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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยัน้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้ค่ีา : ต้นสะเดาเทยีม โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรม
แบบมสี่วนร่วม ORID ให้มค่ีาประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ นิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ได้จากการ
สมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิ แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถติทิี่ใช้
ในการทดสอบสมมตฐิานได้แก่ paired t-test ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืการส่งเสรมิมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 86.83/85.50 ซึง่
เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 มดีชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 0.6865 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรูค้ิดเป็น
ร้อยละ 68.65 และนิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract  
  
 The purposes of this research were as follows : to develop a manual of promotion planting precious trees: 
Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs by using ORID participatory training techniques with efficiency and effectiveness  
according to criteria 80/80 and to study and compare knowledge,  attitude and ethics before and after the promotion. The 
sample used in the research were 30 the 1st undergraduate students in Environmental Eduction, Faculty of Environment 
and Resource Studies, Mahasarakrm University, enrolled in forest and wildlife resource subject, by voluntary participation. 
The research tools were a manual of promotion, the environmental knowledge test , attitude test and environmental ethics 
test. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The results 
of the research showed that the manual was efficiency of 86.83/85.5. The effectiveness of the activity manual index was 
equal to 0.6865, that students had knowledge and effect to increased students progress after using the promotion manual 
at 68.65 %. After the promotion the students had an average score of environmental knowledge, attitude and ethics more 
than before promotion statistical significantly level of .05.  
 
Keywords:  Promoting the planting of precious trees, Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs, ORID participatory 
training techniques, knowledge, attitude, ethics  
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1. บทน ำ  
 ต้นไม้ เป็นทรพัยากรทางธรรมชาตทิี่มคีวามส าคญัและมี
คุณค่ายิง่อย่างหน่ึง  ที่เอื้ออ านวยประโยชน์ต่อมวลมนุษย์สรรพ
สตัวท์ัง้ทางตรงและทางอ้อม การรกัษาความสมดุลของสิง่แวดล้อม
และทรพัยากรธรรมชาต ิทีม่คีวามสมัพนัธ์กนั ดนิ น ้า สตัวป่์า แร่
ธาตุ ยงัความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศ โดยเฉพาะต้นไม้ที่เป็น
แหล่งตวัแปรส าคญัของระบบนิเวศวทิยาทางธรรมชาต ิ เมื่อรวมกนั
จ านวนมาก กจ็ะกลายเป็นผนืป่าขนาดใหญ่ ที่เรยีกว่า “ป่าไม้” ที่
ไดเ้อื้ออ านวยจนเกดิแหล่งทรพัยากรต่าง  ๆ เช่น ทรพัยากรทางน ้า 
ทะเล อากาศ แร่ธาตุ ทัง้ใต้ดนิและบนดนิ สิง่ที่ก่อให้เกดิประโยชน์
เหล่าน้ีต่างอาศยัซึ่งกนัและกนั  จากผืนป่าสู่แม่น ้าล าธาร เป็น
แหล่งให้ที่อยู่ที่กนิของสรรพสตัว์ เกดิอากาศบรสิุทธิ ์ เป็นแหล่ง
รวมของแร่ธาตุที่เป็นทรพัยากรที่สามารถน ามาพฒันาคุณภาพ
ชวีติสู่การพฒันาประเทศชาตใิหม้คีวามเจรญิยัง่ยนืต่อไป 
  ในปัจจุบนัทรพัยากรหลายประเภท โดยเฉพาะป่าไม้ได้
ถูกท าลายลง ด้วยฝีมือของมนุษย์ผู้ที่ชื่อว่าเป็นทรพัยากรที่
ส าคญัที่สุด มนุษย์เป็นเพียงส่วนหน่ึงของธรรมชาติ  ก าลงัจะ
ท าลายวฒันธรรมความเป็นมนุษยข์องตนเอง ด้วยการเบียดเบยีน
และไม่เหน็คุณค่าทางธรรมชาตทิี่ได้มอบให ้ เพยีงเพื่อสนองความ
ต้องการด้านวตัถุนิยมอีกทัง้การหลัง่ไหลเข้ามาของเทคโนโลยี
สมยัใหม่หรือด้วยเหตุปัจจยัอื่น  ๆ ท าให้ได้รบัผลกระทบและ
สญูเสยีทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมาก มกีารลกัลอบตดัท าลายเป็น
จ านวนมากเมื่อเทยีบกบัในอดตี โดยเฉพาะต้นไม ้พนัธุ์ไมท้ี่มกีาร
จดทะเบียนคุ้มครอง ได้ถูกลกัลอบการค้า ทัง้เป็นเชิงเศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศ หรอืระหว่างรฐัต่อรฐั จะด้วยสาเหตุแฝงเร้นของ
กลุ่มผู้มอีิทธพิล นายทุน หรอืความไม่รู้ของประชาชนในชุมชนก็
ตาม  เมื่อป่าไม้ถูกท าลายลงทรพัยากรต่าง ๆ  กถ็ูกท าลายเป็นไป
ตามล าดบั ความไม่สมดุลของทรพัยากรธรรมชาต ิมนุษยเ์ป็นผู้ลง
มอืกระท าเอง เพราะไม่ตัง้อยู่ในธรรมแห่งความส านึก กตญัญ ูดว้ย
การเบียดเบียนเป็นต้น เมื่อธรรมชาติถูกท าลายลงความ
เปลี่ยนแปลงของโลกก็เริ่มปรากฏขึ้น ก่อให้เกิดภัยพบิตัิต่าง ๆ  
เช่น น ้าท่วม พายุ ฝนแลง้ (พระศรสีุวงศ ์สริภิทฺโท, 2559 : เวบ็ไซต์) 
 ปัจจุบนั รฐับาลได้เหน็ถึงความส าคญัของทรพัยากรป่า
ไม้ จึงได้จดัท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) ได้ก าหนด
เป้าหมายการเพิม่พื้นที่ป่าไม้ให้ได้ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
โดยจ าแนกเป็นป่าอนุรกัษ์ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกจิร้อยละ 15 
ซึ่งในการเพิม่ป่าเศรษฐกจินัน้ ภาครฐัได้ก าหนดให้มกีารส่งเสริม
การปลูกไม้มค่ีาทาง เศรษฐกจิในที่ดนิกรรมสทิธิ ์และสามารถตัด
ขายได้ รวมถึงส่งเสรมิการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ราชการต่าง  ๆซึ่ง
จากข้อมูลความต้องการใช้ไม้ภายในประเทศ พ.ศ. 2557 พบว่ามี

มากถึง 58 ล้านตัน และคาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไม้เพื่อ
ประโยชน์ในภาคครวัเรอืน และใช้เป็นวตัถุดบิ ในอุตสาหกรรมใน
ประเทศจะเพิม่ขึน้เป็น 156 ลา้นตนั ภายใน 19 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 
2579) กรมป่าไม้ ได้ก าฎหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสรมิ
ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร พ.ศ. 2561-2579 ภายใต้หัวข้อ
ยุทธศาสตรไ์มเ้ศรษฐกจิ เพื่อการขบัเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 โดย
ก าหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วดัของยุทธศาสตร์เอาไว้ 3 ด้าน 
ได้แก่ (1) พื้นที่ปลูก ไม้มค่ีาทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่า 26 
ล้านไร่ (2) รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ เศรษฐกจิไม่น้อย
กว่า 4.2 แสนบาทต่อคน/ปี (3) ผลติภณัฑ์มวลรวมภาคป่าไม้ของ
ประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ลา้นลา้นบาท (พ.ศ. 2579) (กรมป่าไม,้ 2562 : 
ค าน า,1) 
 จะเหน็ได้ว่า ไม้มค่ีาทางเศรษฐกิจ หรอื ไม้เศรษฐกิจ 
(Economic Trees) เป็น ทางเลือกหน่ึงที่จะท าให้มีพื้นที่ป่าไม้
เพิม่ขึน้ 26 ลา้นไร่ หรอือาจมากกว่านัน้ เพยีงแต่รฐั ต้องให้การ
ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน ปลูกไม้มี
ค่าทางเศรษฐกจิ ในพื้นที่นอกเขตป่าไม้ให้ได้อย่างจรงิจงั และ
ต้องก าหนดทิศทางในการเพิ่มพื้นที่ป่า เศรษฐกิจให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรปูธรรม โดยไดก้ าหนดทศิทางการส่งเสรมิการปลูกไม้
มีค่าทาง เศรษฐกิจให้กับเกษตรกรที่สนใจ และหันมาให้
ความส าคญักบัการปรบัเปลีย่นอาชพีจาก การปลกูพชืเชงิเดี่ยว 
มาปลกูไมม้ค่ีาทางเศรษฐกจิควบคู่ หรอืเป็นอาชพีหลกัแทน อกี
ทัง้ยงั ก าหนดแนวทางทัง้ด้านการส่งเสรมิ การตลาด และอ านวย
ความสะดวกในการขออนุญาต ต่าง  ๆโดยภาครฐัได้เร่งแก้ไข
ข้อบงัคบั กฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการปลูกไม้ 
เศรษฐกิจนอกเขตป่านัน้ ให้มีการสนับสนุน ส่งเสริม อ านวย
ความสะดวก ให้มกีารปลูก การจดัการ การตดั การแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งออกไปขายในตลาด ต่างประเทศ 
พรอ้มทัง้พฒันาระบบการรบัรองมาตรฐานไม้มค่ีาทางเศรษฐกิจ
ที่ได้รบัการ ยอมรบัจากต่างประเทศ หรือ Forest Certification 
ขึ้น อีกทัง้ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ยังสามารถน ามาเป็น
หลกัประกนัทางธุรกิจ โดยรฐับาลได้ ก าหนดให้ไม้ยืนต้นที่มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถใช้เป็นทรัพย์สินเพื่ อเป็ น
หลกัประกนัทาง ธุรกจิได ้โดยสามารถน ามาค ้าประกนัการกู้ยืม
เงิน หรือขอสินเชื่อได้ ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง การศึกษาเพื่อ
พฒันาเกณฑ์การประเมนิมูลค่าต้นไม้ทีเ่ป็นมาตรฐานและได้รบั
การยอมรบั (กรมป่าไม,้ 2562 : ค าน า,1) 
 ปัจจุบนั การปลกูไม้เศรษฐกจิมกีารส่งเสรมิใหป้ลูกมาก
ทัง้เพื่อการน าใช้สอย และเพื่อคา้ขาย ส่วนกลา้ไมท้างหน่วยงาน
ของรฐัจากกรมป่าไม้ได้จดัหากล้าไม้แจกฟร ีซึ่งประชาชนหรอื
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หน่วยงานเอกชนหรอืรฐับาลสามารถติดต่อรบักล้าไม้ได้ที่ศูนย์ 
เพาะช ากล้าไม้ในแต่ละจงัหวดั การปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพื่อการใช้
สอยสามารถ ปลูกได้ตามคนันาหรือตามพื้นที่ว่างตามหัวไร่
ปลายนา โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อน าไม้มาใช้ประโยชน์เอง (พชื
เกษตร, 2557 : เวบ็ไซต์)   
 สะเดาเทียม , ไม้เทียม มีชื่อพื้นเมืองว่า เทียม หรือ 
สะเดาช้าง ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่ ในสกุลเดียวกับสะเดา 
(Azadirachta) แต่เป็นคนละชนิดกับสะเดาไทย หรือสะ เดา
อินเดยี ไม้เทยีมน้ีสามารถพบได้ในภาคใต้ของประเทศไทย จดั
ว่าเป็นไม้โตเรว็ที่มคุีณค่าทาง เศรษฐกจิชนิดหน่ึงทางภาคใต้
ของประเทศไทย โดยมกีารกระจายตัง้แต่จงัหวดั ชุมพรและสุ
ราษฎรธ์านี ลงไป  
 เน่ืองจากไม้เทยีมเป็นไม้ที่โตเรว็ สูงใหญ่ มลี าต้นเปลา
ตรง เน้ือไมม้คุีณภาพด ีมอดและ ปลวกไม่ค่อยท าลาย และจดัอยู่
ในประเภทของไมอ้เนกประสงค ์คอืสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได้
แทบทุก ส่วน นอกจากการใช้ประโยชน์เน้ือไม้แล้ว ใบและดอก
อ่อนยงัสามารถน ามาใช้เป็นอาหารได้ อีกทัง้ เมลด็ของเทยีมมี
สาร Azadirachtin ซึ่งสามารถน ามาสกัดท ายาฆ่าแมลงได้ 
นอกจากน้ีเปลอืกสามารถน าไปต้มทขาแก้โรคบิดหรอืท้องร่วง 
จากที่กล่าวมาทัง้หมดน้ีท าให้สะเดาเทียมเป็นไม้ที่เป็นที่ต้อง 
การของตลาด และมคีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิของภาคใต้และของ
ประเทศในอนาคต (สมติ บุญเสรมิสุข และคณะ, 2535 : 1) 
 อีกทัง้ไม้สะเดาเทียม เป็นไม้เศรษฐกิจที่ราคาดีและ
ตลาดมคีวามต้องการต่อเน่ือง โดยพืน้ทีร่อบนอกจะปลูกกนัตาม
รัว้ริมแดนสวนยางพารา สวนผลไม้ โดยแต่ละครัวเรือนมี
เป้าหมายปลูกเอาไว้สร้างบ้าน เพื่อลดต้นทุนการสร้างบ้าน ฯลฯ 
และที่เหลอืน ามาแบ่งขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครวั เมื่อ
ไม้เทยีมอายุประมาณ 7-8 ปี สามารถน ามาแปรรูปได้ ส าหรบั
ไม้สะเดาเทยีมที่สวยงาม แต่หากน ามาแปรรูปขายจะได้ราคา
ประมาณกว่า 4,000 บาท / ต้น (ไทยรฐั, 2562 : เวบ็ไซต์)  
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเหน็คุณค่ารวมถงึการอนุรกัษ์การปลกูต้น
สะเดาเทยีมโดยการส่งเสรมิการปลกูโดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบ
มสี่วนร่วม(ORID)  เพื่ออนุรกัษ์และเหน็คุณค่าของต้นสะเดาเทียม 
รวมถงึการใชต้้นสะเดาเทยีมใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มค่ีา: สะเดา
เทยีม ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ไมม้ค่ีา: สะเดาเทยีม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 

 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตติต่อการส่งเสรมิ
การปลกูไมม้ค่ีา: ต้นสะเดาเทยีม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
 2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อ
การปลกูไมม้ค่ีา: ต้นสะเดาเทยีม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 118 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นิสติระดบัปริญญาตร ีชัน้ปีที่ 1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจาก
การสมคัรใจเข้าร่วมกจิกรรม  
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มอืการส่งเสริม
การปลกูไมม้ค่ีา : ต้นสะเดาเทยีม และใบความรู ้
 เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล ได้แก่ แบบทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า : ต้นสะเดาเทียม แบบวัด
ทัศนคติต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้นสะเดาเทียม และแบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 ระยะท่ี 1 กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเครื่องมือ 
  1) ศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้องในเรื่องท า
ความรู้จกักบัไม้มีค่าทางเศษฐกิจ ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับต้น
สะเดาเทยีม การขยายพนัธุ์และเทคนิคการปลูก ประโยชน์จาก
ต้นสะเดาเทยีม และรูปแบบการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม ORID 
เพื่อก าหนดขอบเขตและโครงสรา้งเน้ือหาของคู่มอื และเครื่องมอื
ใชใ้นการวดัและประเมนิผล ประกอบดว้ย 
   1.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกต้น
สะเดาเทยีม มลีกัษณะเป็นค าถามแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื 
ก ข ค ง จ านวน 20 ขอ้  
   1.2) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกต้นสะเดา
เทยีม มลีกัษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็
ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้  
   1.3) แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีลกัษณะ
เป็นค าถามปลายเปิด แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง 
จ านวน 20 ขอ้ 
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  2) น าเสนอโครงร่างเน้ือหาที่ใช้ในส่งเสรมิการปลูก
ต้นสะเดาเทียม เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและน ามาปรบัปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา 
  3) น าเสนอคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้น
สะเดาเทยีม และเครื่องมอืใช้ในการวดัและประเมนิผล ที่ปรบัปรุง
แก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความ
สอดคล้อง และความเหมาะสม พบว่า คู่มือการส่งเสริม มีค่า
สอดคลอ้ง (IOC) ของเน้ือหามค่ีาเท่ากบั 1 และค่าความเหมาะสม มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 5.00 แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่า : ต้นสะเดาเทียม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก และ
เครื่องมือที่ใช้ใน การวัดและประเมินผล มีค่าสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากบั 1 และค่าความเหมาะสม มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.72 แสดงว่า 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
ดมีาก แสดงว่าเครื่องมอืที่ใช้ในการส่งเสรมิมคีวามเหมาะสมและ
ความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั สามารถน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มลูได ้
  4) น าเครื่องมอืทีผ่่านการวเิคราะหจ์ากผูเ้ชีย่วชาญไป 
Try out กบันิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่า
ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ
ของเครื่องมอืดงัน้ี 
   4.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกต้น
สะเดาเทียม จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ในระดับ
ค่อนข้างง่าย คอื 0.43 – 0.70 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ใน
ระดบัดมีาก คอื 0.33 - 0.65 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มค่ีา
เท่ากบั 0.87 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   4.2) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกต้นสะเดา
เทยีม จ านวน 20 ข้อ มค่ีาอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ในระดบัดี
มาก คอื 0.33 –  0.87  และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มค่ีาเท่ากบั 
0.90 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   4.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม จ านวน 20 ข้อ 
มค่ีาอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ในระดบัดมีาก คอื 0.39 – 0.79 และค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.92 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 ระยะท่ี 2 ถ่ำยทอดควำมรู้เก่ียวกบักำรส่งเสริม
กำรปลกูไม้มีค่ำ : ต้นสะเดำเทียม   
  1. จดักจิกรรมการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้น
สะเดาเทยีมโดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม ORID  

 
ภาพประกอบที่ 1 กิจกรรมการส่งเสรมิการปลูกไมม้คีา่ 

  2. วดัผลความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ก่อนการส่งเสรมิการปลกูไมม้ค่ีา : ต้นสะเดาเทยีม  

 
ภาพประกอบที่ 2 วดัผลความรู ้ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดลอ้ม

ก่อนการส่งเสรมิ 
  3. จดักจิกรรมถ่ายทอดความรูโ้ดยใช้คู่มอืการส่งเสรมิ 
เรื่อง การปลูกไม้มีค่า : ต้นสะเดาเทยีม โดยใช้เทคนิคการมีส่วน
ร่วมแบบ ORID แก่นิสติชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
30 คน และวดัผลความรูร้ะหว่าง การส่งเสรมิการปลกูไม้มค่ีา : ต้น
สะเดาเทยีม โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม ORID 

 
ภาพประกอบที่ 3 ถ่ายทอดความรู้  

 4. วดัผลของความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมเกี่ยวกบั
การปลกูไมม้ค่ีา : ต้นสะเดาเทยีม หลงัการส่งเสรมิ 

 
ภาพประกอบที่ 4 วดัผลของความรู ้ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดลอ้ม

หลงัการส่งเสรมิ 
 5. สรุปผลกจิกรรมการส่งเสริมการปลูกไม้มค่ีา : ต้น
สะเดาเทยีม โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม ORID 

 
ภาพประกอบที่ 5 สรุปผลการการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า 
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3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมอื ได้แก่ ค่าความ
สอดคล้องและค่าความเหมาะสม โดยใช้สูตรค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้ และค่า
อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อและความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ
ความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
 3) สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired   t-test ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และ
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้น
สะเดาเทียม 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธผิลของคู่มือ
การส่งเสรมิการปลูกไม้มค่ีา : ต้นสะเดาเทยีม ตามเกณฑ ์80/80 
ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็น
รอ้ยละ 86.83 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นร้อยละ 
85.5 ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มค่ีา : ต้นสะเดาเทยีม
โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ORID จึงมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 86.83/85.5 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูก
ไมม้ค่ีา : ต้นสะเดาเทยีม พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอื
การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นสะเดาเทียม มีค่าเท่ากับ 
0.6865 หมายความว่า คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มค่ีา : ต้น
สะเดาเทยีม มปีระสทิธผิลคดิเป็นรอ้ยละ 68.65 ซึง่ท าให้นิสิตมี
ความรูเ้พิม่ขึ้นและส่งผลให้นิสติมคีวามก้าวหน้าทางการเรียนรู้
เพิม่ขึน้หลงัจากการเรยีนรู้จากคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มีค่า 
: ต้นสะเดาเทยีม (ดงัตารางที ่2)  

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการปลกูไมม้ค่ีา : ต้นสะเดาเทยีม (E1/E2) 
 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 521 17.37 1.92 86.83 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 513 17.10 3.20 85.50 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริม เท่ำกบั 86.83/85.5 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลกูไมม้ค่ีา :  ต้นสะเดาเทยีม 
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรู้ก่อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรู้หลงักำร

ส่งเสริม 

จ ำนวนผู้เข้ำรบักำร
ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของกำร
ทดสอบ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

348 521 30 20 0.6865 
 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัการปลูก
ไม้มีค่า: ต้นสะเดาเทียม 
 ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู้การปลูก
ไม้มีค่า : ต้นสะเดาเทียม คะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ ใน
ระดบัปานกลาง (�̅�=4.96) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้

เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า: ต้นสะเดาเทียม พบว่า หลังการ
ส่งเสรมิ นิสติมคีะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริมโดยรวม
อยู่ ในระดับมากที่สุด (�̅�=17.86) จึงสรุปได้ว่านิสิตระดับ
ปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 มคีวามรู้หลงัการจดักจิกรรมการส่งเสริม
เพิม่ขึน้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที3่) 
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ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไมม้ค่ีา : ต้นสะเดาเทยีม โดยใช ้Paired t-test ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

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

ความรู ้(N=20) 4.96 1.67 ปานกลาง 17.86 1.04 มากทีสุ่ด -5.472 29 .000* 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ทศันคติ
ต่อการปลกูไม้มีค่า: ต้นสะเดาเทียม 
 นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการการปลูกไม้มค่ีา : 
ต้นสะเดาเทยีม ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ 
(�̅�=2.97) และหลงัการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ

โดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่ างยิ่ง (�̅�=4.57) เมื่ อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคต ิพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที่ 4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติ ต่อการปลูกไม้มค่ีา : ต้นสะเดาเทยีม โดยใช้ t-test ก่อนและหลงั การ
ส่งเสรมิ (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

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

จติอาสา (N = 5) 2.97 0.27 ไม่แน่ใจ 4.57 0.44 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ -16.303 29 .000 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 

4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่จริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลกูไม้มีค่า: ต้นสะเดาเทียม 
 นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้
มค่ีา : ต้นสะเดาเทยีม ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบั เพื่อ
เพื่อสงัคม (�̅�=3.10) และหลงัการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม 
(�̅�=3.77) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลีย่มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอหลงัการจดักจิกรรมส่งเสรมิย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่5)

 
ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติ โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

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

จรยิธรรม (N = 4) 3.10 0.43 เพื่อสงัคม 3.77 0.26 เพื่อความถูกต้องดงีาม -7.257 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 

5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และประสิทธิผล
ของคู่มือการส่งเสริมการปลกูไม้มีค่า: ต้นสะเดาเทียม  
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสทิธผิลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ต้นสะเดา

เทียม จากผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือมี
ประสิทธิภาพ (E1) คิดเป็นร้อยละ 86.83 และประสิทธิภาพ
ของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 85.5 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ทีต่ ัง้ไว ้ส่วนค่าดชันีประสทิธผิล พบว่า ดชันี (E.I.) ของ
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มค่ีาต้นสะเดาเทยีม มค่ีาเท่ากบั 
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0.6865 แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริม มคีวามรู้
เพิม่มากขึ้น และส่งผลให้นิสติ มคีวามก้าวหน้าทางการเรียน
เพิม่ขึ้น หลงัการใช้คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นสะเดาเทียม 
ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มค่ีา : ต้นสะเดาเทยีม จงึ
เป็นคู่มือในการให้ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ท าให้นิสิตเกดิ
ความรู้ ทศันคติและจริยธรรมที่ดีต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้น
สะเดาเทยีม สามารถพฒันาให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมการส่งเสริม 
มพีฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลใหผู้เ้ขา้ร่วม กจิกรรม
มีผลสมัฤทธิไ์ปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม แนวคิดของ
ปรชีา ชา้งขวญัยนื (2551: 127) ไดอ้ธบิายคู่มอืทีเ่กีย่วกบัการ
จดัการเรยีนว่าคู่มอืคอืหนังสอืที่ผู้เรยีนใช้ควบคู่ไปกบัตาราง
ที่เรยีนปกติโดยการถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มอืฝึกอบรม อาจ
ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท าสิง่ใดสิง่หน่ึงแก่ผูอ้ื่นโดย
มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ทัศนคติ และเกิดความ
ตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
และเป็นไปตามแนวคิดของนุด ีรุ่งสว่าง (2543: 24) ได้กล่าว
ไว้ว่า คู่มือที่ดีควรมีดังน้ี 1) ด้านรูปแบบ มีขนาดรูปเล่ม
เหมาะสม ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน มีรูปภาพประกอบ
เหมาะสมกบัเน้ือหาและการน าเสนอกจิกรรมแต่ละขัน้ตอนมี
ความชดัเจน  2) ด้านเน้ือหา ของคู่มอืควรมวีตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ชดัเจน เหมาะสมเข้าใจง่าย เน้ือหาความรู้มีความ
เหมาะสมตรงกบัความต้องการและความจ าเป็น  3) ด้านการ
น าไปใช้มีการก าหนดขัน้ตอนการศึกษาคู่มือไว้ชดัเจน และ
เป็นไปตามแนวคดิของนันทลกัษณ์ มณฒันาวงศ ์และชลธชิา 
ประเสรฐิ (2559: 19) ไดก้ล่าวว่า ประสทิธภิาพของชุดการสอน
หมายถงึความสามารถของชุดการสอนในการสร้างผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถึง
ระดบัเกณฑ์ที่คาดหวงัได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของสุพตัรา 
วงศ์ษา (2542 : 77) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนากิจกรรมการ
เรยีนรูห้มายถงึ แบบแผนการด าเนินการจดัการเรยีนรูท้ี่ได้รบั
การจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์และสอดคล้องกับทฤษฎี 
หลกัการการเรยีนรู้หรอืการสอนที่รูปแบบนัน้ยดึถือโดยผ่าน
กระบวนการวิจัยและได้ ร ับพิสู จน์และทดสอบว่ ามี
ประสทิธภิาพ ซึง่รปูแบบการสอนจะแสดงขัน้ตอนทีผู่้เรียนจะ
ได้เรียนรู้และผู้สอนต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบ
ดงักล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ
รูปแบบนัน้ ๆ โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของศริวิรรณ ชุมธรี
รตัน์ และจุไรรตัน์ คุรุโคตร (2562 : 195) ได้ศกึษาเรื่องการ
พฒันาคู่มอืฝึกการอบรมการจดัการดนิในชุมชนบ้านหนองอุ่ม 
ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ผลการวจิยั พบว่า คู่มอืฝึกอบรมการจดัการดนิในชุมชนบ้าน
หนองอุ่ม ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 81.71/93.71 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ที่ 80/80 มดีชันีประสิทธิผล (E.I) เท่ากบั 
0.65 และเกษตรกรมีความรู้ เจตคติ และการ ปฏิบตัิต่อการ
ฝึกอบรมการจัดการดินในชุมชนบ้านหนองอุ่ม หลังการ
ฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ (P<0.001) และในการฝึก อบรมเกษตรกร
ผูเ้ขา้ฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจต่อการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ใน
ระดับ พึงพอใจมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมน้ี
สามารถให้ความรูเ้จตคต ิและการปฏบิตั ิทีด่ต่ีอการฝึกอบรม
การจดัการดนิในชุมชนบ้านหนองอุ่ม ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคามและยงัสอดคล้องกบังานวิจยั
ของของนฎัฐภรณ์ ปรกึไธสง และคณะ (2561 : 192) ไดศ้กึษา
เรื่องการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์สมุนไพรในป่าบุ่งป่า
ทามส าหรบัชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอ เมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่ามดีชันีประสิทธิผล 
(E.I.) เท่ากบั 0.7138 หมายความว่าชาวบ้านมคีวามก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ร้อยละ 71.38  แสดงให้เห็นว่าคู่มอืฝึกอบรมมี
ความเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ โดยผ่านกระบวนการตาม
ขัน้ตอน และสอดคล้องกบังานวิจยัของภูรีภทัร์ ผุดผา และ
คณะ (2561 : 94) ได้ท าการศกึษาการพฒันาคู่มอือบรม การ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของผเีสือ้ใน ชุมชนบ้าน
เกิง้ ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม  ผลการศกึษา
พบว่า ค่าดชันีประสิทธผิล (E.I) ของคู่มอืการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทาง ชวีภาพของผเีสื้อ    มค่ีาเท่ากบั 0.6333 นัน่
หมายความว่า นกัเรยีนมคีะแนนเพิม่ขึน้คดิเป็น รอ้ยละ 63.33 
แสดงให้เห็นว่า จากการพฒันาการอบรมการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพของผเีสื้อในบ้านเกิ้ง ต าบลเกิง้ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจใน
คู่มอื อบรม เกดิความรู้และทศันคติที่ด ีและยงัสอดคล้องกบั
งานวจิยัของอรทยั ผวิขาว และบญัญตัิ สาล ี(2559: 150) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม อาเซยีน : ราชอาณาจกัรกัมพูชา 
ผลการศึกษา พบว่าประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั  94.20/92.10 นิสติกลุ่มทดลองมคีวามรู้ 
ทศันคติ และทกัษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมแตกต่างกนั
กบันิสติกลุ่มควบคุม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของวนัเพ็ญ กนัพล และ ประยูร 
วงศ์จนัทรา (2560 : 551) ได้ท าการศึกษาผลการใช้คู่มือฝึก



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(2), 2565 : 61- 75 
 

69 

ประสบการณ์วชิาชพีสิง่แวดล้อมศกึษา ผลการศกึษา พบว่า 
คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งแวดล้อมศึกษา มีความ
เหมาะสมระดบัมากที่สุด และมสี่วนดชันีประสทิธผิลเพิ่มเป็น
ร้อยละ 59.40 นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
ทัศนคติและทักษะหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สิ่งแวดล้อมศึกษาสูงกว่าก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สิง่แวดลอ้มศกึษา อย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 และ
ผลการประเมินมาตรฐานผลการเรยีนรู้การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสิ่งแวดล้อมศึกษาหลงัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สิง่แวดลอ้มศกึษาอยู่ในระดบัมาก 
5.2 ผลของการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับ
การปลกูไม้มีค่า: ต้นสะเดาเทียม 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัการ
ปลกูไมม้ค่ีา : ต้นสะเดาทยีม ซึง่ผูว้จิยัไดม้กีารวดัความรู้ก่อน 
ระหว่าง และหลงัการส่งเสริม ผลการวิจัยพบว่า หลังการ
ส่งเสริมนิสิตระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 แสดง
ให้เหน็ว่า การส่งเสรมิการปลูกไม้มค่ีา : ต้นสะเดาเทยีม โดย
ใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ORID มีผลท าให้
ความรู้ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น เน่ืองจากคู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกไม้มีค่า : ต้นสะเดาเทยีม มกีระบวนการใน
การถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เหมาะสมทัง้ในด้าน
เน้ือหาสาระ และรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะกับวยัของ
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ อลิศรา กฤ
ษมา (2546 : 20) สรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึง สิง่ที่ได้จากการ
เรียนรู้ประสบการณ์ การรับรู้ ความคุ้นเคย ความเข้าใจ 
ตลอดจนข่าวสารซึ่งเป็นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง
ชดัเจน ซึ่งแต่ละคนอาจมีความรู้แตกต่างกนไปตามการรบัรู้ 
ความเข้าใจ และความคุ้นเคยของแต่ละคนและเป็นไปตาม
แนวคิดของแสงจนัทร์ โสภากาล (2550: 14) ได้กล่าวไว้ว่า
ความรูเ้ป็นการรบัรูเ้กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์รายละเอียด
ต่าง ๆ ที่เกดิจากการสงัเกต การศกึษา ประสบการณ์ ทัง้ใน
ด้านสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคมความรู้พื้นฐาน หรอื
ภูมหิลงัของแต่ละบุคคลที่บุคคลได้จดจ าหรอืเกบ็รวบรวมไว้
และสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤติกรรมที่สงัเกตหรอืวดัได้ 
และเป็นไปตามแนวคดิของทศันีย์ ลกัขณาภิชนชชั และคณะ 
(2550 : 74) สรุปว่ าความรู้ เป็นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้รบัจากประสบการณ์ การเรียนรู้ มี
ความเข้าใจ น าไปใช้ในการปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์
สงัเคราะห์และประเมนิผล ซึ่งได้จากการศกึษาค้นคว้าสงัเกต

และจากประสบการณ์ในการท างาน และเป็นไปตามแนวคิด
ของ นันทยา กัลยาศิริ (2549 : 25) ได้กล่าวว่า ความรู้ 
(knowledge) หมายถึงความสามารถในการปฏิบตัิการอย่างมี
ประสิทธิผล (effective action) ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยสม
จิตร์ สุวร ักษ์ (2554 : ค) การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรในส านักงานส่งเสรมิ
วชิาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ในเขตภาคกลาง ผลการวจิยัพบว่า 1) การจดัการความรู้ใน
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยรีาชมงคล ในเขตภาคกลาง ในภาพรวมมกีารปฏิบตัิ
อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 และประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 2) การจัดการความรู้กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 3) การจดัการความรู้ด้านการ
บ่งชี้ความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ และด้านการเรยีนรู้ ส่งผล
ต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของบุคลากรในภาพรวม รอ้ย
ละ 53 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้อง
กบังานวจิยัมลิดา สนิค้า (2551 : 102) ได้ศกึษา ความรู้และ
พฤติกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสู ง 
วิทยาลยัเทคนิคมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ซึ่งส่วนใหญ่ก าลงัศกึษา
ระดบัชัน้ปีที่ 1 แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต ส่วนใหญ่มี
อาชพีหลกัของครอบครวัคอื อาชพี เกษตรกรรม รองลงมาคอื 
อาชีพรบัจ้าง และอาชีพพนักงานบริษัทตามล าดบั ได้ร ับ
ความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 3-4 ครัง้ต่อสปัดาห์  โดยนักศกึษาได้รบัความรู้
จากแหล่งความรูเ้รยีง 3 ล าดบั จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การ
เรียนรู้ในบทเรียน   สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อโทรทัศน์ ซึ่ง
นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อม  โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าร้อยละมากที่สุดและรองลงมา 3 ล าดับ คือ ด้าน
ความรู้ เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรอากาศ ด้านความรู้
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรดิน และด้านความรู้เกี่ยวกบั
การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า และนักศกึษามพีฤติกรรมเกี่ยวกบั
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของนักศึกษา
โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของสุรโิย กณัหา (2558 : 1) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง
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การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษา
โรงงานผู้ผลิตเครื่องจกัรอุตสาหกรรมอาหาร ผลจากการน า
การจดัการความรู้ดงักล่าวไปประยุกต์ใช้ในองค์กรกรณีศึกษา
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบการ
จดัการความรูท้ี่ไดน้ าไปประยุกต์ใช ้เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 63 และ
ผลจากการจดัการความรู้ท าให้ประสทิธภิาพการท างานดีขึ้น
ร้อยละ 30 สอดคล้องกบังานวจิยัของนายรว ิบวัด้วง (2556 : 
43) ได้ศกึษาการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของบุคลากร 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง ผลการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี 1. บุคลากร
มหาวทิยาลยัรามค าแหง มกีารปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ 
โดยภาพรวมและรายด้าน ไดแ้ก่ด้านการแสวงหาความรู ้ด้าน
การสรา้งความรู ้ดา้นการจดัเกบ็และกู้คนืความรู ้และดา้นการ
ถ่ายโอนและการใช้ความรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง 2.บุคลากร
มหาวทิยาลยัรามค าแหง ที่มสีถานภาพส่วนบุคคลแตกต่าง
กนั มกีารปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้จ าแนกตาม เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และหน่วยงานที่
สงักดั 3.ข้อเสนอแนะของบุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ของ
บุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
แสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจดัเกบ็และ กู้
คืนความรู้ และด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ 
(2560 : 79) ได้ท าการศกึษาการจดัการความรู้ ผลการศึกษา
พบว่า ปัญหาผู้บริหารองค์กรไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความรู้ ขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
ความรู ้บุคลากรในองค์กรขาดความกระตือรอืร้นกระบวนการ
จดัการความรู้ จะต้องมีการวางแผนและการปฏิบัติการใน
ขัน้ตอนการวางแผนนัน้ ต้องท าการส ารวจสภาพปัจจุบนั และ
การก าหนดเป้าหมาย 1) ความรูแ้ฝงภายในของปัจเจกคบุคคล 
2) การเปิดเผยและการแบ่งปันความรู้ 3) การรวมและการจดั
วางแนวความรู้ 4) การปรบัและการสร้างสรรค์ความรู้ 5) การ
เรียนรู้ส่วนบุคคลและนวตักรรม 6) การสื่อสารและการปัน
ความรู้ 7) การสร้างความรู้เปิดเผยใหม่ 8) องค์กรแห่งการ
เรยีนรู ้9) ระบบการจดัการความรู ้
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบวัดทัศนคติต่อการ
ปลกูไม้มีค่า: ต้นสะเดาเทียม 
 จากการศึกษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการปลูก
ไมม้ค่ีา : ต้นสะเดาเทยีมซึง่ผูว้จิยัได้มกีารวดัผลก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ ผลวจิยัพบว่า หลงัการส่งเสรมินิสติระดบัปริญญา

ตร ีชัน้ปีที่ 1 มคีะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า การส่งเสรมิการปลูกไม้
มค่ีา : ต้นสะเดาเทยีม  มผีลท าให้นิสติที่เข้าร่วมกจิกรรมการ
ส่งเสรมิมทีศันคติที่เพิม่ขึน้ เน่ืองจากการส่งเสรมิการปลูกไม้
มค่ีา : ต้นสะเดาเทยีม โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วน
ร่วม ORID  ได้ค านึงถึงความเหมาะสม ทัง้ด้านเรียนรู้ และ
ดา้น การมสี่วนร่วมของนิสติ จงึท าใหนิ้สติเกดิความรู ้ ความ
เข้าใจได้ด ีซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของสร้อยตระกูล (ติวยา
นนท์) อรรถมานะ (2541 : 64) ให้ความหมายของทศันคติไว้
ว่า ทศันคติ คอื ผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ 
ความคดิเหน็ ความรู้ของบุคคลที่มต่ีอสิง่หน่ึงสิง่ใด คนใดคน
หน่ึง สถานการณ์ใดสถานการณหน่ึงๆ ซึ่งออกมาในทาง
ประเมนิค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรบัหรอืปฏิเสธกไ็ด้ และ
ความคิดเห็นเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมใด
พฤตกิรรมหน่ึงขึ้น สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ลธูานส ์ฟรแีมน 
(Luthans Freeman, 1995 : 609) ได้ ให้ความหมายไว้ ว่ า 
ทศันคติ   หรอื ความคดิเหน็ หมายถึง ความพร้อมทางด้าน
จิตใจที่จะตอบสนองต่อบุคคล สถานการณ์วัตถุและความ
คิดเห็น โดยมีลกัษณะที่คงที่แน่นอน ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เรียนรู้และมีรูปแบบการตอบสนองอย่างเดียวกัน ซึ่ง
สอดคลอ้งแนวคดิของ ประภาเพญ็ สุวรรณ (2520 : 12) ได้ให้
ความหมายทัศนคติ คือ ความคิดเห็นซึ่งมีอารมณ์เป็น
ส่วนประกอบ เป็นส่วนที่พร้อมจะมปีฏิกริยิาเฉพาะอย่างต่อ
สถานการณ์ภายนอกในทศิทางใดทศิทางหน่ึงอาจเป็นในการ
สนับสนุนหรอืโต้แย้งคดัค้านก็ได้ และสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ ์(2531 : 179) ได้กล่าวว่า
ทศันคติเป็นความเชื่อและความรู้สกึที่ทนทาน และได้รบัการ
จดัระเบียบ ซึ่งมกัเป็นตวัผลกัดนัให้เรากระท าไปในทิศทาง
นัน้  ๆทศันคตจิงึมอีงค์ประกอบทัง้ด้านความคดิ อารมณ์และ
การกระท า และสอดคล้องกบัแนวคดิของธงชยั ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวจิยัของอนัญญา ปั้นเปรื่อง, อุษณีย์ เสง็พาณิช และ
ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ (2558 : 109 ) ท าการศึกษาเรื่อง
ทศันคตทิีม่ต่ีอการปฏบิตัติามแนวทางยุทธศาสตร์การพทิกัษ์ 
ป่าไม้ของประชาชนในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
ผลการวจิยัพบว่า ทศันคติที่มต่ีอแนวทางในการฟ้ืนฟู และ
ดูแลรกัษาป่าไม้อย่างยัง่ยืนตามประเด็น ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนแม่บทของกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัร กระทรวง ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ส าหรบัข้อเสนอแนะของกลุ่ม 
ตวัอย่าง พบว่าต้องการได้รบัการจดัสรรที่ท ากนิ หาพนัธุ์พชื
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ไม้มาให้ชาวบ้านปลูกเป็นการหารายได้ เสรมิให้กบัชาวบ้าน
และเขตชุมชน ปลูกทดแทนไม้ที่ถูกตดัไป รวมทัง้อนุญาตให้
ชาวบ้านเข้าไปตัด ป่าไม้เพื่อหาของป่า รวมทัง้ส่งเสริมให้มี
การรกัษาสิง่แวดล้อมในชุมชนเพิม่ขึ้น สอดคล้องกบังานวจิยั
ของสมยั วรรณอุดร และทิพย์วารี สงนอก (2555 : 112) ได้
ศกึษา ทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนรายวชิาอกัษรธรรมอีสาน
ของพระนิสติมหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั หน่วย
วทิยบรกิารจงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ทศันคติ
ต่อการเรยีนการสอนต่ออกัษรธรรมอสีานรวมทัง้ 2 ชัน้ปี เป็น
รายด้านทัง้ 4 ด้าน จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านอาจารย์
ผู้สอนวิชาอักษรธรรมอีสานอยู่ในระดบัดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.38 
ด้านเน้ือหาวิชาอยู่ในระดบัดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.26 ด้านกิจกรรม
การเรยีนการสอนอยู่ในระดบัด ีที่ค่าเฉลี่ย 4.15 และด้านสื่อ
การเรยีนการสอนอยู่ในระดบัด ีที่ค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพจิารณา
ทศันคติทัง้ 4 ด้าน พบว่า อยู่ในระดบัด ีที่ค่าเฉลี่ย 4.27   ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของกรวินท์ กรประเสริฐวิทย์.(2557 : 
บทคดัย่อ). ได้ศกึษาทศันคติความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรม 
และ คุณลกัษณะการใชง้านของเทคโนโลยทีี่มอีิทธพิลต่อการ
ตัดสินใจในการใช้เครื่องช าระค่าโทรศัพท์อัตโนมัติของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครปี 2558 จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ทัศนคติความรู้ความเข้าใจต่อการใช้
เทคโนโลยพีฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลย ีคุณลกัษณะการใช้งาน
ของเทคโนโลยี และการตัดสินใจในการใช้เครื่องช าระค่า
โทรศพัท์อตัโนมตัิ ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของชนิตา 
สร้อยน ้า (2542 : ง)  ท าการการศกึษาทศันคติต่อการเรียนรู้
ภาษาองักฤษด้วยตนเองของนักศกึษาระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั ้นสู ง  ประเภทวิ ชาช่ าง อุ ตสาหกรรมใน
วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9 
ผลการวจิยัพบว่า 1. นักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สูง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในวิทยาลัยเทคนิค 
สงักดักรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9 มีทศันคติต่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง 2. 
นักศึกษากลุ่มที่มีระดบัความสามารถทางภาษาอังกฤษสูง 
และกลุ่มที่มคีวามสามารถทางภาษาองักฤษต ่ามีทศันคติต่อ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 3. นกัศกึษาที่เรยีนสาขาวชิา
ช่างยนต์ สาขาวชิาช่างเทคนิคการผลติ สาขาวชิาช่างเทคนิค
โลหะ สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวชิาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 
และสาขาวิชาช่ างก่อสร้าง มีทัศนคติ ต่อการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของอาภาพรรษ์ 
เรอืงกุล (2561 : 65) ได้ท าการศกึษาเรื่องการศึกษาทศันคติ
ของนักศกึษาไทยระดบัปริญญาตรทีี่เรยีนภาษาองักฤษเป็น 
ภาษาต่างประเทศที่มต่ีอการใช้การเรยีนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน ในการสอนทักษะการพูด ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า 
กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมงานวจิยัมทีศันคตทิี่ดต่ีอการใช้การเรยีนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานในการสอนทกัษะการพูด ท าใหส้ามารถสรุป
ได้ว่าการเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นหน่ึงในวธิกีารที่มี
ประสทิธภิาพ ช่วยให้นักศกึษาสามารถพฒันาทกัษะการพูด
และการท างาน รวมถึงเพิ่มความมัน่ใจให้กบัตนเองได้ แต่
อย่างไรก็ตามวิธีการน้ีอาจใช้ระยะเวลายาวนานและอาจ
ก่อใหเ้กดิความเครยีดแก่นักศกึษาบางกลุ่มได ้
5.4 ผลศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อ
การปลกูไม้มีค่า : ต้นสะเดาเทียม 
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
ซึ่งผู้ว ิจ ัยได้มีการวัดผลทัง้ก่อนและหลังการส่ งเสริม 
ผลการวจิยัพบว่า หลงัการส่งเสรมินิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้
ปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่ างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า การส่งเสรมิการปลูกไม้
มค่ีา : ต้นสะเดาเทยีม มผีลท าใหค้วามรูข้องนิสติระดบัปัญญา
ตร ีชัน้ปีที่ 1 เพิม่ขึ้น เน่ืองจากมจีดัท าคู่มอืการส่งเสริมการ
ปลูกไม้  มีค่า :  ต้นสะเดาเทียม ที่เหมาะสมต่อกับตัว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  มีระยะเวลาที่เพียงพอ และได้มีการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายและวธิกีารในการส่งเสรมิที่เน้นผู้เข้าร่วม
กจิกรรมเป็นหลกั และยงัไดม้กีารปลูกฝังจรยิธรรมให้แก่นิสติ
เพื่อให้เกดิความรู้ ความเข้าใจที่ดต่ีอสิง่แวดล้อม ดงัแนวคิด
ของ ประภาศรี สีหอ าไพ (2543 : 24) ให้ความหมายของ
จริยธรรมไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง  หลกัความประพฤติที่
อบรมกิริยาและปลูกฝังลักษณะนิสยัให้อยู่ในครรลองของ
คุณธรรมหรือศีลธรรม คุณค่า ทางจริยธรรมชี้ให้เห็นความ
เจรญิงอกงามในการด ารงชวีติอย่างมรีะเบียบแบบแผน ตาม
วัฒนธรรมของ บุคคลที่มีล ักษณะทางจิตใจที่ดีงามอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่โน้มน าให้บุคคลมุ่งกระท าความดี ละเว้น
ความชัว่ มีแนวทางความประพฤติอยู่ในเรื่องของความดี 
ความถูกต้อง ควรในการประพฤตตินเพื่อ อยู่ในสงัคมได้อย่าง
สงบเรยีบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มคุีณธรรมและมโน
ธรรมที่จะสร้าง ความสมัพนัธ์อันดีโดยมีส านึกที่จะใช้สิทธิ
และหน้าที่ของตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา (2555 : 195) กล่าวว่ า 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 5(2), 2022 : 61 – 75 

 

72 

จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
สิง่แวดล้อมส าหรบัมนุษย์ที่ยดึเอาความถูกต้องดงีาม ความ
ถูกต้องตามหลกัคุณธรรมและความเมตตา ที่พึ่งปฏิบัติต่อ
สิ่งแวดล้อมจึงประกอบไปด้วยรากฐานความเชื่อในเชิง
คุณธรรม ทีม่คีวามแตกต่างในระดบัที่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มที่แตกต่างกนัออกไป จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มจงึเป็น
หลกัที่ควรประพฤติต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด ารงอยู่ได้ตามดุลยภาพของ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างลมกลืนและยัง่ยืน 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมจึงเป็นวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
มนุษยไ์ดห้นัมาจดัการกบัตวัเองหรอืเป็นการกลบัมาปรบัปรุง
ระบบการจดัการมนุษย์ จริยธรรมสิ่งแวดล้อมมุ่งที่จะเข้าใจ
สิ่งแวดล้อม และสร้างระบบความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีความเอื้ออาทรซึ่งกนัและกนั ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของโกวทิ ประวาลพฤกษ์ (254 1: 123) กล่าวว่า 
จรยิธรรม มคีวามหมาย 2 นัย คอื นัยที่หน่ึง จรยิธรรมเป็น
หลักการและเหตุผลที่พิจารณาเกี่ยวกับ การกระท า การ
พิจารณาตัดสินและการตัดสินใจซึ่งเป็นความหมายที่คน
ทัว่ไปเข้าใจกนัมาดัง้เดิมนัยที่สอง จรยิธรรมเป็นพฤติกรรม
หรือการกระท าเป็นการตัดสินใจ การพิจารณาตัดสินเป็น
คุณธรรมทางจรยิธรรม ทีม่พีืน้ฐานอยู่บนการกระท า และ เจต
คติที่สามารถสังเกตเห็นได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
คณะกรรมการบริหารวชิาบูรณาการ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
(2547 : 1491) กล่าวว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
หลกัการที่ควรประพฤติอย่างหน่ึงต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งมผีลท า
ใหส้ิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศและ
เอื้อประโยชน์ให้แก่สรรพสิง่ที่อาศยั สิง่แวดล้อมด ารงชีพอยู่
ไดโ้ดยไม่สูญเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างคนกบัสิง่แวดล้อม 
ซึ่งจรยิธรรมสิง่แวดล้อมไม่สามารถแยกออกได้จากจรยิธรรม
ชีวิต สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตัวของมนัเองเป็น
ปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยงชวีติ ชุมชน สงัคมและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของศลีธรรม  โพนะทา  (2546: บทคดัย่อ)  ไดท้ าวจิยั
เรื่ องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น  โรงเรยีนบ้านโนนค้อ  พบว่า การสอด
แบบสอดแทรกคุณธรรม  การจัดกิจกรรมเสริม  และการ
พฒันาแบบมสี่วนร่วม  ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 3  ดา้น คอื 
ด้านพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหาของการพฒันาลดลง
ส่งผลให้นักเรยีนมกีารแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรมมากขึ้น
และผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาสูงขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวจิยับรรเจิด ปานเงนิ (2550 : 1) ได้ศึกษา 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานี
อนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์  ผลการวิจยัพบว่า จริยธรรม
สิง่แวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอนามยัใน
จงัหวดั เพชรบูรณ์ดา้นทรพัยากรป่าไม้โดยรวมอยู่ในระดบัสูง
มาก  เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ต้นไม้ช่วยท าให้อากาศ
บรสิุทธิแ์ละต้นไม้เป็นสิง่ที่มคุีณค่า จงึควรช่วยกนัปลูกและ
บ ารุงรกัษาเป็นอนัดบัแรก รองลงมา หากมโีอกาสไปดงูานพชื
สวนโลกซึ่งมพีนัธุ์ไม้สวยงามแปลกตาท่านจะไม้ท าลาย ตดั 
ถอน หรอืเกบ็พนัธุ์ไม้กลบัไป และการปลูกพืชช่วยป้องกนั
การพงัทลายของหน้าดินเราจึงควรช่วยกันปลูกพืชคลุมดิ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุดม ลีลา, ทวนทอง และคณะ. 
(2561: 197) ท าการศกึษาเรื่อง กลยุทธ์การพฒันาจรยิธรรม
นักเรยีนในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และ 2.  
ผลการวิจยัพบว่า 1. จริยธรรมของนักเรียน ในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัสูงเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มค่ีาเฉลี่ยอยู่ในระดบัสูง ได้แก่ ความกตญัญูกตเวท ีความ
ซื่อสตัย ์และความอดทน และดา้นทีม่ค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดบัปาน
กลาง ได้แก่ ความมวีนิัย และความรบัผดิชอบ 2. สภาพการ
พฒันาจรยิธรรมนักเรยีนในภาพรวม พบว่าโรงเรยีนส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญต่อการพฒันาจริยธรรมนักเรียน ปัญหาใน
ภาพรวม พบว่า ขาดผูเ้ชีย่วชาญ ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งมสี่วนร่วม
น้อย การขับเคลื่อนไม่ต่อเน่ือง ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
ภาพรวม พบว่า จ านวนบุคลากรมีความเพียงพอและมี
ทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาจริยธรรมนักเรียน วิถีชีวิตและ
วฒันธรรมท้องถิ่นเอื้อต่อการพฒันาจรยิธรรมนักเรยีน 3. กล
ยุทธ์การพฒันาจรยิธรรมนักเรยีนในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร 
เขต 1 และ 2 ทีพ่ฒันาขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนุกูล 
ปานมจัฉา, วเิชยีร รูย้นืยง. (2561 : 123) ท าการศกึษาเรื่องกล
ยุทธ์การพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมนักเรยีน สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์ ผลการวจิยั
พบว่า สภาพปัจจุบนัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษา
ประจวบคีรีข ันธ์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การพฒันาด้วยการจดัสภาพแวดล้อมใน
โรงเรยีน และรองลงมา คอื การพฒันาด้วยการใช้แบบอย่างที่
ด ีการพฒันาด้วยการจดักิจกรรมพฒันาผู้เรยีน การพฒันา
ด้วยการจดัการเรยีนการสอน ส่วนด้านที่มค่ีาเฉลี่ยต ่าสุด คอื 
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การพฒันาดว้ยการให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมส่วนสภาพที่พงึ
ประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ด้านที่มค่ีาเฉลี่ยสูงสุด คอื 
การพฒันาด้วยการจดัการเรียนการสอนรองลงมา คือ การ
พฒันาด้วยการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีนการพฒันาด้วยการ
ใช้แบบอย่างที่ดี การพฒันาด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ส่วนด้านที่มค่ีาเฉลี่ยต ่าสุด คอื การพฒันาด้วยการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรยีน และสอดคล้องกบังานวจิยัของศา
สตรวุฒ ิกนัหารนิทร์, รศ.ดร.จณิณวตัร ปะโคทงั (2558 : 71) 
ท าการศกึษาเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการบรหิารงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 
29ผลการวจิยัพบว่า 1. สภาพการบรหิารงานส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดย
ภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วน
ปัญหาการบรหิารงานส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาในโรงเรยีน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบั
น้อย 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สถานศึกษาในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
จ าแนกตามสถานภาพการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาพบว่าโดยภาพรวมทัง้
สภาพและปัญหาไม่แตกต่างกนั การเปรยีบเทยีบจ าแนกตาม

ขนาดของสถานศึกษาพบว่าสภาพแตกต่างกันอย่ างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วนปัญหาไม่แตกต่างกัน 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าสภาพแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนปัญหาไม่แตกต่างกนั 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1. หน่วยงานที่สนใจสามารถน าคู่มอืการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มค่ีา: ต้นสะเดาเทยีมโดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบ
มสี่วนร่วม ORID ไปเป็นแนวทางในการเรยีนรู้ได ้
 2. สามารถน าคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้น
สะเดาเทยีมโดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม ORID 
ไปเผยแพร่ให้กับ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางหรอืเป็นการน าความรู้ไปใชเ้พื่อใหเ้กดิประโยชน์ได ้
6.2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาเกี่ยวกบัชุมชนต้นแบบการปลูกไม้มีค่า
เพื่อการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อ และประเพณีของ
ชุมชนทีอ่าจมผีลต่อความนิยมในการปลูกไม้มค่ีา เพื่อพฒันา
แนวคิดของชุมชนต่อการปลูกไม่มีค่ าเพื่ อการสร้ าง
สิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื 
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