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บทคดัยอ่ 
 
 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นพะยูง โดยใชเ้ทคนิคการเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศัคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและ
หลังการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาวิจัย  คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม้
และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่ง เสรมิการปลูกไมม้คี่าต้น
พะยูง โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า 
คู่มอืการส่งเสริมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 89.16/88.00 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.7372 แสดงว่า
นิสติมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 73.72 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้น
พะยูง โดยใชเ้ทคนิคการเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม  หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
 
ค ำส ำคญั: การส่งเสริม ความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม ทศันคติต่อสิง่แวดล้อม จริยธรรมสิง่แวดล้อม ค าขวญัสิง่แวดล้อม  
ตน้พะยงู  
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Abstract 
 
 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting of precious trees: 
Siamese Rosewood (Dalbergia cochinchinensis Pierra) by using techniques to disseminate environmental slogans, 
with efficiency and effectiveness as specified, to study and compare environmental knowledge, attitude and ethics 
before and after the promotion. The sample used in the study were 30 the 1st year undergraduate students in 
Environmental Education, Faculty of Environment and Resource Studies,  Mahasarakham University, enrolled in 
forest and wildlife resources subject, by volunteery sampling. The research tools were a manual to promoting of 
the planting precious trees: Siamese Rosewood (Dalbergia cochinchinensis Pierra) by using techniques to 
disseminate environmental slogans, 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 89.16/88.00. The effectiveness of the activity manual index was 
equal to 0.7372. The students had more knowledge and effect to increased students progress after using the 
promotion manual at 73.72%. After the promotion the students had an average score of environmental knowledge, 
attitude and ethics more than before the promotion statistical significantly level of .05. 
 
Keyword:  Promotion, environmental knowledge, environmental attitude, environment ethics, environmental slogans, 
Siamese Rosewood 
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1. บทน ำ  
 ปัจจุบันปัญหาของป่าไม้เกิดจากมือของมนุษย์เรา 
มนุษย์ไม่ได้ให้ความส าคญัในระยะยาวแต่ใช้ความสุขส่วนตวั 
และเข้ามาท าลายป่าไม้ซึ้งเปรยีบเสมอืนการท าลายชวีติของ
ลูกหลานรุ่นต่อ  ๆไป สาเหตุส าคญัของวกิฤตการณ์ป่าไม้คือ
การลกัลอบตดัไม้ท าลายป่านายทุนพ่อค้าไม้เจ้าของโรงเลื่อย
เจา้ของโรงงานแปรรูปไมป้รมิาณป่าไมท้ีถู่กท าลายนี้นับวนัจะ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามอัตราเพิ่มของจ านวนประชากรยิ่งมี
ประชากรเพิม่ขึน้เท่าใดความต้องการในการใชไ้มก้เ็พิม่มากขึน้ 
(กรมป่าไม,้ 2561: เวบ็ไซต)์ 
 การท าลายป่าไม้ท าให้ปริมาณป่าไม้ลดลงย่อม
ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ทางกายภาพ และมผีลต่อปัจจยัทาง
ชีวภาพ มีผลกระทบต่อ สภาพดิน น ้ า อากาศ สัตว์ป่า 
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพราะทัง้ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จะมี
ความสัมพันธ์กันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมการท าลายป่าจึง
ก่อใหเ้กดิผลกระทบในดา้นต่าง  ๆดงันี้ เกดิการชะลา้งพงัทลาย
ของดนิป่าทีถู่กท าลายจะท าใหไ้ม่มตีน้ไม ้วชัพชื หญ้าปกคลุม
ดนิ เมื่อฝนตกลงมาน ้าฝนจะกดัเซาะหน้าดนิทีอุ่ดมสมบูรณ์ให้
ไหลไปกบักระแสน ้า เกดิน ้าท่วมในฤดูฝนความแหง้แล้งในฤดู
แล้งเกดิปัญหาโลกร้อนขึน้ เนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งของการ
หมุนเวยีนสาร ระหว่างออกซเิจน คาร์บอนไดออกไซด์ น ้าและ
สารอื่น  ๆในระบบนิเวศที ่ส าคญั การท าลายป่ามสีว่นท าให้เกดิ
การสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศเพิม่มาก
ขึน้ ซึง่เป็นปัจจยัหนึ่งทีท่ าใหอุ้ณหภูมขิองโลกสงูคุณภาพของ
น ้ าเสื่อมลงและส่งผล ให้คุณภาพน ้ าทัง้ทางด้าน กายภาพ 
ชวีภาพ และเคมดีอ้ยลงไม่สามารถใชน้ ้าในการอุปโภค บรโิภค 
ได ้พชืและสตัวป่์ามจี านวนและป่าการตดัไมท้ าลายป่าเป็นการ
ท าลายแหล่งอาหารทีอ่ยู่อาศยัและความหลากหลายทางชวีภาพ
ท าให้พืชและสตัว์ป่าหลายชนิดมีปริมาณลดลงจนเกือบสูญ
พนัธ ์(ตฤตณยั นพคณ, 2555: 5) 
 พะยูงเป็นไม้เนื้อแขง็ ทนทาน มีผิวเนื้อสวย เป็นไม้
ขนาดใหญ่ มกีารกระจายพนัธุใ์นป่าเบญจพรรณและป่าดบิแลง้ 
ทางภาคกลาง ภาคตะวนัออกและ ภาคตะวนัออก  เฉียงเหนือ 
เนื่องจากตามสภาพธรรมชาติไม้พะยูงจะขึ้นอยู่ทัว่ไปในป่า
เบญจพรรณชื้นและป่าดบิแล้งทัว่ไปเกอืบทุกภาคของประเทศ
ไทย พะยูงเป็นไม้ที่มอีตัราการเจรญิเติบโตปานกลาง ปลูกได้
โดยทัว่ไปในพืน้ทีท่ีไ่ม่มนี ้าท่วม ดงันัน้จงึสามารถปลกูพะยูงได้
ในหลายพื้นที่ทัง้ภาคตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงเหนือ การ

เตรยีมพืน้ทีป่ลูกพะยูงกม็วีธิกีารปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัการปลูก
พรรณไมป่้าชนิดอื่น โดยสามารถขึน้ไดใ้นดนิทุกชนิด ทนแล้ง
ไดด้ ีโดยระยะเวลาทีเ่หมาะสมส าหรบัการปลกูพะยงู ควรจะปลกู
ระหว่างเดอืนพฤษภาคม-สงิหาคม ซึง่เป็นช่วงต้นหรอืกลางฤดู
ฝนและต้นพะยูงเป็นพนัธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล
ของจงัหวดัหนองบวัล าภู และต้นพะยูงจดัเป็นไม้มงคลนาม 
ตามชื่อทีพ่อ้งกบัค าว่า “พยุง” จงึมคีวามเชื่อว่า หากบา้นใดปลกู
ตน้พะยงูไวเ้ป็นไมป้ระจ าบา้น จะท าใหบุ้คคลในบา้นมแีต่ความ
เจรญิ มฐีานะดขีึน้ ช่วยท าใหช้วีติไม่ตกต ่า ช่วยพยุงใหโ้ชคดมีี
ชยั และต้นพะยูงยงัจดัเป็นไมม้งคลทีใ่ชใ้นก่อสรา้งอาคารหรอื
ก่อฐานประดษิฐว์ตัถุต่าง  ๆ(กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และ
พนัธุพ์ชื, 2556: เวบ็ไซต)์ 
 การใช้ค าขวัญเข้ามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการปลูก
ต้นไมม้คี่าต้นพะยูง กน็ับว่าเป็นอกีวธิกีารหนึ่งในการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างด ีโดยใชส้ือ่ค าขวญัสิง่แวดลอ้มเป็นการ
ปลกูฝังใหเ้กดิความตระหนกัถงึการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม เพราะค าขวญัที่แพร่หลายจะเป็นขอ้ความไป
ในทางเชญิชวนน ามาใชใ้นการโน้มน้าวใจมเีนื้อหาเขา้ใจง่าย สัน่ 
กระชบั ไดใ้จความ (ประยรู วงศจ์นัทรา, 2557: 156) 
 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเหน็ว่าควรมกีารส่งเสรมิการปลูกไมม้ี
ค่าต้นพะยูง เพื่อเป็นหลกัประกนัใหก้บัชวีติในอนาคตถงึแมว้่า
พะยูงจะเป็นต้นไมท้ีโ่ตชา้แต่กเ็ป็นไมอ้กีชนิดหนึ่งทีม่รีาคาสงู
มากและอยากจะสรา้งแรงจงใจใหป้ระชาชนหนัมาปลกูตน้ไมก้นั
มากขึน้ และเพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนปลูกต้นไมย้นืตน้มมีลูค่า
สูงในที่ดนิกรรมสทิธิข์องตนเองสามารถตดัไม้ไปขายได้ หรอื
สามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้ซึง่ถอืเป็นวธิกีารออมเงนิอกีทางหนึ่ง 
และสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิขึน้มา รวมทัง้เป็นการสรา้งใหเ้กดิ
พืน้ทีป่่าเพิม่ขึน้และจากการลกัลอบตดัต้นไม ้และสามารถเป็น
มรดกใหลู้กหลานได ้โดยใชก้ระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศึกษา
ช่วยในการอนุรกัษ์ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า:  
ต้นพะยูง โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญสิ่งแวดล้อม  
ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัการ
ปลกูตน้พะยงู ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
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 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการปลูก
ตน้พะยงู ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
  
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ ประชากรทีใ่ชใ้นในการวจิยั คอื นิสติ
ระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 99 คน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่ง
ทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ได้จากการเลอืก
แบบสมคัรใจ เดก็ทีเ่รยีนรายวชิา 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น คอื คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: 
ตน้พะยงู โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกบัการปลูกต้น
พะยงู ทศันคตต่ิอการปลกูตน้พะยงู และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
การปลกูตน้พะยงู 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่ มือการส่ งเสริมการปลูกไม้มีค่ า:  
ตน้พะยงู โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
   2) ใบความรูก้ารปลกูตน้พะยงู 
  3.3.2 เครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปลูก 
ตน้พะยงู  
   2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลกูตน้พะยงู 
   3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมการปลูกต้น
พะยงู 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานจากต ารา เอกสาร งานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมอื ได้แก่ คู่มอื 
แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลกูตน้พะยงู 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 

  2.1) คู่มอืการเรยีนรูก้ารสง่เสรมิการปลกูตน้พะยงู 
โดยมีเน้ือหาการเรียนรู้ทัง้หมด 4 หน่วย ประกอบไปด้วย 
หน่วยการส่งเสรมิที ่1 เรื่อง ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ หน่วยการ
ส่งเสริมที่ 2 เรื่อง ลกัษณะต้นพะยูง หน่วยการส่งเสรมิที่ 3 
เรื่องวธิกีารปลูกต้นพะยูงและประโยชน์ของต้นพะยูง หน่วย
การสง่เสรมิที ่4 เรื่อง เทคนิคการเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
  2.2) ใบความรู้ เรื่ องการส่ งเสริมการปลูก 
ตน้พะยงู โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วยการสง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้พะยงู 
โดยใชเ้ทคนิคค าขวญัสิง่แวดลอ้ม มลีกัษณะเป็นค าถาม ปลาย
ปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคติมลีกัษณะเป็นแบบวดัแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ม ี5 ตวัเลอืก คอื เหน็
ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม มลีกัษณะเป็น
ค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง คอื เพื่อตนเอง 
เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อสงัคม เพื่อความถูกต้องดีงาม 
จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมอืทีผ่่านอาจารยท์ีป่รกึษาสง่ผูเ้ชีย่วชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของเครื่องมือ และ
ประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่าความเหมาะสมของ
เครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 
ท่าน พบว่า คู่มอืและเครื่องมอื มคี่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 
ขึน้ไป ค่าความเหมาะสมของคู่มอื และเครื่องมอื มคี่าเฉลี่ย
มากกว่า 4.0 ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสรมิมี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมอืที่ผ่านการวเิคราะหจ์าผู้เชีย่วชาญไป 
Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหา
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและค่าความ
ยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู้ ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.92 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป และค่า
ความยากง่ายระหว่าง0.20– 0.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
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  5.2) แบบวัดทัศนคติ ค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 
0.965 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.31 ขึ้นไป ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.985 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหวา่ง 0.31 
ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่ องมือที่ ใช้ในการวัดและ
ประเมนิผลใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใชใ้นการจดักิจกรรม
การสง่เสรมิการปลกูตน้พะยงู 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยัการส่งเสรมิการปลูก: ต้น
พะยูง โดยใชเ้ทคนิคค าขวญัสิง่แวดลอ้มมวีธิกีารเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูดงัต่อไปนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1) สร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอด คือ คู่มอื
การสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้พะยงู โดยใชเ้ทคนิคค าขวญั
สิง่แวดลอ้ม และใบความรูก้ารปลกูตน้พะยงู 
  2) สร้างเครื่องมือในการวดัและประเมินผล คือ 
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจากเอกสารงานวจิยัต่าง  ๆ
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบของเน้ือหาในการ
จดัท าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นพะยูง พร้อมทัง้
จัดเตรียมคู่มือในการถ่ายทอด และน าเนื้อหาจากคู่มือที่
สมบูรณ์แล้ว น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาจากนัน้น ามา
ปรบัปรุงแกไ้ข และน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน  
  3) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และ
แบบวดัจรยิธรรมจรยิธรรม เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการปลูกต้น
พะยูง โดยใชเ้ทคนิคค าขวญัสิง่แวดลอ้มไปทดลองใชก้บันิสติ
ที่ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่ าง (Try Out) จ านวน 30 คน เพื่ อหา
ประสทิธภิาพของเครื่องมอื 
 ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
  1) ขัน้ก่อนเขา้สู่กระบวนการ เป็นการเตรยีมความ
พร้อมของผู้เข้าร่วมการส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศให้
เอือ้อ านวยต่อการสง่เสรมิโดยการสรา้งความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบั
การสง่เสรมิ  
  2) ขัน้เข้าสู่กระบวนการ ในการจดักิจกรรมครัง้นี้
ประกอบไปดว้ย การบรรยาย โดยใชคู้่มอืการสง่เสรมิการปลกูไม้
มีค่า: ต้นพะยูง โดยใช้เทคนิคค าขวัญสิ่งแวดล้อม โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้   
   2.1) ละลายพฤตกิรรมดว้ยกจิกรรมนนัทนาการ 

   2.2) ให้ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิ ท าแบบทดสอบ
ก่อนการส่งเสรมิ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ 
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
   2.3) เข้าสู่กระบวนการ การให้ความรู้ อธิบาย
เกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่2 หน่วยที ่3 และหน่วย
ที่ 4 พร้อมกับท าแบบฝึกหัดระหว่างหน่วย การส่งเสริมที่
ประกอบกบัการบรรยายทีผู่ว้จิยัไดบ้รรยายใหค้วามรู ้หน่วยที ่1 
ถงึ หน่วยที ่4 ตามล าดบั 
   2.4) ให้นิสติกลุ่มตวัอย่างจดักลุ่มท ากจิกรรม
เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิไดม้สี่วนร่วม โดยการแต่งค าขวญั
สิง่แวดลอ้ม  
    - การอภิปรายกลุ่ม เป็นวิธีการที่ ให้
ผูเ้ขา้ร่วมไดม้กีระบวนการสร้างองคค์วามรู ้แลกเปลีย่นความรู้
ระหว่างกลุ่ม 
    - น าเสนอผลงานการแต่งค าขวญัของกลุ่ม
ตวัเอง 
  3) ขัน้การวดัและประเมนิผล ในขัน้นี้เป็นขัน้ตอน
สดุทา้ยซึง่จะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงคข์องผูว้จิยั 
   - ทบทวนในเนื้อหาที่ผู้รบัการส่งเสรมิได้รบั 
พรอ้มมกีารถาม-ตอบ เพื่อท าความเขา้ใจในเนื้อหาและความรู้
ทีไ่ดร้บั  
   - ท าแบบทดสอบหลังการส่งเสริม ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดั จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
3.6 สถิติทีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
   2.3) ค่าความยากง่าย 
   2.4) ค่าความเชื่อมัน่ 
   2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ(E1) 
   2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
  2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
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4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นพะยูง: โดย
ใช้เทคนิคการเผยแพรค่ าขวญัสิง่แวดล้อม   
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิที่มี
ประสิทธิภาพและการวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของ
เครื่องมือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นพะยูง โดยใช้

เทคนิคค าขวัญสิ่งแวดล้อม พบว่า ประสิทธิผลภาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 89.16 และประสทิธภิาพของ
ผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 88.00  ดงันัน้ การส่งเสริมการ
ปลกูตน้พะยงู : โดยใชเ้ทคนิคการเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม  
มปีระสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิ 89.16./88.00 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง่ไว ้(ดงัตารางที1่) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผล พบว่า ดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.)  ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นพะยูง โดยใช้เทคนิค
ค าขวัญสิ่งแวดล้อมมีค่า เท่ากับ 0.7372 หมายความว่า 
หมายความว่าความก้าวหน้าทางการเรยีนรู้เท่ากบั ร้อยละ 
73.72 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ได้   
(ดงัตารางที ่2) 
 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้พะยงู : โดยใชเ้ทคนิคการเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม  (E1/E2) 
 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ 𝒙ഥ S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย เกณฑ ์
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.45 0.59 89.16 ผ่าน 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.60 0.69 88.00 ผ่าน 

ประสิทธิภำพของคู่มือฝึกอบรม เท่ำกบั 89.16/88.00 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้พะยงู: โดยใชเ้ทคนิคการเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
ก่อนกำรส่งเสริมทุกคน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงักำร
ส่งเสริมทุกคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำ
รบักำร
ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) ของคู่มือ 

 
เกณฑ ์

 
326 528 30 20 0.7372 ผ่านเกณฑ ์

 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และ
จริยธรรม เกีย่วกบัการส่งเสริมการปลูกต้น ต้นพะยูง 
ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมิผูเ้ขา้ร่วมการ
ส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับการปลูกต้นพะยูง 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=10.86) และหลงัการสง่เสรมิ
นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้พะยงู โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=17.60) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นพะยูงก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิพบว่านิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการส่งเสรมิสงู
กว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 ส่วนคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการปลูกต้นพะยูง 
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�=3.96) และหลงัการสง่เสรมิมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(�̅�=4.50) เมื่อเมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนคะแนนเฉลี่ยทศันคติ
หลงัการส่งเสรมิมากกว่าการส่งเสรมิ มนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05  
 และคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัระดบัเพื่อสงัคม (�̅�=3.10) และหลงัการส่งเสรมินิสติมี
คะแนนเฉลี่โดยรวมระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม (�̅�=3.58) 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและ
หลังการส่งเสริม พบว่านิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
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สิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3)  

 

 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลกูไมม้คี่าตน้พะยงู : โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่
ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม ก่อนการสง่เสรมิและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรกำรส่งเสริม (n=30) 

df t p 
𝒙ഥ S.D ระดบั 𝒙ഥ S.D ระดบั 

ความรู ้(N=20) 10.86 1.81 ปานกลาง 17.60 0.56 มากทีส่ดุ 29 -19.123 .000* 
ทศันคต ิ(N=5) 96.3  0.60 เหน็ดว้ย 4.50 0.30 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 29 -5.830 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
(N=4) 

3.10 0.39 เพื่อสงัคม 3.58 0.22 
เพื่อความถูกตอ้ง 

ดงีาม 
29 -10.930 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของคู่มือ
การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นพะยูง โดยใช้เทคนิค
การเผยแพรค่ าขวญัสิง่แวดล้อม 
 จากผลการศกึษา ประสทิธภิาพ E1/E2= 89.16/88.00 
ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้80/80 ส าหรบัการส่งเสรมิ
เรื่องการปลูก ต้นพะยูง โดยใช้เทคนิคค าขวญัสิง่แวดล้อม 
ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิใ์นการเรยีนไปในทศิทางที่
ดีขึ้น โดยเป็นกระบวนการที่ มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
ส่งเสรมิการเรยีนรู ้เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเกดิกระบวนการ
คิด ทักษะการเรียนรู้มีความก้าวหน้าทางการเรียนที่ดีขึ้น
แสดงใหเ้หน็ว่า การสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้พะยงู โดยใช้
เทคนิคค าขวญัสิง่แวดลอ้ม โดยใชคู้่มอืประกอบการถ่ายทอด
ความรูโ้ดยผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษาท าใหน้ิสติเขา้
ร่วมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้เป็นไปตามแนวคดิของ 
เกษม วฒันชยั (2544: 39-40) ไดใ้หค้วามหมายของความรูว้่า 
เป็นการรวบรวมความคดิของมนุษย ์จดัใหเ้ป็นหมวดหมู่และ
ประมวลสาระ ที่สอดคล้องกนั โดยน ามาใชใ้ห้เกดิประโยชน์ 
ดังนัน้ สิ่งที่เป็นสาระในระบบข้อมูลข่าวสารเป็นไปตาม
แนวคิดของศักรินทร์ สุวรรณโรจน์ และคณะ (2535: 89)  
ได้กล่าวไว้ว่า การจดัท าคู่มอืการจดัการเรยีนรูต้้องค านึงถงึ
องค์ประกอบที่ส าคญั เพื่อให้การจดัท าคู่มือในการจัดการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนรู้ ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ มีผู้น าเสนอ
องคป์ระกอบของคู่มอืปฏบิตังิาน และคู่มอืการจดัการเรยีนรู้
ไว้และเป็นไปตามแนวคิดของ เกษม จันทร์แก้ว (2547:  

32-33) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนามนุษย์ให้เกิดการลงมือ
กระท าเพื่อสิง่แวดลอ้มทีด่ขี ึน้ ทัง้การ ปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาที่
มีอยู่เดิม และการป้องกัน ปัญหาใหม่ที่ก าลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยการกระท าที่เกดิขึน้มาจาก ความสมคัรใจไม่ใช่
การบงัคบั โดยการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม 
จ าเป็นต้องอาศยักระบวนการในการพฒันาจากการ “ไม่รู้” 
เป็น “รู”้ จาก “รู”้ เป็น “ รูส้กึ” จาก “รูส้กึ” เป็น “คดิจะท า” และ
จาก “คิดจะท า” ไปสู่  “การลงมือ กระท า” จนเกิดเป็น 
พฤติกรรมการรบัรู้และเข้าใจใน การปฏิบตัิต่อเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งนัน้ จ าเป็นต้องสร้าง ความเข้าใจจึงจะสามารถท าให้
เกิดผลที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ยุวเรศ วงษ์จันทร์ และคณะ (2561: 156) ได้ศึกษา พัฒนา
คู่มือฝึกอบรมการท าสารปราบแมลงศัตรูพืช โดยใช้ใบ
น้อยหน่า ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรม การท าสารปราบ
แมลงศัตรูพืชโดยใช้ใบน้อยหน่า ที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 98.40/95.50 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
ที่ตัง้ไว้ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ พรนิภา ตูมโฮม และ
ประยูร วงศ์จนัทรา(2559: 190) ได้ศึกษาวิจยั พฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน: 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ผลการวจิยัพบว่า ประสทิธภิาพของคู่ 
มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ เท่ ากับ 84.53/85.33  
และสอดคล้องกับงานวิจยัของสุพัตรา วงศ์ษา (2549: 77)  
ไดท้ าการศกึษา การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ประเภทป่า
ชุมชนโคกหนิลาด ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอื
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ฝึกอบรมมีประสทิธิภาพ เท่ากบั 81.57/93.10 เป็นไปตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดและมปีระสทิธภิาพสามารถน าไปใชไ้ด ้
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื มคี่า
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7372 ซึ่งส่งผลให้มี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการ
ส่งเสรมิรอ้ยละ 73.72 แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่างทีเ่ขา้ร่วม
การส่งเสริมโดยใช้คู่มืออบรมการเรียนรู้นัน้มีความรู้ความ
เข้าใจมากขึ้น ท าให้ค่าดชันีผลมคี่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ ทพิวรรณ หล่อสวุรรณรตัน์ (2548: 
1-24) กล่าวว่า ถ้ามกีารพฒันาความรูไ้ปอกีระดบัหนึ่งจะเกดิ
ปัญญา (wisdom) ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการใช้
ประสบการณ์และความรู้ ในการตัดสินใจ หรือการใช้
วจิารณญาณไดเ้ป็นอย่างด ีการสะสมความรูใ้นช่วงระยะเวลา
หนึ่ง จะท าใหเ้กดิเป็นแหล่งปัญญา หรอืภูมปัิญญาได ้ท าให้
เข้าใจหลกัการ (principles) เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
เรื่องราวต่างๆ (insights) และเป็นไปตามแนวคดิของ ประภา
เพ็ญ สุวรรณ (2550: 18) กล่าวว่า ความรู้เป็นพฤติกรรม
ขา้งตน้ซึง่ผูเ้รยีนรูเ้พยีงแต่จ าแนกไดอ้าจโดยการฝึก หรอืโดย
การมองเหน็ ไดย้นิ จ าได ้ความรูข้ ัน้นี้ ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบั
ค าจ ากดัความ ความหมาย ขอ้เทจ็จรงิ ทฤษฎ ีกฎโครงสรา้ง
และวธิกีารแก้ปัญหาเหล่านี้ เป็นต้นและเป็นไปตามแนวคดิ
ของ สมศกัดิ ์ศรีสนัติสุข (2536: 12) ได้อธิบายความหมาย
ของความรูว้่าจากการทีม่นุษยต์อ้งประสบกบัปรากฏการณ์ทัง้
ทางธรรมชาติและทางสงัคม กล่าวคือ มนุษย์จะต้องพึ่งพา
สิง่แวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และสงัคมรู้จกั
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกดิขึน้ทัง้สิง่แวดล้อมจากสงัคมกล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คือมนุษย์จะต้องหาความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจสาเหตุและการแก้ ไขปัญหาต่าง  ๆ ต่อ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตแิละสงัคมซึง่ความรูข้องมนุษยไ์ด้
มกีารพฒันามากมายและมรีะดบัของความรูค้วามสามารถและ
พื้นฐานขอมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประยูร  
วงศ์จนัทรา และคณะ. (2559: 55-66) ได้ศึกษา การส่งเสรมิ
การจัดการธนาคารขยะ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืการจดั
กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการธนาคารขยะ ค่าดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิการจดัการธนาคารขยะ มคี่า
เท่ากบั 0.7500 หมายความว่า นิสติทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมโดย
ใชคู้่มอืการส่งเสรมิการจดัการธนาคารขยะมคีวามกา้วหน้าใน
การเรยีนรู้ คดิเป็นร้อยละ 75.00 และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ภูรภีทัร ์ผุดผา และคณะ (2561: 94) ไดศ้กึษา การพฒันา

คู่มืออบรม การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ผีเสื้อใน ชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
ของคู่มอืการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง ชวีภาพของผเีสือ้
มีค่าเท่ากับ 0.6333 นัน่หมายความว่า นักเรียนมีคะแนน
เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 63.33 แสดงให้เห็นว่า จากการ
พฒันาการอบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของ
ผเีสือ้ในบา้นเกิง้ ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ท าให้นักเรยีนเกดิความสนใจในคู่มอื อบรม เกดิความรู้และ
ทัศนคติที่ดี และสอดคล้องกบังานวิจยัของน ้าทิพย์ ค าแร่  
และคณะ (2560: 543-563) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การอนุรักษ์น ้ า ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผลการศึกษา พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม 
เท่ากบั 0.7559 นิสติที่ใช้ คู่มอืฝึกอบรมมคีวามก้าวหน้าใน
การเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 75.55 ก่อนการฝึกอบรมนิสติมคีวาม
รู้อยู่ใน ระดบัมากเมื่อหลงัการฝึกอบรมนิสติมคีวามรู้อยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ  
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นพะยูง โดยใช้เทคนิคการ
เผยแพรค่ าขวญัสิง่แวดล้อม 
 ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้พะยงู 
โดยรวมก่อนและหลงัการการส่งเสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิ มคีวามรูก้่อนการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า : ต้นพะยงู 
โดยใช้เทคนิคการเผยแพร่ค าขวัญสิ่งแวดล้อม ก่อนการ
ส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 10.86 
หลงัการส่งเสรมิผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิ มคีะแนนความรูเ้ฉลีย่ 
อยู่ในระดับมากที่สุด 17.60 เมื่อเทียบคะแนนความรู้เฉลี่ย
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่าหลงัจากการสง่เสรมิผูเ้ขา้ร่วม
การส่งเสรมิ มคีะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากคู่มือการ
สง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้พะยงู โดยใชเ้ทคนิคการเผยแพร่
ค าขวญัสิง่แวดล้อม มีความเหมาะสม พร้อมกบัมีเนื้อหาที่
ส าคญั และน่าสนใจต่อการเรยีนรูท้ าใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
เข้าใจในเนื้อหาของคู่มือเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งคู่มือการการ
สง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้พะยงู โดยใชเ้ทคนิคการเผยแพร่
ค าขวญัสิง่แวดล้อม  มุ่งเสริมสร้างให้ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิ
ได้รับความรู้ใหม่ๆ และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิไดเ้รยีนรูเ้รื่องทีม่อียู่ในเนื้อหา ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 26) ความรู้ หมายถึง 
ความสามารถในการใช้ประสบการณ์และความรู้ในการ
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ตดัสนิใจ หรอืการใชว้จิารณญาณในการตดัสนิใจในเรื่องต่าง 
ๆ ได้เป็นอย่างด ีความรู้ยงัรมไปถึงเรื่องของการจ าอะไรได้ 
ระลึกได้ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนหรือใช้
ความสามารถของสมอง และเป็นไปตามแนวคดิของ วเิชยีร 
เกตุสงิห ์(2538: 1997-2006) กล่าวถงึการวดัความรู ้เครื่องมอื
ที่จะวดัความรู้ซึ่งเป็นพฤติกรรมจากการเรยีนรู้จะต้องอาศยั
แบบทดสอบผลสมัฤทธิ ์(Achievement Test) ซึง่จะเป็นการวดั
ความรู ้ ทกัษะและสมรรถภาพดา้นต่าง ๆ  ทีไ่ดร้บัการเรยีนรู้
ในอดีตยกเว้นการวดัทางด้านร่างกายและข้อสอบที่ใช้วดั
โดยทัว่ไป และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศศปิระภา เผ่าสุขด ี
และคณะ (2561: 30-40) ได้ศึกษาการพฒันาคู่มอื ฝึกอบรม
การท าถ่านจากมูลสตัว์เพื่อลดการท าลาย ทรพัยากรป่าไม้ 
ส าหรบัชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกจนัทร์หอม ต าบลเมก็ด า 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัการท าถ่านจากมูล
สตัว์ ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 9.78 และหลงัการฝึกอบรมโดยรวม อยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 17.52 ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้หลัง การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัย กิตติยา กระโทก (2555: 56-57) ได้ศึกษา การ
ส่งเสรมิการวดัคุณภาพน ้า ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพทิยาคาร ต าบลตลาด อ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่านักเรียนมีคะแนนความรู้
เกี่ยวกบัการตรวจวดัคุณภาพน ้า ก่อนการส่งเสรมิมคีะแนน
เฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัดแีละหลงัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ย
ความรูอ้ยู่ในระดบัด ีแสดงใหเ้หน็ว่า หลงัการสง่เสรมิมคีวามรู้
โดยการบรรยายเนื้อหาสาระเกีย่วกบัการส่งเสรมิการตรวจวดั
คุณภาพน ้ า ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการการส่งเสริม
ส าหรบันักเรียนโดยการบรรยายเป็นกระบวนการถ่ายทอด
ความรูโ้ดยใช ้คู่มอืและโปสเตอร์ประกอบการบรรยายในการ
ส่งเสรมิครัง้นี้ เพื่อก่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ปพิชญา ประภาร และประยูร วงศ์จนัทรา 
(2560: 261-282) ได้ศกึษาเรื่องการศกึษาผลการใช้คู่มอืการ
จดัการสิง่แวดลอ้มศกึษาชุมชน ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืการ
จดัการสิง่แวดลอ้มศกึษาชุมชนมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก
ทีสุ่ดมดีชันีประสทิธผิลมคี่าเท่ากบั 0.536 นิสติกลุ่มตวัอย่าง
มคีะแนนเฉลีย่ความรู ้ทศันคต ิและทกัษะหลงัการการจดัการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาชุมชนสูงกว่ าก่อนการการจัดการ
สิง่แวดล้อมศึกษาชุมชน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 

.05 และผลการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้การจดัการ
สิง่แวดลอ้มศกึษาชุมชนหลงัการการจดัการสิง่แวดลอ้มศกึษา
ชุมชนอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุปรานี 
บงัศรี (2555 :75) ได้ศึกษา การจดัการผลิตปุ๋ ยอินทรยี์ของ
กองทุนมูลโค-กระบือ ต าบลห้วยสามพาด อ าเภอประจกัษ์
ศิลป์คม จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมี
ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการผลติปุ๋ ยอนิทรยีข์องกองทุนมูลโค-
กระบอื ต าบลหว้ยสามพาด อ าเภอประจกัษ์ศลิป์คม จงัหวดั
อุดรธานี ก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้เฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัน้อย หลงัการฝึกอบรมความรูเ้ฉลีย่อยู่ในระดบัมาก แต่
มีค่าเฉลี่ยต่างกนัคือ หลงัการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยมากกว่า
ก่อนการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
5.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติ เกีย่วกับการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นพะยูง โดยใช้เทคนิคการ
เผยแพรค่ าขวญัสิง่แวดล้อม  
 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการปลูกต้นพะยูง 
พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการ
ปลกูตน้พะยงู ก่อนสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 3.96 อยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย หลงัส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.50 อยู่ใน
ความรู้ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ
มทีศันคติเพิม่มากขึน้หลงัการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 เนื่องจากการส่งเสรมิการปลูกตน้พะยูง โดย
ใช้เทคนิคการเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม มคีวามเหมาะสม 
พรอ้มกบัมเีนื้อหาทีส่ าคญั และท าใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมี
ทศันคตขิองผูเ้ขา้ร่วมการการส่งเสรมิเพิม่ขึน้ และตะหนักใน
สิง่แวดล้อมทศันคติ  เจตคติ และค่านิยมที่ดต่ีอสิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของพชัรา ตนัติประภา (2553: 56-57) 
กล่าวว่าทศันคตคิอืผลรวมของความเชื่อและการประเมนิสิง่ใด
สิง่หนึ่งของบุคคลซึง่น าไปสูแ่นวโน้มทีจ่ะกระท าการในวถิทีาง
หนึ่งๆ และเป็นไปตามแนวคิดของ กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ 
(2527: 172) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง ความรู้สกึของคนที่
ได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์แล้วแสดงสภาวะทาง
ร่างกาย และจติใจในดา้นความพรอ้มทีจ่ะตอบสนองต่อบุคคล 
หรอืสิง่ของต่าง ๆ  ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งใน 2 ลกัษณะคอื
แสดงความพรอ้มทีจ่ะเขา้ไปหาเมื่อเกดิความรูส้กึชอบเรยีกว่า
ทศันคติที่ด ีหรอืทางบวก หรอืแสดงความพร้อมที่จะหลกีนี้
เมื่อเกดิความรูส้กึไม่ชอบเรยีกว่าทศันคตทิี่ ไม่ดหีรอืทางลบ
และเป็นไปตามแนวคิดของ ศักดิ ์สุนทรเสณี (2531: 2)  
ใหค้วามหมายทางทศันคตดิงันี้ หมายถงึ ความสลบัซบัซอ้น
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ของความรู้สึก ความอยาก ความกลัวความเชื่อมัน่ความ
ล าเอยีงหรอืการมอีคตขิองบุคคลในการทีจ่ะสรา้งความพรอ้ม
ทีจ่ะกระท าต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งตามประสบการณ์ของบุคคลนัน้ที่
ได้รบัมา 2) หมายถึง ความโน้มเอยีงทีจ่ะปฏบิตัิต่อสิง่ใดสิง่
หนึ่ง ในทางทีด่ ีหรอืต่อต้านสภาพแวดลอ้มทีจ่ะมาถงึทางใด
ทางหนึ่ง 3) หมายถงึ การเตรยีมตวัหรอืมคีวามพรอ้มในการที่
จะตอบสนอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา  
โคตะวนินท ์(2562: 57) ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการจดัการขยะ
จากต้นทางด้วยหลกั 3Rs โดยใช้คู่มือ เพื่อลดปริมาณขยะ
อินทรีย์ ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
เทศบาลศรีสวัสดิว์ ิทยา ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวดั
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ทศันคติต่อการจดัการขยะ
จากต้นทางดว้ยหลกั 3Rs หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ประยูร วงศ์จนัทรา (2559: 849) ได้ศึกษา 
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สีเขียว ส าหรับนิสิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผลการศึกษา พบว่า ทศันคติหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
การฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยั มนิตรา วรผาบ (2557: 60-63) ไดศ้กึษา
การส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่ อการอนุรักษ์  
สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนท่าขอนยางพทิยาคม ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
เป็นไปตามสมมุตฐิานการ วจิยั หลงัการส่งเสรมิการคดัแยก
ขยะมูลฝอยผู้เข้าร่วมมีความรู้และทศันคติสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า
การคัดแยกขยะมูลฝอยมีผลท าให้ความรู้และทศันคติของ 
นกัเรยีนโรงเรยีนท่าขอนยางพทิยาคมเพิม่ขึน้ 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมสิง่แวดล้อม
เกีย่วกบัการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นพะยูง โดยใช้
เทคนิคการเผยแพรค่ าขวญัสิง่แวดล้อม  
 ผลการเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกู
ตน้พะยงู พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการส่งเสรมิการปลูก ต้นพะยูง โดยใชเ้ทคนิค
การเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม  ก่อนส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ 
เท่ากบั 3.10อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม หลงัสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่
เท่ากบั 3.58 อยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องด ีเมื่อเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่คะแนนก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการ
ส่งเสรมิมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมเพิม่มากขึน้หลงัการส่งเสรมิ
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากการส่งเสรมิ

การปลูกต้นพะยูง โดยใช้เทคนิคการเผยแพร่ค าขวัญ
สิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสมพร้อมกับมีเน้ือหาที่ส าคัญ  
และท าให้ผู้เขา้ร่วมการส่งเสริมมจีริยธรรมสิง่แวดล้อมของ
ผูเ้ขา้ร่วมการการส่งเสรมิเพิม่ขึน้ และมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
เจตคต ิและค่านิยมทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของ วนิัย วรีะวฒันานนท์ (2530: 12) ได้กล่าวว่า จรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมเป็นสาขาหนึ่ งของปรัชญา เป็นรากฐานที่
ก่อใหเ้กดิความคดิ ทศันคตแิละการปฏบิตัต่ิอสิง่ใดสิง่หนึ่งซึง่
นอกเหนือไปจากการศกึษา หรอืมคีวามรูเ้กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ
หรอืปรากฏการณ์ในเรื่องต่าง ๆ  แล้วจรยิธรรมเป็นหลกัการ
ปฏบิตัิเกีย่วกบัศลีธรรมหรอืคุณธรรมของมนุษยใ์นเรื่องของ
ความดงีาม ความถูกตอ้งและความเมตตาเอือ้อาทรต่อกนัและ
กัน จริยธรรมสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหลักการปฏิบตัิเกี่ยวกบั
สิง่แวดล้อมส าหรบัมนุษย์ที่ยดึเอาความดงีามความถูกต้อง
ตามหลกัคุณธรรมและความเมตตาทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งจะมีผลต่อชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกัน และเป็นไปตาม
แนวคดิของ ประยูร วงศจ์นัทรา (2552: 241-254) ไดก้ล่าวว่า 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง หลักที่ควรประพฤติต่อ
ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม เพื่อใหธ้รรมชาตสิิง่แวดลอ้มด ารงอยู่ได้
ตามดุลยภาพของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่าง
กลมกลืน และอย่างยัง่ยืน โดยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็น
วธิกีารจดัการสิง่แวดลอ้มทีม่นุษยไ์ดห้นัมาจดัการ กบัตวัเอง 
หรือเป็นการกลับมาปรับปรุงระบบการจัดการมนุษย์ 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมุ่งทีจ่ะเขา้ใจ สิง่แวดลอ้ม และสรา้งระบบ
ความสมัพนัธ์ที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอยู่มคีวามเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกันแม้มีกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่ อ
ทรพัยากรธรรมชาตไิปใชเ้พื่อสนองความต้องการของมนุษย์ 
แต่ทรัพยากรธรรมชาติจะไม่ถูกท าลาย หมดสิ้นคนที่มี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มจะรูจ้กัในทรพัยากรธรรมชาตอิย่างฉลาด 
และขณะเดียวกันก็รู้จ ักพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติให้ด ารงอยู่อย่างยัง่ยืน และ นัน่ก็คือการรู้จ ัก
หลกัการพฒันาแบบยัง่ยนืและเป็นไปตามแนวคดิ และเป็นไป
ตามแนวคิดของ ฐากร สิทธิโชค และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ 
(2557: 59) ได้กล่าวว่ า จริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีเนื้ อหา
สิง่แวดลอ้ม 4 เรื่อง ไดแ้ก่ ป่าไม ้แหล่งน ้า ขยะ และโลกรอ้น 
โดยวัดจริยธรรม 7 ตัว ได้แก่ ความกตัญญูกตเวทีต่อ
สิง่แวดล้อม การไม่เบยีดเบยีนสิง่แวดล้อม ความละอายและ
เกรงกลวัต่อสิง่ไม่ด ีการเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ความเมตตา
กรุณาสิง่แวดลอ้ม ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและการไม่
เห็นแก่ตัว ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของพฒันา ชนะพนัธุ์  
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และคณะ (2562: 81-97) ได้ศึกษา การศึกษาการอนุรักษ์
ทรพัยากรดนิโดย การห่มดนิตามศาสตร์พระราชา ของนิสติ
กลุ่ม ตวัอย่างก่อนและหลงัการอบรม พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวม อยู่ใน
ระดับเพื่อสังคม (�̅�=2.13) และหลังการ ฝึกอบรมนิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดย รวมอยู่ในระดับ 
เพื่อความถูกต้องดงีาม (�̅�=3.39) เมื่อเปรียบเทยีบคะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า 
นิสติมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณิชกมล ดวงษา 
และคณะ (2561: 22-29) ได้ศกึษา เรื่อง การพฒันากจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่องชุมชนกับการจัดการป่าชุมชน พบว่า 
คะแนนจรยิธรรม สิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่องชุมชนกับการจัดการป่า
ชุมชน ก่อนการเข้ากิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความ
ถูกต้องดงีาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน 
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรม สิง่แวดลอ้มหลงั
การเขา้ร่วมกจิกรรมสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
บรรเจดิ ปานเงนิ (2552: 112) ไดศ้กึษา จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ของ บุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอนามัยในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า จริยธรรมต่อการอนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรวมหลังการ
ฝึกอบรมมคี่าคะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนการฝึกอบรม ซึง่แสดง
ใหเ้หน็ ฝึกอบรมครัง้นี้มผีลใหบุ้คคลากรทีเ่ขา้ร่วมมจีรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มทีส่งูขึน้  
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงาน องคก์ร หรอืบุคคลทีส่นใจ สามารถ
น าการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นพะยูง เทคนิค
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม ไปส่งเสรมิเพื่อสรา้งความรู้
ใหม่ๆ 
 2) กาสามารถน าคู่มือการส่งเสริมการปลูก 
ไมม้คี่า: ต้นพะยูง เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้มไป
ประยุกต์กบัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าในพืน้ที่
ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารพฒันาสื่อ โดยใช้รูปแบบที่น่าสนใจ 
มคีวามทนัสมยั และมกีารน าเอาสือ่ออนไลน์เอามาบูรณา
การร่วมเพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจมากยิง่ขึน้แก่ผูเ้ขา้ร่วม
การสง่เสรมิ  
 2) ควรมกีารศกึษามกีารศกึษาเกี่ยวกบัต้นพะยูง
ในพืน้ทีจ่รงิ ซึง่อาจเป็นสวนพฤกษศาสตร ์หรอืศูนยว์จิยั
พันธ์ไม้ต่างๆ หรือจากหน่วยงานภาครฐัหรือเอกชนที่
เกีย่วขอ้ง  
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