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บทคดัยอ่ 

 วิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นฝาง โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิ่งแวดล้อม 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ก่อนและหลงัการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาวจิยั คือ นิสติระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม้
และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ฝาง โดยใช้
เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและ แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิี่ใชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการสง่เสรมิ
มีประสทิธิภาพ เท่ากบั   95.33/85.38  ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มือการส่งเสริม เท่ากบั 0.7469 แสดงว่าผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 74.69  นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูตน้
ฝาง  โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญสิ่งแวดล้อมหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อน การส่งเสริม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
ทีร่ะดบั  .05 
 
ค ำส ำคญั: การส่งเสรมิ ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เทคนิคเผยแพร่ ค าขวญั

สิง่แวดลอ้ม ตน้ฝาง 
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Abstract  

 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting of precious trees: 
Sappan Tree (Ceasalpinia sappan Linn) 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: Sappan Tree (Ceasalpinia sappan Linn) 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 95.33/85.38.  The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.7469.The students had 
more knowledge and effect to increased students progress after using the promotion manual at 74.69 %. After the 
training 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, 

Sappan Tree  
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1. บทน ำ  
 สถานการณ์ปัจจุบนั ป่าไม้ในประเทศไทยถูกบุกรุก
ท าลายจากมนุษย์จนเหลือเนื้ อที่น้อยลงอย่างรวดเร็ว 
ก่อให้เกดิปัญหามากมาย อาท ิเช่น ราคาไม้แพงขึน้ และใน
อนาคตอาจไม่มมีาใช้อีกต่อไป พื้นดินปราศจากสิง่ปกคลุม 
ดินเกิดความแห้งแล้ง ดินดีถูกน ้าฝนพดัพา ล าห้วยล าธาร
เหมอืนแหง้ในฤดแูลง้ เกดิน ้าท่วมรุนแรงในฤดฝูน คน สตัวจ์ะ
ไม่มีที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
เลวร้ายลงประชาชนขาดที่พักผ่อนหย่อนใจ ผลผลิตทาง
การเกษตรตกต ่า ท าลายความอยู่ดกีนิดขีองประชาชน ส่งผล
โดยตรงต่อเศรษฐกจิของประเทศชาต ิ(คณะวนศาสตร,์ 2560: 
1) จากสถานการณ์การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ตัง้แต่อดีตถึง
ปัจจุบัน โดยเมื่อปี พ.ศ.2516 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ 
ทัง้หมด 138,566,875 ไร่ หรอืรอ้ยละ 43.21 ของพืน้ทีป่ระเทศ
จนถึงปี พ.ศ. 2559 – 2560 ประเทศไทยเหลือพื้นที่ ป่าไม้
ทัง้หมดเพยีง 102,156,350.51 ไร่ หรอืรอ้ยละ 31.58 ของพืน้ที่
ป่าไมใ้นประเทศ (สวนปลูกป่าภาคเอกชน ส านักส่งเสรมิการ
ปลกูป่า, 2561: 2) 
 สาเหตุส าคญัของวกิฤตการณ์ป่าไมใ้นประเทศไทย คอื 
1) การลกัลอบตดัไมท้ าลายป่าตวัการของปัญหานี้ คอื การตดั
ไม้เพื่อเอาประโยชน์จากเนื้อไม้ทัง้วิธีที่ถูกและผิดกฎหมาย 
ปรมิาณป่าไมท้ีถู่กท าลายนี้นับวนัจะเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ  2)  การบุก
รุกพืน้ทีป่่าไมเ้พื่อเขา้ครอบครองทีด่นิเมื่อประชากรเพิม่สูงขึน้ 
ความต้องการใชท้ีด่นิเพื่อปลูกสรา้งทีอ่ยู่อาศยัและทีด่นิท ากนิ
กอ็ยู่สงูขึน้ เป็นผลผลกัดนัใหร้าษฎรเขา้ไปบุกรุกพืน้ทีป่่าไม ้3) 
การส่งเสรมิการปลูกพชืหรอืเลีย้งสตัวเ์ศรษฐกจิเพื่อการส่งออก 
โดยไม่ส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ 4) การ
ก าหนดแนวเขตพืน้ที่ป่ากระท าไม่ชดัเจนหรอืไม่กระท าเลยใน
หลาย ๆ  พื้นที่ ท าให้ราษฎรเกดิความสบัสนทัง้โดยเจตนาและ
ไม่เจตนา 5) การจดัสรา้งสาธารณูปโภคของรฐั เช่น เขื่อน อ่าง
เก็บน ้า เส้นทางคมนาคม การสร้างเขื่อนขวางล าน ้าจะท าให้
พื้นที่ เก็บน ้ าหน้าเขื่อนที่อุดมสมบูรณ์ถูกตัดโค่นมาใช้
ประโยชน์ ส่วนต้นไมข้นาดเลก็หรอืทีท่ าการยา้ยออกมาไม่ทนั
จะถูกน ้าท่วมยนืต้นตาย 6)  ไฟไหม้ป่ามกัจะเกดิขึน้ในช่วงฤดู
แล้งโดยธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์ 7) การท า
เหมอืงแร่ มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเปิดหน้าดนิก่อนจงึท าให้ป่า
ไม้ที่ถูกท าลายลง (วรรณวนาลัย ไพสณฑ์  ศรลักษณ์  
และพนาล ีวนศร ีเสรมิสยาม, 2524: 24) 
 
 

 ตน้ฝาง   (ชื่อสามญั: Sappan Tree) เป็นสมุนไพรทีเ่ป็นที่
ยอมรบัของแวดวงนักการแพทยแ์ผนไทยมานาน สรรพคุณของ
ต้นฝางสามารถแกห้รอืบรรเทาโรคของมนุษยไ์ดแ้ทบทุกระบบ
ในร่างกาย โดยมีสรรพคุณเด่น คือ เป็นยาบ ารุงเลือด บ ารุง
ระบบภายในให้สมดุล และต้นฝางยังถูกบันทึกไว้ ใน
ประวตัศิาสตรว์่าเป็นเครื่องบรรณาการระหว่างประเทศ และเป็น
สนิค้าส่งออกของไทยด้วย (เพ็ญนภา ทรพัย์เจริญ และคณะ, 
2560: 113) ปัจจุบนัตน้ฝางมจี านวนลดน้อยลง เนื่องจากตน้ฝาง
เป็นพชืที่มตุ่ีมหนามเตม็ไปทัว่ล าต้นยากต่อการดูแลท าความ
สะอาด จงึอาจไม่เป็นนิยมปลูกนัก และมสีาเหตุบางส่วนจากมี
การตดัต้นฝางทิ้งมากกว่าปลูกเพิม่ และคนส่วนมากกไ็ม่รู้จกั
การใช้ประโยชน์จากต้นฝาง ว่าเป็นพชืสมุนไพรที่มปีระโยชน์
มากมาย และไม่รู้ว่าต้นฝางเป็นหนึ่งในพันธุ์ไม้มีค่าทาง
เศรษฐกจิ 58 ชนิดของประเทศไทย ทีส่ามารถน ามาสรา้งมูลค่า 
หรอืแปรรปูเป็นผลติภณัฑอ์ื่น  ๆรวมทัง้ใหป้ระโยชนทัง้ทางตรง
และทางออ้มแก่ผู้ปลูกได ้(ส่วนผลติกล้าไม ้ส านักส่งเสรมิการ
ปลกูป่า กรมป่าไม,้ 2561: 30) 
 ศตวรรษที ่21 ไดม้กีารใชค้ าขวญัและป้ายเตอืนเหล่านี้
ต่างแฝงด้วยกลวธิทีางวาทศาสตร ์เป็นยุคที่นานาประเทศต่าง
ให้ความสนใจในด้านสิง่แวดล้อม การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมเป็น
หน้าที่ของประชาชนทุกคน รฐับาลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ต่างก็มีนโยบายและกลวธิีต่าง ๆ  เพื่อกระตุ้นจิตส านึกในการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม รวมทัง้การใช้ค าขวญัและป้ายเตือนเพื่อ
เป็นการรณรงค ์โดยค าขวญัและป้ายเตอืนเหล่านี้ต่างแฝงด้วย
กลวิธีทางวิทศาสตร์ อนัเป็นกลวิธีเพื่อกระตุ้นจิตส านึกทาง
สิง่แวดลอ้ม (กลัยาณี กฤตโตปการกติ, 2562: 20) ซึง่แนวคดินี้
ได้น ามาใช้ในเทคนิคการเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้ม เพื่อให้
ข้อคิดในการปฏบิตัิและส่งเสรมิกจิการไปในทางที่ดีเกี่ยวกบั
สิง่แวดลอ้ม  
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงเล็งเหน็ความส าคญัของการปลูกต้น
ฝาง ซึ้งเป็นพนัธ์ไม้หนึ่งชนิดในรายบญัชีรายชื่อไม้มีค่า 58 
ชนิดของประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบนัมจี านวนลดน้อยลง ซึง่
ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะท าการส่งเสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่า : ต้น
ฝาง โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญสิ่งแวดล้อม โดยผ่าน
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อส่งเสริมและสร้าง
แรงจงูใจใหม้ปีลกูตน้ฝางมากขึน้ และเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมสง่เสรมิมี
ความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นฝาง 
จากความสนใจดังกล่าว ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะพัฒนาคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกต้นฝาง โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญ
สิง่แวดลอ้ม และหวงัว่าจะเกดิประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
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2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: 
 ต้นฝาง โดยใช้ เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญสิ่งแวดล้อม  
ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการ
ปลกูตน้ฝาง ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการปลูก
ตน้ฝาง ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่  นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 99 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 
สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีน
เรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่า ซึง่ไดจ้ากการเลอืก
แบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตัวแปรต้น คือ คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นฝาง 
โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
 2) ตัวแปรตาม คือ ความรู้เกี่ยวกบัการปลูกต้นฝาง
ทศันคตต่ิอการปลกูตน้ฝาง และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1 เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกต้นฝางโดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญ
สิง่แวดลอ้ม และใบงานการปลกูตน้ฝาง  
 2. เครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิ ์ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกต้นฝาง แบบวดัทศันคตต่ิอการปลูกต้นฝาง
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 การสรา้งและการหาคุณภาพเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
มดีงัต่อไปนี้ 
  1) ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานจากต ารา เอกสารงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอื 
ใบความรู้ แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลกูตน้ฝาง 

  2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
   2.1) คู่มอืการเรยีนรู้การส่งเสรมิการปลูกต้น
ฝาง โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม โดยมเีนื้อหา
การเรยีนรูท้ ัง้หมด 4 หน่วย ประกอบดว้ยหน่วยการสง่เสรมิที ่
1 เรื่องไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ หน่วยการส่งเสริมที่ 2เรื่อง
ลกัษณะของต้นฝาง หน่วยการส่งเสรมิที ่3 เรื่องวธิกีารปลูก
และการใช้ประโยชน์จากต้นฝาง และ หน่วยการส่งเสรมิที ่4 
เรื่องเทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 
   2.2) ใบความรู ้เรื่อง การส่งเสรมิการปลูกต้น
ฝาง โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วยการสง่เสรมิ 
   2.3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปลูก 
ตน้ฝาง โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลม้ลกัษณะเป็น
ค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 
20 ขอ้ 
   2.4) แบบวดัทศันคติ มลีกัษณะเป็นแบบวดั
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ม ี6 ตวัเลอืก คอื 
เหน็ด้วยอย่างยิง่ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็
ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
   2.5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม มลีกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตัวเลือก ก ข ค และ ง คือ  
เพื่อตนเอง เพื่อญาติมิตรพวกพ้องเพื่อสังคม เพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
  3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้สง่อาจารยท์ีป่รกึษาเพือ่
ตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
  4) น าเครื่ องมือที่ ผ่ านอาจารย์ที่ ปรึกษา  
ส่งผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่าความ
เหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์คะแนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่าคู่มอื และเครื่องมอื มีค่า IOC 
เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่าความเหมาะสมของคู่มือ และ
เครื่องมอื มคี่าเฉลี่ยมากกว่า 4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมอืที่
ใช้ในการส่งเสริมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
  5) น าเครื่ องมือที่ ผ่ านการวิ เคราะห์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
   5.1) แบบทดสอบความรู ้มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบั เท่ากบั 0.846 ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป 
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และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และซึง่เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   5.2) แบบวัดทัศนคติ มีค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบั เท่ากบั 0.921 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม มคี่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.901 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.31 ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใช้ในการจดักจิกรรม
การสง่เสรมิการปลกูตน้ฝาง 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัการสง่เสรมิการปลกูตน้ฝาง 
โดยใช้เทคนิคการเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม มีวิธีการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1) สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด คอื คู่มอืการ
สง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้ฝาง โดยใชเ้ทคนิคการเผยแพร่ค า
ขวญัสิง่แวดลอ้ม และใบความรูก้ารปลกูตน้ฝาง 
  2) สรา้งเครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล  
   2.1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจาก
เอกสารงานวจิยัต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งในเรื่องของการ เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดรปูแบบของเนื้อหาในการจดัท าคู่มอืการ
สง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้ฝาง 
   2.2)  จัดเตรี ยมคู่ มื อในการถ่ ายทอด 
แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ แบบวัดจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อการปลูกต้นฝาง โดยใช้เทคนิคการ
เผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม ใหส้มบรูณ์เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืใน
การถ่ายทอดความรู ้
   2.3) น าเนื้ อหาจากคู่ มือที่สมบูรณ์ แล้ว 
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา น ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
   2.4) น าเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่ าน 
ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญเพื่อน าไปใชเ้ป็น
เครื่องมอื ในการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มศกึษา  
   2.5) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ 
และแบบวดัจรยิธรรมจรยิธรรม เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการปลูก
ต้นฝาง โดยใช้เทคนิคการเผยแพร่ค าขวัญสิ่งแวดล้อม  
ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน ไดจ้าก
การเลอืกแบบสมคัรใจ 

 ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา  
  1) ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม การเตรียมความพร้อม
ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ หรอืสรา้งบรรยากาศใหเ้อือ้อ านวย 
พรอ้มทัง้แนะน าตวัท าความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
   2) ขัน้กจิกรรมการสง่เสรมิ มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
   2.1)  ละลายพฤติ กรรมด้ วยกิ จกรรม
นนัทนาการ 
   2.2) ท าแบบทดสอบก่อนการส่งเสริม ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
   2.3) เข้าสู่กระบวนการให้ความรู้อธิบาย
เกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่2 หน่วยที ่3 และหน่วย
ที่ 4 พร้อมกับท าแบบฝึกหัดระหว่างหน่วย การส่งเสริมที่
ประกอบกบัการบรรยายทีผู่ว้จิยัไดบ้รรยายใหค้วามรู ้หน่วยที ่
1 ถงึ หน่วยที ่4 ตามล าดบั 
   2.4) ให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างเรียนรู้การปลูก 
ต้นฝาง โดยใช้เทคนิคการเผยแพร่ค าขวัญสิ่งแวดล้อม  
มขีัน้ตอนดงันี้ 
    2.4.1) การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้น
ฝาง โดยเทคนิคการเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม มกีารบรรยาย
ให้ความรู้ แจกใบความ มีการถามตอบ และท าแบบทดสอบ
ก่อน ระหว่าง หลงัการสง่เสรมิ ในแต่ละหน่วยการสง่เสรมิ  
    2.4.2) จัดกลุ่มให้นิสิตแต่งค าขวัญ
เกีย่วกบัการสง่เสรมิการปลกูตน้ฝาง 
     2.4.3) เผยแพร่ค าขวญัส่งเสริมการปลูก
ตน้ฝาง โดยการน าเสนอค าขวญัสิง่แวดลอ้มหน้าชัน้เรยีน 
   3) ขัน้การวดัและประเมนิผลในขัน้นี้เป็นขัน้ตอน
สดุทา้ย ซึง่จะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงคข์องผูว้จิยั 
   3.1) ทบทวนในเนื้อหาทีผู่ร้บัการสง่เสรมิไดร้บั
พรอ้มมกีารถาม-ตอบ เพื่อท าความเขา้ใจในเนื้อหาและความรู้
ทีไ่ดร้บั 
   3.2) ท าแบบฝึกหัดหลังการส่งเสริม ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ  และแบบวดัจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่   
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  
ค่าความยากง่าย ค่าความเชื่อมัน่ ค่าประสิทธิภาพของ
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กระบวนการ (E1) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) ค่าดชันี
ประสทิธผิล (E.I.) 
 3) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired  
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นฝาง โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญ
สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิผลภาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 95.33 และประสทิธภิาพของ

ผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 85.38 ดงันัน้ การส่งเสรมิการปลกู
ไมม้คี่า : ต้นฝาง โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้มมี
ประสิทธิภาพของคู่มือส่งเสริม 95.33/85.38 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนดชันีประสทิธผิลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน 
ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า :  ต้นฝาง โดยใชเ้ทคนิค
เผยแพร่ ค าขวัญสิ่ งแวดล้ อม ผลการศึกษาพบว่ า  
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.7469 หมายความว่า 
ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิ มคีวามรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลใหผู้เ้ขา้ร่วม
การส่งเสรมิมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้ หลงัจากการ
ใชคู้่มอืส่งเสรมิรอ้ยละ 74.69 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2)

ตำรำงท่ี 1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการสง่เสรมิการปลกูตน้ฝาง โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม (E1/E2) 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.83 1.79 95.33 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.47 2.15 85.38 

ประสิทธิภำพของคู่มือกิจกรรม เท่ำกบั 95.33/85.38 

ตำรำงท่ี 2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ฝาง โดยใชเ้ทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม 

ผลรวมคะแนนควำมรู้
ก่อนกำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนนควำมรู้
หลงักำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล (E.I.) 
ของคู่มือ 

438 559 20 0.7469 
 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกบัความรู้ ทศันคติ และ
ทศันคติเกีย่วกบัการส่งเสริมการปลูกต้นฝาง  
 จากการศกึษาการเปรยีบเทยีบกบัความรู้การปลูกต้น
ฝาง พบว่า ก่อนการสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้โดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย (�̅�=14.60) และหลงัการส่งเสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด (�̅�=17.47) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อน
และหลงัการส่งเสรมิเกี่ยวกบัการปลูกต้นฝาง พบว่า ผู้เขา้ร่ม
การส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อน
การสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ส่วนคะแนนเฉลี่ยทศันคติการการปลูกต้นฝาง พบว่า 
ก่อนการสง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�=3.40) และหลงั
การสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย

อย่างยิง่  (�̅�=4.11) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคติก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้ร่มการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่
ทัศนคติหลังการส่งเสริมสูงกว่า ก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 และคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดล้อมการปลูกต้นฝาง 
พบว่า ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาติมติรและ
พวกพอ้ง เท่ากบั (�̅�=2.49) และหลงัการส่งเสรมิโดยรวม อยู่ใน
ระดับเพื่อสังคม (�̅�=3.01) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วม
การส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม หลังการ
ส่งเสรมิสงูกว่า ก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ.05 
(ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที่ 3 การเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิการปลูกต้นฝาง โดยใช้
เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม (n=30) 
 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรส่งเสริม (n=30) 

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

ความรู ้(N=20) 14.60 3.85 ปานกลาง 17.47 2.15 มากทีส่ดุ 29 06.177 .000* 

ทศันคต ิ(N=5) 3.40 0.35 เหน็ดว้ย 4.11 0.27 
เหน็ดว้ยอย่าง

ยิง่ 
29 -13.182 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.46 0.81 
เพื่อญาตมิติร
และพวกพอ้ง 

3.01 0.75 เพื่อสงัคม 29 -15.001 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
5. อภิปรำยผล 

5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นฝาง โดยเทคนิคการเผยแพร่ค าขวญั
สิง่แวดล้อม 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการ
ปลูกไม้มีค่ า: ต้นฝาง โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวัญ
สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 95.33 และ ประสทิธภิาพ
ของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 85.38 ดงันัน้ การส่งเสรมิ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นฝาง โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญั
สิง่แวดล้อม มีประสทิธภิาพของคู่มือส่งเสริม 95.33/86.84 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ตัง้ไว้ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของ พศิูจน์ มไีปล่ (2549:  25) ไดก้ล่าวถงึ ความหมาย
ของคู่มือว่า คู่มือ คือ หนังสอืที่จดัท าขึน้โดยมกีารก าหนด
วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานกิจกรรมการวัดผล 
โดยผู้เขยีนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนัน้  ๆ  น ามาจดัท าให้
ผู้อ่านได้อ่านง่ายขึน้และสะดวกต่อผู้ศกึษา หรอืผู้น าไปใช้
กิจกรรมได้ด้วยตัวเองตลอดจนสามารถน าไปใช้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่าง มีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานทีใ่กลเ้คยีงกนัมากทีส่ดุการสง่เสรมิการปลกูตน้ฝาง 
มีประสิทธิภาพของคู่มือส่งเสริมเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
ตามทีต่ัง้ไว ้เป็นไปตามแนวคดิของติน ปรชัญาพฤทธิ ์และ
ไกรยุทธ ธีระตยาคีนันท์  (2537: 12-14) ได้กล่ าวถึง 
ความหมายของประสทิธภิาพอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ 
ๆ คอื (1) ประสทิธภิาพจากแง่มุมองของค่าใชจ้่าย หมายถงึ 
การใชต้้นทุนน้อยกว่าผลลพัธห์รอืการใชต้้นทุนอย่างคุม้ค่า
หรือการท าให้มากขึ้นโดยมีการสูญเสียน้อยลง  (2) 

ประสทิธภิาพจากแง่มุมของกระบวนการการบรหิาร หมายถงึ 
การท างานด้วยวิธกีารหรือเทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดมิ
หรอืท างานด้วยความรวดเรว็หรอืการท างานที่ถูกต้องตาม
ระบบระเบยีบขัน้ตอนของทางราชการ (3) ประสทิธภิาพจาก
แง่มุมของผลลพัธ ์หมายถงึ การท างานทีม่ผีลก าไร หรอืการ
ท างานใหท้นัเวลา หรอืการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ หรอื
การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นในบรรดาข้าราชการ
ด้วยกันหรือการท างานให้สมัฤทธิผ์ล และซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของวิทยา ด่านธ ารงกุล (2546: 98) ได้กล่าวถึง 
ประสทิธภิาพว่า หมายถงึ ความสามารถในการใช ้ทรพัยากร
ทีม่อียู่อย่างคุม้ค่า เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประสทิธภิาพจงึ
มกัถูกวดัในรปูแบบของตน้ทุน หรอืจ านวนทรพัยากรทีใ่ชไ้ป
เมื่อเทยีบกบัผลงานหรอืผลผลติที่ได้ เช่น ต้นทุน แรงงาน 
เวลาที่ใช้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของประยูร วงศ์จันทรา (2559: 14) ได้ศึกษาการ
สอนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียนโดยใช้
เอกสารค าสอนส าหรบันิสติระดบัปริญญาตร ีผลการศกึษา 
พบว่า เอกสารค าสอนมีประสทิธิภาพ เท่ากบั 87.00/90.00 
 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80ตามที่ตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของของสเุมธ ผกาหวน และคณะ (2561: 6) ไดศ้กึษา
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ต้นไม้เด่นในป่าชุมชน ผล
การศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ย
ละ 82.67 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 
92.00 ดงันัน้ หลกัสตูรฝึกอบรมผูน้ าจติอาสาสิง่แวดลอ้ม จงึมี
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม (E1/E2) เท่ากับ 
82.67/92.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ตัง้ไว้ และ
สอดคล้องกับงานวิจยัของวิภารัตน์ ตาลทรัพย์ และคณะ 
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(2561: 6)  ไดศ้กึษา การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ระเบยีบ
ป่าชุมชน ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
(E1) คดิเป็นรอ้ยละ 80.77 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
คดิเป็นรอ้ยละ 90.77 ดงันัน้ หลกัสตูรฝึกอบรมผูน้ าจติอาสา
สิง่แวดลอ้มจงึมปีระสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรม (E1/E2) 
เท่ากบั 80.77/90.77 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิล ของคู่มอืการ
ส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นฝาง โดยใชเ้ทคนิค เผยแพร่ค า
ขวญัสิง่แวดลอ้ม ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 

มคี่าเท่ากบั 0.7469 หมายความว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ มี
ความรู้ เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ผู้ เข้าร่วมการส่งเสริมมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือ
ส่งเสริมร้อยละ 74.69 ท าให้ค่าดัชนีผลมีค่าที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของเป็นไปตามแนวคดิของ
สุพตัรา วงศ์ษา (2549: 77) ได้กล่าวว่า การพฒันากจิกรรม
การเรียนรู้หมายถึงแบบแผนการด าเนินการจดัการเรยีนรู้ 
ไดร้บัการจดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัทฤษฎ ี
หลักการเรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่าน
กระบวนการการวิจยั เป็นไปตามแนวคิดของวรทัพฤกษา 
กุลนันท์ (2550: 11) ได้กล่าวว่า ประสทิธิผล หมายถึง การ
ปฏบิตัิงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายที่ตัง้ไว ้หรอื
ความสามารถในการด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีว่างไว้
จุดส าคญัของประสทิธผิลอยู่ทีค่วามสมัพนัธร์ะหว่างผลผลติ
ที่ถูกคาดหวงัตามวตัถุประสงค์ทีว่างไว้ และผลผลติจรงิทีม่ี
ขึน้ และสอดคล้องกบัแนวคดิของอนันท ์งามสะอาด (2551: 

21) ได้กล่าวว่าประสทิธิผล หมายถึง ผลส าเร็จของงานที่
เป็นไปตามความมุ่งหวงั ที่ก าหนดไว้ในวตัถุประสงค์ หรอื
เป้าหมายและเป้าหมายเฉพาะ ดงันี้ (1) เป้าหมายเชงิปรมิาณ 
จะก าหนดชนิดประเภทและจ านวนของผลผลิตสุดท้าย
ต้องการทีไ่ดร้บัเมื่อการด าเนินงานเสรจ็สิน้ลง (2) เป้าหมาย
เชงิคุณภาพ จะแสดงถึงคุณค่าของผลผลติที่ได้รบัจากการ
ด าเนินงานนัน้ (3) มุ่งเน้นที่จุดสิน้สุดของกจิกรรมหรอืการ
ด าเนินงานว่าได้ผลตามที่ตัง้ไว้หรือไม่ และที่ส าคญัต้องมี
ตวัชี้วดัที่ชดัเจน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของสุรศกัดิ ์แกว้
งามและประยูร วงศจ์นัทรา (2561: 146) ไดศ้กึษาการพฒันา
หลกัสูตรฝึกอบรมผู้น าจิตอาสาสิง่แวดล้อม ผลการศึกษา
พบว่า ดชันีประสทิธผิลของหลกัสตูรฝึกอบรมเท่ากบั 0.6716 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้   
รอ้ยละ 67.16 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมลัลกิา เหลีย่มไธสง (2559: 87) 
ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมอนุรกัษ์ ป่าไม ้และสตัวป่์า
ในเขตป่าโคกหนิลาดอ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผล
การศึกษา ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ป่าไมแ้ละสตัวป่์าในเขต ป่าโคกหนิลาด มคี่า เท่ากบั 
0.6400 หมายความว่า นิสติที่เขา้ฝึกอบรมมคีวามรูเ้พิม่ขึน้
คิดเป็นร้อยละ 64.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สามารถใช้ได้ และสอดคล้องกบังานวจิยัของวมิล ต้นพกิุล 
และคณะ (2561: 71 - 88) ได้ศกึษา การพฒันากจิกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาดอ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่องพรรณไมใ้นป่าชุมชน วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย
เพื่อศึกษาพรรณไม้ในป่าชุมชนโคกหนิลาด ผลการศกึษา
พบว่า ดชันีประสทิธิผลของคู่มือกิจกรรม เท่ากบั 0.8190 
หมายความว่า นิสติที่เขา้ฝึกอบรมมคีวามรู้เพิม่ขึน้คดิเป็น
รอ้ยละ 81.90 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการปลูกต้นฝาง โดยเทคนิคการเผยแพร่ค า
ขวญัสิง่แวดล้อม 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัการ
ปลูกต้นฝาง พบว่า ก่อนการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยความรู้ 
เท่ากบั 14.60 โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย และหลงัการส่งเสรมิ
มคีะแนนเฉลีย่ความรู ้เท่ากบั 17.47 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการ
ส่งเสริมเกี่ยวกับการปลูกต้นฝาง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ
ประภาเพญ็ สุวรรณ (2534: 26) ได้ให้ค าอธบิายว่า ความรู้ 
เป็นพฤตกิรรมขัน้ตน้ทีผู่เ้รยีนรูเ้พยีงแต่เกดความจ าได ้โดย
อาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ 
ความรู้  ในที่นี้ ได้แก่ความรู้ เกี่ยวกับค าจ ากัดความ 
ความหมาย ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ์ โครงสร้าง และวธิแีกไ้ข
ปัญหา ส่วนความเข้าใจอาจแสดงออกมาในรูปของทกัษะ 
ด้าน “การแปล” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเขียน
บรรยายเกีย่วกบัข่าวสารนัน้ ๆ  โดยใชค้ าพดูของตนเอง และ 
“การให้ความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความคดิเหน็
และขอ้สรปุ รวมถงึความสามารถในการ “คาดคะเน” หรอืการ
คาดหมายว่าจะเกดิอะไรขึน้ เป็นไปตามแนวคดิของบุญธรรม 
กจิปรดีาบรสิุทธิ ์(2545: 7) ใหค้วามหมายว่า ความรู ้เน้นการ
ระลึกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วและ
รวมถึงการจ าเนื้อเรื่องต่าง ๆ ทัง้ที่ปรากฏอยู่ในแต่ละ
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เนื้อหาวชิาและทีเ่กีย่วพนักบัเนื้อหาวชิานัน้ดว้ย เช่น ระลกึ
หรอืจ าไดถ้งึวตัถุประสงค ์วธิกีาร แบบแผน และเคา้โครงของ
เรื่องนัน้ ๆ เป็นไปตามแนวคิดของจันทร์ทิพย์ ชูสมภพ 
(2539: 11) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่ า หมายถึง 
ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และโครงสร้างที่มนุษย์ได้รับจาก
การศกึษาคน้ควา้ ประสบการณ์ การสงัเกต และเกบ็ สะสมไว้
ในระดบัของความจ าได้สามารถเขา้ใจเปรยีบเทยีบ ตีความ 
และน าไปประยุกต์ใช้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อุกฤต ทีงาม และคณะ (2557: 97) ได้ศึกษา การพัฒนา
กจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษา พบว่า ก่อนจดักจิกรรมค่าย
เยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมโดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยในด้าน
ความรู้อยู่ในระดับ (�̅�= 21.62) และหลังจัดกิจกรรมค่าย 
เยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมโดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนน เฉลี่ยในด้าน
ความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 27.66) เมื่อวิเคราะห์
เปรยีบเทยีบ ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลงัการจดักจิกรรม
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้หลังการจัดกิจกรรม 
มากกว่าก่อนการจดักิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของวรรณศักดิพ์ิจิตร  
บุญเสรมิ และคณะ (2557: 150) ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรม
สิง่แวดล้อมโดยใชก้ระบวนการสเีขยีว ส าหรบันิสติปรญิญา
ตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษา พบว่า หลงัการ
พฒันากจิกรรมสิง่แวดลอ้ม โดยใชก้ระบวนการกวสีเีขยีวของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อมก่อนเขา้ร่วมการพฒันากิจกรรมของผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 16.00 คะแนน ซึง่มคีวามรูอ้ยู่
ในระดบัปานกลาง และหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนน
เฉลีย่เท่ากบั 26.46 คะแนน ซึง่มรีะดบัความรูอ้ยูใ่นระดบัมาก
ทีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนก่อนและหลงักจิกรรม 
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้หลังกิจกรรมมากกว่าก่อน
กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
พิชญ์ นันตะสุข (2557: 43 - 44) ได้ศึกษา การส่งเสรมิการ
ท าน ้าสกัดชีวภาพจากสะเดา เพื่อก าจัดแมลงศัตรูพืชใน 
แเปลงเกษตร โรงเรยีนบา้นสาวทิยาสรรพ ์ต าบลขาม อ าเภอ
ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ผลการศกึษา พบว่า ผู้เขา้ร่วม
การส่งเสริมมคีวามรู้ก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดบัพอใช้คดิ
เป็นร้อยละ 41.20 ส่วนหลงัการส่งเสรมิผู้เขา้ร่วมส่งเสรมิมี

ความรู้อยู่ในระดับที่ดีคิดเป็นร้อยละ 55.10 เมื่อพิจารณา
ความรู้เกี่ยวกบัการท าน ้าสกดัชวีภาพจากสะเดาเพื่อก าจดั
แมลงศตัรพูชืในแปลงการเกษตรพบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัการ
ส่งเสรมิมคี่าสงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนียั
ยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยแสดงให้เห็นว่าการจดั
กจิกรรมมคีวามส าคญัและส่งผลต่อความรูข้องผูเ้รยีนไดจ้าก
การส่งเสริมการปลูกต้นฝาง โดยใช้เทคนิคการเผยแพร่ 
ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม ดว้ยวธิกีารบรรยายและร่วมท ากจิกรรม
ต่าง ๆ ในระหว่างการบรรยาย ใหผู้เ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิความ
สนใจในการกจิกรรมการสง่เสรมิเป็นพเิศษและสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้จงึท าใหค้ะแนนเฉลีย่ออกมา
ในทางทีด่หีรอืเพิม่ขึน้ 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติ เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมปลูกต้นฝาง โดยเทคนิคการเผยแพร่ค าขวญั
สิง่แวดล้อม 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทยีบทศันคติต่อการปลูก
ต้นฝาง พบว่า ก่อนการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
โดยรวม  เท่ากับ  3.40 อยู่ในระดับเห็นด้วย และหลังการ
ส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ โดยรวม เท่ากับ  4.11  

อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนน
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า มคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงั
การส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของฉัตรชยั ปันชาติ 
(2545: 7) ใหค้วามหมายวา่ ทศันคตเิป็นความรูแ้ละความรูต่้อ
สิง่หนึ่งสิง่ใดในดา้นทีด่แีละไม่ดอีาจเป็นลกัษณะบวกหรอืลบ
พงึพอใจหรอืไม่มงึพอใจ สรุปไดว้่า ทศันคตหิมายถงึ สภาพ
ทางจติใจของบุคคลที่เกิดจากการเรยีนรู้และประสบการณ์
จากสิง่แวดล้อม ก่อให้เกดิพฤติกรรมในการทีจ่ะตอบสนอง
ต่อบุคคลสิง่ของหรอืเหตุการณ์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ท านองว่าชอบหรือไม่ชอบ เป็นไปตามแนวคิดของพชัรา 
ตนัตปิระภา (2553: 56-57) กล่าวว่าทศันคต ิคอื ผลรวมของ
ความเชื่อและการประเมนิสิง่ใดสิง่หนึ่งของบุคคลซึง่น าไปสู่
แนวโน้มทีจ่ะกระท าการในวถิทีางหนึ่งๆ เป็นไปตามแนวคดิ
ของสุภาภรณ์ พลนิกร  (2548: 226)  กล่าวว่า ทัศนคติ คือ 
วธิกีารทีแ่ต่ละคนคดิรู้สกึและการกระท าต่อสภาวะแวดลอ้ม 
หรอืปรมิาณของความรู้สกึทัง้ทางบวกและทางลบทีม่ต่ีอสิง่
ที่มากระตุ้นต่าง ๆ หรือเป็นความโน้มเอียงที่เกิดจากการ
เรยีนรูใ้นการตอบสนองต่อวตัถุใด ๆ  ทัง้ในดา้นทีด่ ีและไม่ดี
ด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย เป็นไปตามแนวคดิของศุภก
นิตย์ พลไพรินทร์  (2540: 79) ได้สรุปว่า ทัศนคติ หมายถึง 
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การประเมนิค่า ความรู้สกึความคดิเหน็ หรอืความเชื่อของ
บุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง อนัมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกว่าเหน็ดว้ย  
ไม่เหน็ดว้ยปกตบิุคคลจะมทีศันคตทิีด่ต่ีอสิง่ทีเ่หน็ดว้ย และ
ทัศนคติ ในทางไม่ดีต่อสิ่งที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกบังานวิจยัของน ้าทพิย์ ค าแร่ และยุวนิดา สภา    

(2560: 159)  ได้ศกึษา การส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพรแก่น
ตะวนัส าหรบัชาวบ้าน บ้านท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม  ผลการศกึษา พบว่า 

ทัศนคติเกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรแก่นตะวันของ
ชาวบ้านที่เข้าอบรม มีคะแนนเฉลี่ยของทศันคติก่อนการ
อบรมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.10 และหลงั
การอบรมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย คะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 2.89 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติ  พบว่า เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ชาวบ้านที่เข้าอบรมมีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการ อบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  (Table 2) สอดคล้องกับ
งานวจิยัของไพจติร  ไชยวงศ ์(2556: 60) ไดศ้กึษา การปลกูผกั
สวนครัวปลอดสารพิษในชุมชนบ้านลาด ต าบลพัฒนา 
อ าเภอเมอืงจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่าก่อนการ
ฝึกอบรมผู้เขา้ฝึกอบรมมคีะแนนทศันคติเฉลี่ยเท่ากบั 2.79 
มทีศันคติในระดบัด ีและหลงัการฝึกอบรมผู้เขา้ฝึกอบรมมี
คะแนนทศันคติเฉลี่ยเท่ากบั 2.91 มีทศันคติในการระดบัดี 
โดยรวมผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีทศันคติหลงัการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้นจากก่อนและฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 
.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวล ีสเีขยีว (2557 : 53) ได้
ศกึษาการสง่เสรมิการจดัการขยะดว้ยหลกั 5R ในชุมชนบา้น
ดอนบ่ม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม 
พบว่า ก่อนส่งเสรมิชาวบา้น มคีวามรู้อยู่ในระดบัปานกลาง 
(�̅�= 12.86) หลังจากการส่งเสริมชาวบ้านมีความรู้อยู่ใน
ระดบัสงู (�̅�= 18.16) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและ
หลงัการส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านมคีวามรู้เพิม่มากขึน้กว่า
ก่อนการส่งเสรมิการจดัการขยะด้วยหลกัการ 5R ในชุมชน
อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 ดงันัน้กจิกรรมการส่งเสรมิการ
เรยีนรู้มผีลท าให้ทศันคติของนิสตินัน้เป็นไปในทางที่ดขี ึน้ 
เนื่องจากมีการจดัการกระบวนการ เรียนรู้ที่เกี่ยวกบัการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา และใชคู้่มอืการปลกูไมม้คี่า :  
ต้นฝาง โดยใช้เทคนิคเผยแพร่ค าขวญัสิง่แวดล้อม ในการ
บรรยายใหค้วามรูเ้พื่อเป็นสื่อกระตุ้นให ้ผู้เขา้การส่งเสรมิมี
ทศันคติที่ดีต่อการปลูกไม้ต้นฝาง จึงท าให้นิสติมทีศันคติ
หลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ  

5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมสิง่แวดล้อม
เกีย่วกับการส่งเสริมปลูกต้นฝาง โดยเทคนิคการ
เผยแพรค่ าขวญัสิง่แวดล้อม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ต่อการปลูกต้นฝาง พบว่า ก่อนการส่งเสรมิ มคีะแนนเฉลีย่
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม โดยรวมเท่ากบั 2.49 อยู่ในระดบั เพื่อ
ญาตมิติรและพวกพอ้ง และหลงัการสง่เสรมิ โดยรวม เท่ากบั 
3.01 อยู่ในระดบั เพื่อสงัคม เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน เฉลีย่
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลูกต้นฝาง ก่อนและหลงั
เรยีนรู ้พบว่าผูเ้ขา้ร่มการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนรู้ 
มากกว่าก่อนเรยีนรูอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่เป็นไป
ตามแนวคิดของ ประยูร วงศ์จนัทรา (2554: 360 - 361)ได้
กล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ หลกัทีค่วรประพฤติ
ต่อธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม เพื่อใหธ้รรมชาตสิิง่แวดลอ้มด ารงค์
อยู่ไดต้ามดุลยภาพของธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นอยู่อย่าง
กลมกลืนและอย่างยัง่ยืน โดยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็น
วธิกีารจดัการสิง่แวดลอ้มทีม่นุษยไ์ดห้นัมาจดัการกบัตวัเอง 
หรือเป็นการกลับมาปรับปรุงระบบการจัดการมนุษย์ 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมุ่งทีจ่ะเขา้ใจสิง่แวดลอ้มและสรา้งระบบ
ความสมัพนัธ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม อย่างมีความเอื้อ
อาทรซึง่กนัและกนั แมก้ระบวนการ พฒันาเศรษฐกจิ เพื่อน า
ทรพัยากรธรรมชาตไิปใชเ้พื่อสนองความตอ้งการของมนุษย ์
แต่ทรัพยากรธรรมชาติจะไม่ถูกท าลายหมดสิ้น คนที่มี
จริยธรรมสิง่แวดล้อมจะรู้จกัใช้ทรพัยากรธรรมชาติ อย่าง
ฉลาด และขณะ เดียวกันก็รู้ จ ักพัฒนาและอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติให้ด ารงค์ อยู่อย่างยัง่ยนื และนัน่กค็อื
การรู้จกัหลกัการพฒันาแบบยัง่ยนื เป็นไปตามแนวคดิของ 
พระส่งเสริม แสงทอง (2541:  37 - 38) ได้กล่าวว่า แนวคิด
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นแนวคิดทางตะวนัตกแนวแรกที่
มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมของมนุษย์โดยตรง เพราะเป็นที่
ยอมรบักนัว่า ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าจะมขีอบขา่ย
กว้างแคบมากน้อยเพยีงใดกต็าม ล้วนแล้วแต่เป็นผลทีเ่กดิ
จากตวัมนุษยท์ัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นวธิคีดิ ความเชื่อ โลกทศัน์ 
พฤติกรรมและวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ดังนัน้ จึง
พยายามที่จะกลับมาศึกษาที่ตัวมนุษย์ว่าวิธีคิดและ
พฤตกิรรมความเคยชนิของมนุษยใ์ดทีไ่ดท้ าลายสิง่แวดลอ้ม 
ในขณะเดียวกันก็แสวงหาและสร้างระบบจริยธรรมของ
มนุษย์ที่ถูกต้องในกาสร้างสรรค์ความสมัพนัธ์ที่ดงีามที่จะ
เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางจริยธรรมเป็นปัญหา
จุดอ่อนที่ส าคญัของมนุษย์และเป็นปัญหารากฐานที่สร้าง
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ความเสยีหายให้กบัมนุษย์และสิง่แวดล้อมมากที่สุด เป็น
ปัญหาที่แก้ได้ยากที่สุดใช้เวลายาวนานที่สุดและที่ส าคญั
ต้องอาศยักระบวนการทางสงัคมทีเ่ขม้แขง็ในการสรา้งระบบ
จริยธรรมที่ดีงาม ในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมทัง้หลาย 
เป็นไปตามแนวคดิของ ภาสนิี เป่ียมพงศส์านต์ (2548: 174)
ได้กล่าวถึงจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้  1) จริยธรรม
สิง่แวดลอ้มช่วยท าใหร้ะบบนิเวศวทิยาของโลกไม่ถูกท าลาย 
ช่วยให้ชีวติของสตัว์โลกอยู่รอดช่วยให้สิง่แวดล้อมไม่เกดิ
มลพิษ และเหนือสิ่งอื่นใดช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันกับ
สิง่มชีวีติต่าง ๆ  อย่างเป็นมติรต่อกนั 2) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ช่วยให้มนุษยร์ู้จกัเคารพในสทิธขิองสตัวโ์ลกเหล่าอื่นจะไม่
ท าลายและเบยีดเบยีนสตัวอ์ื่น จะใหค้วามรกัความเมตตา แก่
บรรดาสรรพสตัว์ เพื่อให้สตัว์โลกเหล่าอื่นมีชีวิตอยู่ รอด 
มนุษย์ที่มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมจะไม่  ท าลายแหล่งที่อยู่
อาศัยของสตัว์อื่น 3) จริยธรรมสิ่งแวดล้อมช่วยให้มนุษย์
สนองตอบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในเชิงไมตรี และเชิง
พึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั และเป็นไปตามแนวคดิของคณะ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประชุมพร เลาห์ประเสริฐ 
(2562: 45-58) ได้ศึกษา  ผลของการสอนแบบสอดแทรก
จริยธรรมต่อการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  ในนิสิต 
ปรญิญาตร ีผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคี่าคะแนน
เฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการทดลองเท่ากบั 
76.93 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 4.48) และ 
111.26 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 4.49) 
ตามล าดบั และค่าคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม หลงั
การทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของณิชกมล ดวีงษา 
ประยรู วงศจ์นัทรา และลขิติ จนัทรแ์กว้ (2561: 19) ไดศ้กึษา 
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน โคกหนิลาด อ าเภอ
เมือง จังหวัด มหาสารคาม เรื่องชุมชนกับการจดัการป่า
ชุมชน ผลการศกึษา พบว่าคะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของ
นิสติก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความ
ถูกต้องดีงามมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 และหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยรวม อยู่ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้ร่วม

กิจกรรมสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั
ที่ตัง้ไว ้สอดคล้องกบั งานวจิยัของ พระครูวาปี พชัราภรณ์ 
(2554: 52) ไดศ้กึษา การศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระ
นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ศูนย์
การศกึษา จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการวจิยั พบว่า จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม ของพระนิสติทีก่ าลงัศกึษา อยู่ในมหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรราชวทิยาลยัศนูยก์ารศกึษา จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
ก่อนการศกึษาอยู่ ในระดบัปานกลาง หลงัการศกึษาอยู่ใน
ระดบัสูง แสดงให้เหน็ว่าหลงัการส่งเสรมิมจีรยิธรรมสงูกว่า
ก่อนการศกึษาอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าผลการศกึษามาก าหนดเป็นแนวทางใน
การจดักจิกรรมการส่งเสรมิการเผยแพร่ความรู้การปลูกต้น
ฝาง ที่มีศักยภาพ สามารถน าไปเป็นแบบแผนในการ
พฒันาการสง่เสรมิต่อไปในอนาคต 
 2) ควรศกึษาการสรา้งเครอืขา่ยกบัหน่วยงาน องคก์ร
ต่าง ๆ  เกี่ยวกบัต้นฝาง และไม่มคี่าทางเศรษฐกจิ เพื่อขยาย
โอกาสให้ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิได้ศกึษาแลกเปลี่ยนความรู้
จากกลุ่มครอืขา่ยนัน้ ๆ  เป็นการเพิม่พนูความรู ้พฒันาทกัษะ
ในการศึกษาประเมินปัญหา และทราบถึงสถานการณ์
สิง่แวดลอ้มในปัจจุบนัเพื่อการพฒันาและแกไ้ขปัญหาทีอ่าจ
เกดิขึน้ในอนาคต 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาเกีย่วกบัอตัราการปลกูและอตัราการตดั
ต้นฝางในประเทศไทย เพื่อเป็นการศกึษาความเสีย่งต่อการ
ลดจ านวนของต้นฝาง และเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสรมิ
ต่อไป  
 2) หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สถานีเพาะช ากลา้ไม ้
จังหวัดมหาสารคาม, ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ควรมีการ
ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ มากขึน้ เพื่อให้
ประชาชนได้รูจ้กัการใชป้ระโยชน์จากไม้มคี่าทางเศรษฐกจิ 
เนื่องจากเป็นแหล่งความรูท้ีน่่าเชื่อถอื เพื่อสง่เสรมิใหม้มีกีาร
ปลกูไมม้คี่าทางเศรษฐกจิมากขึน้ 
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