการทีค่วรประพฤตอิย่างหนึ่งต่อ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่มผีลท าใหส้ิง่แวดลอ้มด ารงอยู่อย่างเป็นดุลย
ภาพทางระบบนิเวศและเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่สรรพสิง่ที่อาศยั 
สิง่แวดลอ้มด ารงชพีอยู่ไดโ้ดยไม่สญูเสยีระบบสมัพนัธภาพ
ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่
สามารถแยกออกได้จากจริยธรรมชีวิต สงัคม และชุมชน 
โดยศกัยภาพในตวัของมนัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณา
การเชื่อมโยงชวีติ ชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อมใหด้ ารงอยู่
ไดอ้ย่างยัง่ยนื และแนวคดิของ น้อย พงษ์สนิท (2528: 181) 
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ที่สนับสนุนว่า จรยิธรรม เป็นหลกัความดอีนัควรประพฤติ
ปฏบิตั ิโดยนัยนี้จรยิธรรมจงึเป็นผลได้มาจากหลายๆ ทาง 
เช่น ประเพณีวฒันธรรม กฎหมาย เป็นตน้ จรยิธรรมจงึเป็น
บรรทดัฐานของความประพฤตหิลายประการหนึ่งในบรรดา
บรรทดัฐานของความประพฤติทัง้หลาย เป็นสิง่ก าหนดว่า
อะไรควรประพฤติปฏิบัติ อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ว่า  
ถ้าเช่นนัน้ จริยธรรมแตกต่าง จากค่านิยม กฎหมาย และ
ระเบยีบขอ้บงัคบัอย่างไร เพราะสิง่เหล่านี้กเ็ป็นตวัก าหนด
ว่าอะไรควรประพฤตปิฏบิตัเิช่นกนั และแนวคดิของ ประยูร 
วงศจ์นัทรา (2555: 195) ทีไ่ดก้ล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
เป็นหลักการในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส าหรับ
มนุษย์ที่ยดึเอาความถูกต้องดงีาม ความถูกต้อง ตามหลกั
คุณธรรมและความเมตตาที่พึ่งปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมจึง
ประกอบไปด้วยรากฐานความเชื่อในเชงิคุณธรรมทีม่ีความ
แตกต่างในระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกนัออกไป จรยิธรรมสิง่แวดล้อมจงึเป็นหลกัที่ควร
ประพฤติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มด ารงอยู่ไดต้ามดุลยภาพของธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างลมกลืนและยัง่ยืน จริยธรรม
สิง่แวดลอ้มจงึเป็นวธิกีารจดัการสิง่แวดลอ้มทีม่นุษย ์ไดห้นั
มาจดัการกบัตวัเองหรอืเป็นการกลบัมาปรบัปรุงระบบการ
จดัการมนุษย ์จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมุ่งทีจ่ะเขา้ใจสิง่แวดลอ้ม 
และสรา้งระบบความสมัพนัธท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่าง
มคีวามเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั ซึง่แนวคดิเหล่านี้สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ ประยูร วงศจ์นัทรา (2551: 84) ทีไ่ดศ้กึษา
เรื่องการพัฒนากระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดย   
การสอดแทรกจริยธรรม ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ผลการวจิยัพบว่า นิสติกลุ่มทดลองมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อม
โดยรวมและเป็นรายเรื่อง 3 เรื่อง คอื ป่าไม้ แหล่งน ้า และ
ขยะอยู่ในระดบัที ่4 จรยิธรรมเพื่อความถูกตอ้งดงีาม และใน
เรื่องโลกร้อนอยู่ในระดบั 3 จรยิธรรมเพื่อสงัคม ส่วนนิสติ
กลุ่มควบคุมมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นราย
เรื่องทัง้ 4 อยู่ในระดบัที ่3 จรยิธรรมเพื่อสงัคม และนิสติทีม่ี
ผลการเรยีนสูง ปานกลาง และต ่า มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อม
โดยรวมอยู่ในระดบั 4 จรยิธรรมเพื่อความถูกตอ้งดงีาม สว่น
นิสติกลุ่มควบคุมเพศชายและหญงิ มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อม  
โดยรวมอยู่ในระดบั 3 จรยิธรรมเพื่อสงัคม นิสติกลุ่มทดลอง
มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมและรายเรื่องทัง้ 4 เรื่อง 
มากกว่ากลุ่มควบคุม (p< .05) นิสิตกลุ่มทดลองหญิงมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดยรวมมากกว่านิสติกลุ่มทดลองชาย 

(p< .05) และนิสติกลุ่มทดลองทีม่ผีลการเรยีนสงูมจีรยิธรรม
สิง่แวดล้อมมากกว่านิสติกลุ่มทดลองที่มผีลการเรยีนปาน
กลางและต ่ า (p< .0.5) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บรรเจดิ ปานเงนิ (2550: 15) ไดศ้กึษา จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอนามัยในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของบุคลากร
สาธารณสุขประจ าสถานีอนามยั ในจงัหวดัเพชรบูรณ์ และ
เปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุข
ประจ าสถานีอนามัยในจังหวัดเพชรบูรณ์กับอายุ ระดับ
การศึกษา และต าแหน่งงานต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานี
อนามัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านทรัพยากรป่าไม้โดย
รวมอยู่ในระดบัสงูมากเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ตน้ไม้
ช่วยท าใหอ้ากาศบรสิุทธิแ์ละต้นไมเ้ป็นสิง่ทีม่คุีณค่าจงึควร
ช่วยกนัปลูกและบ ารุงรกัษาเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ 
หากมโีอกาสไปดงูานพชืสวนโลกซึง่มพีนัธุไ์มส้วยงามแปลก
ตาท่านจะไม่ท าลาย ตดั ถอน หรอืเกบ็พนัธุไ์มก้ลบัไป และ
การปลูกพชืช่วยป้องกนัการพงัทลายของหน้าดนิเราจงึควร
ช่วยกนัปลูกพชืคลุมดนิ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุติ
มา ประจวบสุข (2556: 2) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนา
คุณธรรมจรยิธรรมของเดก็ปฐมวยั โดยใชน้ิทาน เพื่อศกึษา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้นิทานและ
เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมก่อนและหลงั
การจดัประสบการณ์ โดยใช้นิทาน ผลการวิจยัพบว่า ผล
การศกึษาพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของเดก็ปฐมวยั
จากการ จดัประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยใชน้ิทานดว้ยการใช้
แบบสงัเกตพบว่า การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
ปฐมวยัอยู่ในระดบัดมีาก และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
พระครู วาปีพัชราภรณ์  (2554: 52) ที่ ได้ศึกษาเรื่ อง 
การศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของพระนิสติมหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการวจิยัพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระ
นิสติที่ก าลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับสูงมากและพระนิสิตที่ก าลัง
ศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาฯ ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดั
เพชรบูรณ์ ทีม่อีายุระดบัการศกึษาและต าแหน่งงานต่างกนั
มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงาน สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถน า
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นแคนา โดยใชเ้ทคนิค
การฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ORID ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ การฝึกอบรม ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา  
และประชาชน เพื่อใหบุ้คคลเหล่านัน้เกดิความรู ้ความเขา้ใจ 
มทีศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มทีด่ต่ีอการปลูกไมม้คี่า : 
ตน้แคนา 
 2) สามารถน าคู่มือไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนใน
ชุมชน หรอืนักเรยีน เพื่อเป็นการพฒันาองค์ความรู้ในการ
ปลกูตน้แคนา สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ 

6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ
ในการปลกูตน้แคนา ปัจจยัทีท่ าใหต้น้แคนามกีารเจรญิเตบิโต
ไดด้แีละการปรบัปรุงพนัธุต์น้แคนาใหม้คีุณภาพทีด่ยีิง่ขึน้ 
 2) ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัสรรพคุณทางยาของต้น
แคนาเพิ่มเติม เพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของยา
สมุนไพรในอนาคต 
 3) ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์ของต้น
แคนา เพื่อใหม้กีารพฒันาการใชป้ระโยชน์ของต้นแคนาให้
เกดิประโยชน์สงูสดุ 
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