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บทคดัยอ่ 
 

 งานวจิยันี้มวีตุัประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืการเรยีนรู้พธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อศกึษา
และเปร ียบเท ียบความรู ้ ทศันคติ และจร ิยธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเร ียนรู ้ และนิสติที่ม ีเพศต่างกนั  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศกึษา คือ นิสติระดบัปริญญาตรชีัน้ปีที่ 4 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 31 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบสมคัรใจ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ว ิจยั  ประกอบด้วย คู ่ม ือการเร ียนรู ้พิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตา แบบทดสอบความรู ้เกี ่ยวกบัพิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตา  
แบบวดัทศันคต ิต่อพิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตา และแบบวดัจร ิยธรรมสิง่แวดล ้อมเกี ่ยวกบัพธิกีรรมการเลี ้ยงปู่ ตา  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired t-test และ One - way 
ANOVA ผลการศกึษาพบว่า คู่ม ือการเรยีนรู ้ม ีประสทิธิภาพ เท่ากบั 95.48/87.31 มีดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการ
เรียนรู้เท่ากบั 0.7739  แสดงว่า นิสติมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 77.39 นิสติมีคะแนนความรู้ ทศันคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 นิสติที่มีเพศต่างกนั 
มีความรู้ ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อม ไม่แตกต่างกนั  
 
ค ำส ำคญั : คูม่อืการเรยีนรู,้ พธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา, ความรู,้ ทศันคต,ิ จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to develop of the sacred forest: Don Pu Ta learning manual to be with efficiency 
and effectiveness, to study and compare knowledge, attitude, environmental ethics before and after the learning and students 
with gender different. The sample used in the study were 31 the 4th year undergraduate students in Environmental Education 
program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, by voluntary sampling. The research 
tools were a of the sacred forest: Don Pu Ta learning manual, knowledge test about the sacred forest : Don Pu Ta, attitude 
test towards the sacred forest : Don Pu Ta and environmental ethics test The sacred forest : Don Pu Ta. The statistics used 
for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation paired t-test and One - way ANOVA. The results 
of the research showed that the manual was efficiency of 95.48/87.31. The effectiveness of the activity manual index was 
equal to 0.7739. The students had more knowledge and effected to increased student progress after using the leaning 
manual at 77.39%. After the leaning, the students had an average score of knowledge, attitude and environmental ethics 
more than before the leaning significantly statistically level of .05. There was no difference between average score of the 
knowledge, attitude and environmental ethics of students with different gender. 
 
Keywords: Learning manual, ancestor raising ceremony, Knowledge, Attitude,Environmental ethics 
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1. บทน ำ 
 ประเพณีการเลี้ยงผีปู่ ตาเป็นประเพณีความเชื่อ
ของชาวอสีานทีม่กีารเลี้ยงผปีู่ ตาเสยีก่อนในช่วงเดอืน 6 
ประเพณีนี้เกดิขึน้จากความเชื่อในเรื่องของวญิญาณทีม่ี
อ านาจเหนือธรรมชาต ิความเชื่อเรื่องผใีนสงัคมทอ้งถิน่
ของชาวอสีานมอียู่อย่างแพร่หลายมทีัง้ผทีี่รา้ยและผทีีด่ ี
ประเพณีการเลีย้งผปีู่ ตา ในอดตีเกอืบทุกหมู่บา้นในภาค
อสีานจะมดีอนปู่ ตาซึ่งถอืเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิใ์นชุมชน 
โดยมีความเชื่อว่าดอนปู่ ตาเป็นที่อยู่อาศยัของผีบรรพ
บุรุษทีล่่วงลบัไปแลว้คนในชุมชนจงึปลกูตูบหรอืหอใหผ้ปีู่
ตาอาศัยเป็นเขตพื้นที่ศักดิส์ ิทธิท์ี่ผู้ใดจะรุกล ้าหรือตัด
ตน้ไม ้แสดงวาจาหยาบคายไม่ได ้ดงันัน้ ดอนปู่ ตาจงึเป็น
กลายเป็นป่าขนาดเลก็ๆ และเป็นพืน้ทีป่่าสงวนของคนใน
ชุมชน (โกมล แพรกทอง, 2537: 32) คนอีสานมีความ
เชื่อเรื่องผีปู่ ตามานานแล้วได้หยัง่ลกึลงไปจติส านึกของ
ลูกหลานในชุมชนและถือปฏิบัติติดต่ออย่างเคร่งครัด
ตลอดมา ผีปู่ ตาเป็นผู้รกัษาหมู่บ้านให้ชาวบ้านอยู่เย็น
เป็นสุขอีกทัง้ยังมีการขอพรในกรณีต่าง ๆของคนใน
หมู่บ้านซึ่งชาวบ้านที่มาขอพรจะมีตัง้แต่เด็กนักเรียน
จนถงึผูส้งูอายุทุกเพศทุกวยั การบนบานจะมหีลายอย่าง 
เช่น การขอพรให้ตนเองประสบความส าเรจ็ในด้านการ
เรยีน คา้ขาย หรอืในการเดนิทาง โดยหากสิง่ทีต่นเองขอ
นัน้ประสบความส าเรจ็ กจ็ะมกีารแกบ้นตามทีไ่ดก้ล่าวไว ้
เช่น การแกบ้นดว้ยหวัหม ูเป็ด ไก่ น ้าแดงหรอืเหลา้ หาก
เป็นเรื่องใหญ่ก็อาจจะถึงขึ้นมีการแสดงมโหรสพ เช่น 
หมอล าหรือภาพยนตร์ นอกจากนี้ ในทุกๆเดือน 6 
(พฤษภาคม) จะมกีารท าบุญเลีย้งผปีู่ ตาเป็นประจ าทุกปี 
โดยพิธีกรรมทัง้หมดตัง้แต่การขอพรหรือการเซ่นไหว้
ต่างๆ ต้องผ่านขะจ ้าหรอืกระจ ้า ซึ่งเป็นผู้ติดต่อทางจิต
กับผีปู่ ตาโดยการน าดอกไม้ ธูปเทียนไปบอกกล่าว  
พิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตาในพื้นที่ต าบลคันธารราษฎร์ 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ศาลปู่ ตาบรเิวณ
พธิทีีด่อนปู่ ตาจากนัน้ขะจ ้ากจ็ะเป็นผูน้ าประกอบพธิเีสีย่ง
ทายดินฟ้าอากาศรวมทัง้เหตุเภทภัยที่อาจเกิดขึ้นกับ
หมู่บ้าน หลงัเสรจ็พธิดีงักล่าวชาวบา้นกจ็ะแบ่งขา้วปลา
อาหารไปกนิเพื่อเป็นสริมิงคล เมื่อเวลาผ่านไปปัจจุบนั
พธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตานัน้กไ็ดม้กีารถูกลบเลอืนลงเรื่อยๆ 
รวมไปทัง้พืน้ทีป่่าดอนปู่ ตาในพืน้ที ่ต าบลคนัธารราษฎร ์
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ทีเ่ป็นผนืป่าทีเ่ป็น
บริเวณดอนปู่ ตาของต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอ 

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม นัน้อาจจะถูกท าลายไป
ท าใหด้อนปู่ ตาในบางพืน้ทีน่ัน้หายไป สง่ผลท าใหป่้าดอน
ปู่ ตาเหลือเฉพาะหอพ่อปู่ และพิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตา  
(พระปลดัอภสิทิธิ ์ธมฺมวุฑโฒ, 2562: 411) 
 ความ เชื่ อ เ รื่ อ งผีปู่ ต าของ เยาวชน พบว่ า 
โครงสรา้งทางสงัคมของชาวบา้นทีย่ดึถอืเอาความเชื่อผปีู่
ตาเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิต ซึ่งผีปู่ ตาจะคอย
ปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลอืคนในชุมชน คอยควบคุม
ขดัเกลาคนในชุมชนใหป้ฏบิตัดิปีฏบิตัิชอบ การสบืทอด
ความเชื่อของเยาวชนนัน้ทุกคนไดร้บัการกล่อมเกลาแนว
ปฏบิตัิจาสถาบนัต่างๆ ในสงัคมและเขา้ร่วมในพธิกีรรม
ดว้ย ทัง้นี้เยาวชนต่างสานึกและมจีติวญิญาณทีไ่ดร้บัการ
อบรมสัง่สอนใหเ้ขา้ร่วมพธิกีรรมต่อหน้าศาลปู่ ตาในแต่ละ
ปี การมสี านึกร่วมในการสบืทอดความเชื่อเรื่องผปีู่ ตาจะ
น าไปสู่การรกัษาโครงสรา้งทางสงัคมและความหวงแหน
ประเพณี วฒันธรรมของตน ทีส่ าคญัการอนุรกัษ์และการ
สืบทอดความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์เพื่อเป็นกุศโลบายในการควบคมุพฤตกิรรมทาง
สงัคม (อุราลกัษณ์ สถิริบุตร, 2526: 8) 
 ดงันัน้ ผู้วจิยัไดเ้ลง็เหน็ว่าพธิกีรรมการเลี้ยงปู่ ตา
นัน้ส าคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นทัง้ในด้านของการ
สร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชนและมิติสิ่งแวดล้อม 
ผู้วิจ ัยจึงได้ท าการศึกษาพิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตาเพื่อ
เสรมิสรา้งความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เป็น
การพฒันาคู่มอืการศกึษาพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา เพื่อใหผู้้
ที่ศึกษาและเรียนรู้เกิดความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม ทัง้สนับสนุนให้เกิดความตระหนักต่อ
สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินผลกระทบในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม และ
สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพฒันาและ
ดูแลรักษาวัฒนธรรมพิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตาให้อยู่กับ
สิง่แวดลอ้มต่อไป 
 
2. ควำมมุ่งหมำยของงำนวิจยั 
 1) เพื่อพฒันาคู่มอืการเรยีนรูพ้ธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา 
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ  
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้
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 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ  
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติทีม่เีพศแตกต่างกนั 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล คือ นิสิต
ปริญญาตรีชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
จ านวน 107 คน โดยเลอืกแบบสมคัรใจเขา้ร่วม 
 2) ประชากรที่ใช้ในการหาข้อมูล คือ ปราชน์
ชาวบ้าน และประชากรบ้านดอนดู่ ต าบลคนัธารราษฎร์ 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 31 คน โดย
เลอืกแบบสุม่เลอืก 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรตน้  
  1.1) คู่มอืการเรยีนรูพ้ธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา 
  1.2) เพศ 
 2) ตวัแปรตาม 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา 
  2.2) ทศันคตต่ิอพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา 
  2.3) จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับพิธีกรรม 
การเลีย้งปู่ ตา 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1.1) คู่มอืการเรยีนรูพ้ธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา2) 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นวดัและประเมนิผล 
  2.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัพธิกีรรมการ
เลีย้งปู่ ตา 
  2.2) แบบวดัทศันคตต่ิอพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา 
  2.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัพธิี
กรรมการเลีย้งปู่ ตา 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ  
 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1.1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การศกึษาพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา 
  1.2) ก าหนดขอบเขตและโครงสรา้งเนื้อของคู่มอื
ฝึกอบรมเกีย่วกบัพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา 
  1.3) น าเสนอโครงร่างเนื้อหาหรอืคู่มอืฝึกอบรม
เกีย่วกบัการศกึษาพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตาเสนอต่ออาจารยท์ี่

ปรึกษา และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารยท์ีป่รกึษา 
  1.4) น าคู่มอืไปปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษา แลว้
ปรบัปรุงแกไ้ข และน าสง่ใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ท่านตรวจสอบ
เพื่อพจิารณาความเหมาะสมแลว้น าไปปรบัปรุงแก้ไขให้
สมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
  1.5) ปรบัปรุงคู่มอืใหม้คีวามสมบูรณ์หลงัจาก
ไดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ 
  1.6) จดัท าเน้ือหาคู่มอืฝึกอบรมทีส่มบรูณ์เรือ่ง
การศกึษาพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา 
 2) เครื่องทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล 
  2.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัพธิกีรรมการ
เลีย้งปู่ ตา 
   2.1.1 ) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา 
เอกสารงานวิจัย  และเนื้ อหาสาระ เกี่ยวกับสร้าง
แบบทดสอบความรู้  เพื่ อ เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา 
   2.1.2) สร้างแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบั
พธิกีรรมการเลี้ยงปู่ ตา จ านวน 15 ขอ้ ชนิด 4 ตวัเลอืก 
คอื ก ข ค และ ง ตามเกณฑก์ารให ้คะแนน ตอบถูกให ้1 
ตอบผดิให ้0 คะแนน 
   2 .1 .3 ) น า เสนอแบบทดสอบความรู้
เกีย่วกบัพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 
แล้วน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่
ปรกึษา 
   2 .1 .4 ) น า เสนอแบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับพิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตา ที่ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพจิารณาความ
สอดคล้อง ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับพิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตา มีลักษณะของแบบ
ประเมนิเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คอื มี
ความเหมาะสมมากทีสุ่ด มคีวามเหมาะสมมาก มคีวาม
เหมาะสมปานกลาง มีความเหมาะสมน้อย มีความไม่
เหมาะสม ค่าดชันีมีความสอดคล้องที่ยอมรบัได้ต้องมคี่า
ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป 
   2.1.5) ปรบัปรุงแกไ้ขแบบทดสอบความรู้
หลงัจากไดร้บัค าแนะน าผูเ้ชีย่วชาญ 
   2.1.6) น าแบบทดสอบความรูไ้ปทดลองใช ้
Try Out กับนิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชา
สิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
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มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน พบว่า ค่าความ
เชื่อมัน่ของแบบทดสอบความรูม้คี่าเท่ากบั 0.930 มคี่าอ านาจ
จ าแนก เท่ากบั  0.31 – 0.75 และค่าความยากง่ายเท่ากบั 
0.20 – 0.70 
   2.1.7) น าแบบทดสอบความรูไ้ปปรบัปรุง
แก้ไขให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 
  2.2) แบบวัดทัศนคติต่อพิธีกรรมการเลี้ยง 
ปู่ ตา 
   2.2.1 ) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา 
เอกสารงานวจิยั และเนื้อหาสาระเกี่ยวกบัสร้างแบบวดั
ทศันคต ิเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบวดัทศันคต ิ
   2 . 2 .2) ส ร้ า ง แบบวัดทัศนคติ ต่ อพิธี
กรรมการเลี้ยงปู่ ตา จ านวน 15 ขอ้ 5 ระดบั ได้แก่ เหน็
ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย
อย่างยิง่  
   2.2.3) น าเสนอแบบวัดทัศนคติต่อพิธี
กรรมการเลีย้งปู่ ตา เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา แลว้น ามา
ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
   2.2.4) น าเสนอแบบวัดทัศนคติต่อพิธี
กรรมการเลี้ยงปู่ ตา ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพจิารณาความสอดคลอ้ง 
ความเที่ยงตรงของแบบวดัทศันคติมีลกัษณะของแบบ
ประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ  
มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด มคีวามเหมาะสมมาก มคีวาม
เหมาะสมปานกลาง มีความเหมาะสมน้อย มีความไม่
เหมาะสม ค่าดชันีมีความสอดคล้องที่ยอมรบัได้ต้องมคี่า
ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป 
   2.2.5) ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดทัศนคติ 
หลงัจากไดร้บัค าแนะน าผูเ้ชีย่วชาญ 
   2.2.6) น าแบบวดัทศันคติ ไปทดลองใช้ 
Try Out กบันิสติระดบัปรญิญาตรี  ชัน้ปีที่ 2 สาขาวชิา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน พบว่า ค่าความ
เชื่อมัน่ของแบบวดัทศันคติมคี่าเท่ากบั 0.957 มีค่าอ านาจ
จ าแนก เท่ากบั 0.63 – 0.81 
   2.2.7) น าแบบวัดทัศนคติไปปรับปรุง
แก้ไขให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาเพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป  
  2.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
   2.3.1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา 
เอกสารงานวจิยั และเนื้อหาสาระเกี่ยวกบัสร้างแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
   2.3.2) สร้างแบบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
จดัท าแบบวดัจริยธรรมสิง่แวดล้อม จ านวน 15 ข้อ ที่มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมนิว่าก าหนดการตอบ 
4 ระดบั คอื เพื่อตนเอง เพื่อครอบครวั เพื่อสงัคม เพื่อ
ความถูกต้องดีงาม ซึ่งแบบความพงึพอใจใช้มาตราวดั
โดยใชค้วามรูเ้ป็นเกณฑก์ าหนด 
   2 . 3 . 3) น า เ ส น อ แบบวัด จ ริย ธ ร รม
สิง่แวดลอ้มเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาแลว้น ามาปรบัปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
   2 . 3 . 4) น า เ ส น อ แบบวัด จ ริย ธ ร รม
สิ่งแวดล้อมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง ความ
เทีย่งตรงของแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม มลีกัษณะของ
แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
คอื มคีวามเหมาะสมมากที่สุด มคีวามเหมาะสมมาก มี
ความเหมาะสมปานกลาง มคีวามเหมาะสมน้อย มคีวาม
ไม่เหมาะสม ค่าดชันีมคีวามสอดคลอ้งทีย่อมรบัไดต้้องมคี่า
ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป 
   2.3.5) ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม หลงัจากไดร้บัค าแนะน าผูเ้ชีย่วชาญ 
   2.3.6) น าแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
ไปทดลองใช ้Try Out กบันิสติระดบัปรญิญาตรีชัน้ปีที ่2 
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน พบว่า ค่า
ความเชื่อมัน่ของแบบวดัจริยธรรมสิง่แวดล้อมมีค่าเท่ากบั 
0.810 มคี่าค่าอ านาจจ าแนก เท่ากบั 0.08 – 0.72 
   2.3.7) น าแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
ไปปรบัปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากยิ่งขึน้แล้วน าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอย่างต่อไป 
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
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 2) สถติทิีใ่ชห้าคุณภาพเครื่องมอื 
  2.1) ค่าความสอดคลอ้งและค่าความเหมาะสม 
โดยใชส้ตูรค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
  2.2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)  
  2.3) ค่าอ านาจจ าแนก  
  2.4) ค่าความยากง่าย 
  2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
  2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2)  
  2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
 3) สถติทิีใ่ชใ้นการทดลองสมมุตฐิาน ไดแ้ก่  
  3.1) Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05  
  3.2) One-way ANOVA ทีร่ะดบันยัส าคญัทาง
สถติ ิ.05 
 

4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1) ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิภาพของคู่มือ และประสิทธิผลของคู่มือการ
เ รี ยนรู้ พิ ธี ก รรมการ เ ล้ี ย งปู่ ต า  ผลกา รศึกษา
ประสทิธภิาพของคู่มอืพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา คดิเป็นรอ้ย
ละ 87.31 และมปีระสทิธภิาพของผลลพัธ ์คดิเป็นรอ้ยละ 
95.48 ดงันัน้ คู่มอืการศกึษาพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา มปีระ
สทิธ ิ87.31/95.48 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ 
(ดงัตารางที ่1) 
 
 
 
 

 
ตารางที ่1 ผลวเิคราะหป์ระสทิธภิาพคู่มอืการเรยีนรูพ้ธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา (E1/E2) 
 
หน่วยกำรเรียนรูพิ้ธีกรรมกำรเลี้ยงปู่ ตำบ้ำนดอนดู่ ต ำบล
คนัธำรรำษฎร ์อ ำเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหำสำรคำม 

คะแนนเตม็ 
(N=15) �̅� S.D. รอ้ยละ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 14.32 0.83 95.48 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 13.10 0.91 87.31 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรเรียนรู ้(E1/E2) เท่ำกบั 95.48 /87.31 

 
 ผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการ
เรียนรู้พิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตา พบว่า ดัชนีประสทิธิผล 
(E.I.) ของการเรยีนรู้พธิกีรรมการเลี้ยงปู่ ตา มคี่าเท่ากบั 
0.7739 หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และสง่ผลให้

นิสติมีความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึน้หลงัจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 77.39 ผลวิเคราะห์
ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการเรยีนรู้พธิกีรรมการ
เลีย้งปู่ ตา (ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่2 ผลวเิคราะหด์ชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการเรยีนรูพ้ธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา 
 
ผลรวมคะแนนก่อน

กำรเข้ำรว่ม
กิจกรรมฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนนหลงั
กำรเข้ำรว่ม

กิจกรรมฝึกอบรม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรว่ม
กิจกรรมฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของหน่วยกำร

เรียนรู้ 
204 406 31 15 0.7739 

 
4.2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเข้ารว่ม
กิจกรรมการเรียนรู ้นิสติมคีะแนนเฉลีย่ของความรูก้่อน
การเรยีนรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัน้อย (�̅� = 6.58) และหลงั

การเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 13.10) 
นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตาบา้น
ดอนดู่  ก่อนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ  
(�̅� = 2.85) และหลงัการเรยีนรูม้ ีคะแนนเฉลีย่ของทศันคติ
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ต่อพธิกีรรมการเลี้ยงปู่ ตาบ้านดอนดู่ โดยรวมอยู่ในระดบั
เห็นด้วย (�̅� = 4.45) นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับพิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตาบ้านดอนดู่ 
ก่อนการเรยีนรู้โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาติมติรพวกพ้อง 

(�̅� = 2.46) และหลงัการเรยีนรู้มคีะแนนเฉลี่ยของจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัพิธีกรรมการเลี้ยง ปู่ ตาบ้านดอนดู่  
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม (�̅� = 3.30) ดงั
ตารางที ่3 

 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับพิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตา  

ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้
 

ก่อน - หลงั 
ก่อนกำรเรียนรู ้

ระดบั 
หลงักำรเรียนรู ้

ระดบั t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรูเ้กีย่วกบัพธิี
กรรมการเลีย้งปู่ ตา 

(N=15) 
6.58 1.46 น้อย 13.10 0.91 มากทีส่ดุ -20.309 30 .000* 

ทศันคตต่ิอพธิี
กรรมการเลีย้งปู่ ตา 

(N=5) 
2.85 0.24 ไม่แน่ใจ 4.45 0.31 เหน็ดว้ย -23.476 30 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.46 0.34 
เพื่อญาติ
มติรพวก
พอ้ง 

3.30 0.28 
เพื่อความ
ถูกตอ้ง 
ดงีาม 

-10.419 30 .000* 

 
4.3) กำรเปรียบเทียบควำมรู้ ทศันคติ และจริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม เก่ียวกบักำรศึกษำพิธีกรรมกำรเลี้ยงปู่
ตำบ้ำนดอนดู่ ของนิสิตระดบัปริญญำตรี จ ำแนก
ตำมเพศ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรยีบเทยีบความ
ต่างของความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
เกี่ยวกับพิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตาของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง 
โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า ความรูข้องเพศชาย มคีะแนน
เฉลีย่ความรู ้เท่ากบั 12.77 และเพศหญงิมีคะแนนเฉลีย่
ความรู ้เท่ากบั 13.33 ซึง่มคีวามรูเ้กีย่วกบัการศกึษาพธิี
กรรมการเลี้ยงปู่ ตาบ้านดอนดู่ ไม่แตกต่างกนั ทศันคติ

ของเพศชาย มคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเท่ากบั 
4.44 และเพศหญงิมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้เท่ากบั 4.46 ซึง่
มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา ไม่
แตกต่างกนั จริยธรรมสิง่แวดล้อมของเพศชาย มีคะแนน
เฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เท่ากับ 3.24 และเพศหญิงมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากบั 3.30ซึ่งมจีติอาสาสิง่แวดลอ้ม
เกี่ยวกบัการศกึษาพธิกีรรมการเลี้ยงปู่ ตาบ้านดอนดู่  ไม่
แตกต่างกนั (ดงัตารางที ่4) 
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ตารางที่ 4 ผลการเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม เกี่ยวกบัพธิกีรรมการเลี้ยงปู่ ตาของนิสติระดบั  
ปรญิญาตร ีจ าแนกตามเพศ โดยใช ้ One-way ANOVA 
 

ด้ำน เพศ จ ำนวน 
One-way ANOVA 

�̅� S.D. F Sig.  

ควำมรูเ้ก่ียวกบัพิธีกรรมกำรเลี้ยงปู่ ตำ 
ชาย 
หญงิ 

13 
18 

12.77 
13.33 

1.09 
0.68 

3.123 .088 

ทศันคติต่อพิธีกรรมกำรเลี้ยงปู่ ตำ 
ชาย 
หญงิ 

13 
18 

4.44 
4.46 

0.37 
0.27 

.029 .867 

จริยธรรมส่ิงแวดล้อม 
ชาย 
หญงิ 

13 
18 

3.24 
3.30 

0.26 
0.28 

1.144 .294 

 
5. อภิปรำยผล 
 การพฒันาคู่มอืการเรยีนรูพ้ธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา 
ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีจ่ะน ามา อภปิรายผล ดงันี้ 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ
พฒันาคู่มือการเรียนรูพิ้ธีกรรมการเล้ียงปู่ ตา 
 1) จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือมี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 95.48/87.31 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้
ไว้ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ ประเวศน์ มหารตั
น กุ ล  ( 2542: 113-114) ไ ด้ อ ธิ บ า ย เ พิ่ ม เ ติ ม ว่ า 
ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้คนน้อยกว่างานแต่
สามารถท า ง านให้ส า เ ร็จ ไม่ ว่ า จ ะ เ ป็ นการบรร ลุ
ความส าเรจ็ในรูปแบบภารกจิ นโยบาย เป้าหมาย หรอื
วตัถุประสงคก์ต็าม ผลงานที่ส าเรจ็ได้ใชค้นและทุนพอดี
กบังาน และยิ่งผลงานที่ส าเร็จได้ใช้ ทุนและคนต ่ามาก
เท่าใดยิ่งถือว่ามีประสทิธิภาพมากเท่านัน้ เป็นไปตาม
แนวคดิของ David S (2013 : 36-45) กล่าวว่าการเรยีนรู้
โดยอิงสถานที่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสถานจริงใน
ทอ้งถิน่อย่างมคีวามหมายต่อผูเ้รยีนเน้นเนื้อหาเกีย่วกบั
ท้องถิ่นและบูรณาการเนื้อหาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเหน็
ความสมัพนัธแ์ละความส าคญัของสิง่รอบตวั ทัง้ทางดา้น
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  การจัด
ประสบการณ์การเรยีนรูค้วรสอดคลอ้งกบัความสนใจของ
ผู้เรียนและความต้องการของสมาชิกในชุมชนเน้นการ
สอนที่ยึดประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นหลกั ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดความรกัความต่อสถานที่ในท้องถิ่น เป็นไป
ตามแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532: 490-492) 
อธิบายถึงเกณฑ์และการก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
ของชุดการสอนไว้ดังนี้เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง 

ระดับประสิทธิภาพของชุดการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้ เป็นระดบัที่ผู้ผลิตชุดการสอนพึงพอใจ 
หากชุดการสอนมปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
แสดงว่าชุดการสอนนัน้มคีุณค่าทีจ่ะน าไปสอน และคุม้ค่า
กบัการลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก การก าหนด
เกณฑป์ระสทิธภิาพท าโดยการประเมนิผลพฤตกิรรมของ
ผู้เรียนซึ่งประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ประเมิน
พฤตกิรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) และประเมนิพฤตกิรรม
ขัน้สุดทา้ย (ผลลพัธ)์ การประเมนิ พฤตกิรรมต่อเนื่องจะ
เ ป็นการก าหนดค่ าของประสิทธิภาพ E1 ซึ่ ง เ ป็น
ประสทิธภิาพของกระบวนการ และ ประเมนิพฤติกรรม
ขัน้สุดท้ายจะก าหนดค่าเป็น E2 คือประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ ์ประเมนิพฤตกิรรมต่อเนื่อง เป็นการประเมนิผล
พฤติกรรมย่อยหลายพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า 
กระบวนการ (Process) ของผู้เรียนโดยสังเกตจาก
รายงานกลุ่มการรายงานบุคคลหรือจากการปฏบิตัิงาม
ตามที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดจนท ากิจกรรมอื่นๆ ที่
ครูผู้สอนได้ก าหนดไวป้ระเมนิพฤตกิรรมขัน้สุดทา้ยเป็น
การประเมนิผลลพัธ์ (Product) ของผู้เรยีนโดยพจิารณา
จากผลการสอบหลงัเรยีน และสอบปลายปีและปลายภาค 
ประสิทธิภาพของชุดการสอนจะก าหนดเป็นเกณฑ์ที่
ครูผู้สอนคาดว่าผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึง
พอใจ โดยก าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลเฉลี่ยคะแนน
การท างานและการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีนทัง้หมดต่อ 
เปอร์เซ็นต์ผลการทดสอบหลงัเรยีนของผู้เรยีนทัง้หมด 
สรุปแล้วหมายถึง E1 และ E2 คือประสิทธิภาพของ 
กระบวนการและประสทิธภิาพของผลลพัธ ์ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของน ้าทิพย์ ค าแร่ และคณะ (2559 : 543-
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563) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็น
มิ ต ร กับ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ส า ห รับ นิ สิต ม ห า วิท ย าลัย
มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอื
ฝึ กอบรมการบริ โ ภคที่ เ ป็ นมิต รกับ สิ่ ง แ ว ด ล้ อม  
มีประสทิธิภาพ เท่ากบั 80.70/83.68 หลงัการฝึกอบรม
สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ Sriharuksa S, 
Singseewo A and Jitto P (2554 : 40-50) ได้ศึกษา การ
พฒันาชุดฝึกอบรมสิง่แวดล้อมศึกษาเรื่องขยะมูลฝอยใน
ชุมชนส าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ าเภอ
เมอืงสกลนคร ผลการวจิยัพบว่า การผลติขยะมลูฝอยต่อวนั
คอื 55 ตนัและอตัราการผลติ 0.94 กโิลกรมั / คน / วนั ขยะ
ที่ได้รบัความนิยมมากที่สุดคือของเสยีอินทรยี์และอย่างที่
สองคอืขยะรไีซเคลิและของเสยีโดยทัว่ไป ประสทิธภิาพของ
ชุดฝึกอบรมสภาพแวดลอ้มการศกึษาเท่ากบั 90.61 / 89.90 
ซึ่งสูงกว่าข้อก าหนดของเกณฑ์การตัง้ค่า 80/80 หลงัจาก
การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพแล้วอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นสามารถแสดงให้เหน็ว่ามกีารเพิม่พูนความรู้
และทกัษะของผู้เข้าร่วมและทกัษะในการด าเนินงานเป็น
รายบุคคลและโดยรวม ระดบัทีเ่พิม่ขึน้มนีัยส าคญัอย่างมาก
ในทางสถิติ (p <0.05) และสอดคล้องกับงายวิจัยของ  
พรนิภา ตูมโฮม และ ประยรู วงศจ์นัทรา (2559: 190) ได้
ศกึษา เรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐัอนิโดนีเซยีงานวจิยั 
ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม  
มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 84.53 / 85.33 หลงัการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ใน ระดบัมาก และนิสติกลุ่มทดลองมคีวามรู้ 
ทศันคติ และทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม สูงกว่า
นิสติกลุ่ม ควบคุม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้ แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้ร่วมการเรยีนรู้มี
ความรูเ้พิม่มากขึน้ เนื่องจากกระบวนการเรยีนรูม้กีารใช้
คู่มือประกอบการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความ
เขา้ใจในเรื่องของพธิกีรรมการเลี้ยงปู่ ตาสามารถพฒันา
นิสติให้มีพฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวงัส่งผลให้กลุ่ม
ตวัอย่างมปีระสทิธภิาพทางการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ 
 2) จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื 
มีค่าดัชนีประสิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7739 ซึ่งส่งผลให้มี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอื
การเรยีนรูร้อ้ยละ 77.39 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้รบัการ
เรยีนรูโ้ดยใชคู้่มอืการเรยีนรูน้ัน้มคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก

ขึน้ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของศริชิยั กาญจนวาส ี(2556: 
147-148) ได้อธิบายว่า การประเมินการเรียนการสอน
เพื่อ พจิารณาว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้บรรลุผลสมัฤทธิ ์
หรือไม่ควรพิจารณาจากตวัชี้วดัที่สะท้อนคุณภาพหรอื 
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น  2 ด้ า น  คื อ  
ด้านประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง การบรรลุ 
ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคท์ีพ่งึปรารถนา
นัน่คอืผลการปฏบิตัิงานไม่ว่าจะเป็นผลผลติ ผลกระทบ 
ผลลพัธ์ได้ผลตรงตามที่คาดหวงัไว้และเป็นที่พึงพอใจ
หรือไม่ เป็นไปตามแนวคิดของปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์ 
(2543: 42) ซึ่งกล่าวว่า ประสทิธผิล หมายถงึ การบรรลุ
ตาม วตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ โดยถอืเป็นการเปรยีบเทยีบ
ผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงาน / โครงการกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเป็นไปตามแนวคิดของ
สมชาย ดุรงค์เดช (2542: 208) ประสิทธิผล หมายถึง 
ความสามารถในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนงานหรอืโครงการ หรอื
อาจหมายถึงการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์กับ
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปนัดดา ฤทธิส์ าแดง และคณะ 
(2562: 41 - 56) ได้ศกึษา การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดย
กา รท า ฝ ายต้นน ้ า ล า ธ า รตามศาสต ร์พ ร ะ ร าชา 
 ผลการศึกษา พบว่า มีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม 
(E.I.) เท่ากบั 0.7142 ซึ่งส่งผลให้นิสติมีความก้าวหน้า
เพิม่ขึน้หลงัจากการฝึกอบรมรอ้ยละ 71.42 สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของวุฒิศกัดิ ์บุญแน่น และคณะ (2562: 43-55) 
ได้ศกึษา การเรยีนรู้ระบบนิเวศนาขา้วแบบอินทรยี์ ผล
การศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรมมีดัชนีประสิทธิผลของ
คู่มอืฝึกอบรม (E.I.) เท่ากบั 0.7807 นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้
และส่งผลให้นิสติมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิม่ขึน้
หลงัจากการใชคู้่มอืฝึกอบรมรอ้ยละ 78.07 และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิส าล ี(2559: 
1 7 7 )  ไ ด้ ศึ ก ษ า  ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน ผล
การศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรม มีดชันีประสทิธิผลของ
คู่มอืการเรยีนรู้ เท่ากบั 0.8685 นิสติที่ใช้คู่มอืฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนอาเซียน : 
สหพนัธรฐัมาเลเซยี มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 
86.85  
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 ดังนัน้ การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้พิธีกรรมการ
เลี้ยงปู่ ตา เพื่อสร้างเสรมิความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม โดยใชคู้่มอืการเรยีนรูซ้ึง่เป็นรูปแบบการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู้ให้ผู้เรยีนเกดิความรู้ ความเขา้ใจใน
เรื่องของพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา สามารถพฒันานิสติใหม้ี
พฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวงัส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงใหเ้หน็
ว่าการพัฒนาคู่มือการเรียนรู้พิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตา  
เพื่อสรา้งเสรมิความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
โดยใช้คู่มือประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่าน
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การเรียนรูพิ้ธีกรรมการเล้ียงปู่ ตา 
 ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการเรยีนรูพ้ธิี
กรรมการเลี้ยงปู่ ตา โดยรวมก่อนและ หลงัการเขา้ร่วม
การเรยีนรู ้พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการเรยีนรู ้มคีวามรูก้่อนการ
เรียนรู้ คู่มือการเรยีนรู้พธิกีรรมการเลี้ยงปู่ ตา ก่อนการ
เขา้ร่วมการเรยีนรู ้มคีะแนนความรูเ้ฉลีย่อยู่ในระดบัน้อย 
มีค่าเท่ากับ 6.58 และหลังการเข้าร่วมการเรียนรู้ มี
คะแนนความรู้เฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 
13.10 เมื่อเทยีบคะแนนความรูเ้ฉลีย่ก่อนและหลงัการเขา้
ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู ้พบว่าหลงัการการเรยีนรูม้ากกวา่
ก่อนการการเรยีนรู ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
แสดงให้เห็นว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกบัการ
เรยีนรู ้พธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา มผีลท าใหค้วามรูข้องนิสติ
เพิ่ม ม ากขึ้น  ซึ่ ง เ ป็ น ไปตามแนวคิดของประภา  
เพญ็สวุรรณ (2557: 26 ไดก้ล่าวถงึ ความรูค้อื พฤตกิรรม
ขัน้ต้นที่ผูเ้รยีนรู้เพยีงแต่เกดิความจ าได้ โดยอาจจะเป็น
การนึกไดห้รอืโดยการมองเหน็ ไดย้นิ จ าได ้ความรูใ้นชัน้
นี้  ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย 
ข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีแก้ไขปัญหา  
ส่วนความเข้าใจอาจแสดงออกมาในรูปของทกัษะด้าน 
“การแปล” ซึง่หมายถงึความสามารถในการเขยีนบรรยาย
เกีย่วกบัขา่วสารนัน้ ๆ โดยใชค้ าพดูของตนเอง และ “การ
ให้ความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความคิดเห็น
และขอ้สรุปรวมถึงความสามารถในการคาดคะเน” หรอื
การคาดหมายว่าจะเกดิอะไรขึน้และเป็นไปตามแนวคดิ
ของ ภราดร จนิดาวงศ์ (2549: 4) ไดก้ล่าวว่า ความรูค้อื
พลังที่มีอยู่ในตัวของทุกคนที่ไม่สามารถถ่ายทอดผ่าน
พนัธุกรรมได ้ผูใ้ดมคีวามรูม้ากกเ็ปรยีบเสมอืนมพีลงัมาก

สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและท างานให้ส าเร็จได้
โดยง่าย ความรู้หากไม่ใช้หรอืปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่มี
การทบทวนหรอืประยุกตก์จ็ะเกดิการลมืหรอือาจสญูหาย
และมคีวามรูแ้ลว้ไม่เผยแพร่ หรอื ปกปิด ซ่อนเรน้ไวอ้าจ
เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาสัน้ แต่จะมผีลเสยีในระยะยาว
ทัง้กบัตวัเองหรอืประเทศชาติซึ่งความรู้เป็นทรพัย์สนิที่
จ ับต้องได้ที่มีมูลค่าสูงและมกัเป็นคุณค่าที่ถูกมองข้าม
และไม่ใหค้วามส าคญัเท่าทีค่วรในประเทศทีก่ าลงัพฒันา 
โดยความรูม้อียู่รอบตวัของทุกคน อยู่ทีว่่าจะสนใจหรอืใส่
ใจในการเก็บมาใช้ซึ่งแหล่งความรู้ที่พบเห็น เ ช่น 
โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร วทิยุ ป้ายโฆษณาการ
พูดคุย หนังสอื เป็นต้น และเป็นไปตามแนวคดิของ แสง
จนัทร์ โสภากาล (2550: 14-15) ได้กล่าวว่า ความรู้ คอื 
การรบัรูเ้กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์รายละเอยีดต่าง ๆ 
ทีเ่กดิจากการสงัเกต การศกึษา ประสบการณ์ ทัง้ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคมความรู้พืน้ฐาน หรอื 
ภูมิหลัง ของแต่ละบุคคลที่บุคคลได้จดจ าหรือเก็บ
รวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤติกรรมที่
ส ัง เกตหรือวัดได้   ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรรณศักดิพ์ิจิตร บุญเสริม และคณะ (2557: 150) ได้
ศกึษา การพฒันากจิกรรมสิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนการ
สเีขยีว (Green Poem) ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีสาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า หลงัการพฒันา
กจิกรรมสิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนการกวสีเีขยีว (Green 
Poem) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
คะแนนความรู้เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมก่อนเข้า
ร่วมการพฒันากจิกรรมของ ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนน
เฉลีย่เท่ากบั 16.00 คะแนน ซึง่มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปาน
กลาง และหลงัการ เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 
26.46 คะแนน ซึ่งมีระดับความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลงักจิกรรม  
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมคีวามรู้หลงักจิกรรมมากกว่าก่อน
กจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของจุไรรตัน์ ทองค าชื่นววิฒัน์ (2553: 64-65) 
ได้ศกึษา ความรู้ และพฤตกิรรมการใช ้สารชวีภาพของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า หลังการให้ความรู้
ประชาชนทัง้ 3 เขต ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับสารชีวภาพ
ก่อนเขา้ร่วมการพฒันา กจิกรรมของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมี
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ความรูอ้ยู่ในระดบัน้อย และ หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม ซึง่
มีระดบัความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังกิจกรรม ผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้หลังกิจกรรมมากกว่าก่อนกิจกรรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 และสอดคล้องกบั
ง านวิ จัย ข อ ง  Sookngam K. and et al. (2021 : 32)  
ได้ศึกษา การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมสิง่แวดล้อมศึกษา
ตามศาสตร์พระราชาในการอนุรักษ์ดิน น ้ า และป่าไม้  
ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการ
อนุรกัษ์ดิน น ้า และป่าไม้ตามศาสตร์พระราชา จริยธรรม
สิ่งแวดล้อม หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ดงันัน้ แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้รบัการเรยีนรู้พธิี
กรรมการเลี้ยงปู่ ตา เพื่อสร้างเสรมิความรู ้ทศันคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ เน่ืองจากคู่มอืการ
เรยีนรูม้คีวามเหมาะสมและความน่าสนใจของเนื้อหาท า
ให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของคู่มือการ
เรยีนรูเ้ป็นอย่างด ีซึง่คู่มอืการเรยีนรูพ้ธิกีรรมการเลีย้งปู่
ตา เพื่อสร้างเสริมความรู้  ทัศนคติ และจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเน้นให้นิสติได้รบัประสบการณ์และความรู้
ใหม่ ๆ เพื่อใหน้ิสติสามารถน าความรูแ้ละประสบการณที่
ได้เกี่ยวกบัการเรียนรู้พิธกีรรมการเลี้ยงปู่ ตา เพื่อสร้าง
เสริมความรู้ ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อมให้เกดิ
ประโยชน์ได ้
5.3  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ 
พิธีกรรมการเล้ียงปู่ ตา 
 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอคู่มอืการเรยีนรูพ้ธิี
กรรมการเลีย้งปู่ ตา พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูม้ ี
คะแนนเฉลีย่ทศันคต ิก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้
มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.85 อยู่ในระดบั ไม่แน่ใจ หลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 
อยู่ในความรู้ระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
พบว่า ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมฝึกอบรมมทีศันคตเิพิม่มากขึน้
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา มผีลท าใหท้ศันคติ
ของนิสติเพิม่มากขึน้ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ อรกานต์ 
สคุนธวโิรจน์ (2560: 6) ไดก้ล่าวถงึ ทศันคต ิคอื ความคดิ 
ความรูส้กึ หรอื ความเชื่อ และแนวโน้มทีจ่ะแสดงออกมา

ซึง่พฤตกิรรมของบุคคลนัน้เป็นปฏกิริยิาการตอบโต้โดย
การ ประมาณค่าว่าชอบหรอืไม่ชอบ และยงัเป็นตวัตดัสนิ
การกระท าหรือพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ๆ ที่จะส่งผล
กระทบในเชงิบวกหรอืเชงิลบต่อบุคคลอื่น ๆ สิง่ของและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในสภาวะแวดล้อมของบุคคลนัน้ ๆ 
โดยที่ทัศนคตินี้สามารถเรียนรู้หรือจัดการได้โดยใช้
ประสบการณ์ทีผ่่านมา และทศันคตนิัน้สามารถทีจ่ะรูห้รอื
ถูกตคีวามไดจ้ากสิง่ทีค่นพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ
หรอืเป็นทางการหรอืจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านัน้ 
เป็นไปตามแนวคดิของกมัปนาท ปานสุวรรณ (2558: 7) 
กล่าวว่า ทศันคต ิหมายถงึ ความรูส้กึภายในของบุคคลที่
มีต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งอาจจะเป็นบุคคลกลุ่มคน วตัถุสิง่ของ 
สถาบัน เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ อันมี
พฤติกรรมแสดงออกมาในรูปการประเมินค่าซึ่งอาจ
เป็นไปในทางยอมรบัหรอืปฏเิสธ หรอืแสดงออกว่าชอบ
หรือไม่ชอบ ซึ่งเมื่อมีทศันคติไปในทางใดทางหนึ่งแล้ว
การทีจ่ะเปลีย่นแปลงใหรู้ส้กึไปอกีทางหนึ่งกระท าไดย้าก 
เป็นไปตามแนวคดิของนิศารตัน์ จริรุ่งแสงสถติ (2556: 6) 
ใหค้วามหมายไวว้่า ทศันคต ิหมายถงึ คอืความคดิ หรอื 
มุมมอง ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ซึ่งสามารถน าไปสู่การกระท าต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งนัน้ไดท้ัง้ในทางสอดคลอ้งหรอือาจจะ
ไม่สอดคลอ้ง ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัตวัแปร หลายอย่างทีเ่กดิขึน้
ในสถานการณนัน้ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจิจัยของ
เสาวลักษณ์ แสงศิลา และคณะ (2561: 19-27) ได้ศึกษา  
การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทามส าหรบัพืน้ทีบ่า้นโนน
สมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการบรมชาวบา้นมทีศันคตอิยู่ใน
ระดับเห็นด้วย (x̅=4.44) และหลังการอบรมชาวบ้าน  
มีทัศนคติอยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (x̅=4.72) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการอบรมชาวบา้น มี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยัของ
สมยั วรรณอุดร และทพิย์วาร ีสงนอก (2555: 112) ได้
ศกึษา ทศันคติต่อการเรยีนการสอนรายวชิาอกัษรธรรม
อสีานของพระนิสติมหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 
หน่วยวิทยาบริการจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย 
พบว่า ทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนต่ออกัษรธรรมอสีาน
รวมทัง้ 2 ชัน้ปี เป็นรายด้านทัง้ 4 ด้าน จากมากไปหา
น้อย พบว่า ดา้นอาจารยผ์ูส้อนวชิาอกัษรธรรมอสีานอยู่
ในระดบัด ีที่ค่าเฉลี่ย 4.38 ด้านเนื้อหาวชิาอยู่ในระดบัด ี
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ที่ค่าเฉลี่ย 4.26 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดบัด ีทีค่่าเฉลีย่ 4.15 และดา้นสื่อการเรยีนการสอนอยู่
ในระดบัดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณาทศันคติทัง้ 4 
ดา้น พบว่า อยู่ในระดบัด ีทีค่่าเฉลีย่ 4.27 และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของอรทยั ผวิขาว และบญัญตัิ สาล ี(2559: 
150) ไ ด้ ศึ ก ษ า  ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก ส่ ง เ ส ริ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อาเซียน : 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ผลการศึกษา พบว่า มีคะแนน
เฉลีย่ความรู ้ทศันคต ิหลงัการฝึกสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการ
ฝึกส่งเสรมิ และมคีะแนนเฉลีย่ทกัษะในการเป็นวทิยากร
ฝึกส่งเสริม โดยนิสติประเมนิตนเองและวทิยากรเป็นผู้
ประเมนิ หลงัการฝึกสง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ
หลงัการฝึกส่งเสริม นิสติกลุ่มทดลองมคีวามรู้ ทศันคติ 
และทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกส่งเสรมิแตกต่างกนักบั
นิสติกลุ่มควบคุม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้กจิกรรมการเรยีนรู้มผีลท าให้ทศันคติของ
นิสติทีเ่ขา้ร่วมการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการ
จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี
กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยเครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรียนรู ้คอื คู่มอืการเรยีนรูพ้ธิี
กรรมการเลี้ยงปู่ ตา ในการบรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อ
ตวักระตุ้นให้เกดิการเรยีนรู้และมทีศันคติต่อการเรียนรู้
พธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตาเพิม่มากขึน้ 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมเกีย่วกบั
การพฒันาคู่มือการเรียนรูพิ้ธีกรรมการเล้ียงปู่ ตา 
 ผลการเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบั
คู่มอืการเรยีนรู้พธิกีรรมการเลี้ยงปู่ ตา พบว่า ผู้เขา้ร่วม
กิจกรรมฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกบัคู่มอืการศกึษาพธิกีรรมการเลี้ยงปู่ ตา ก่อนการ
เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมม ีคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 2.46 
อยู่ในระดับเพื่อญาติมิตรพวกพ้อง หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรมมี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 อยู่ใน
ระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม เมื่อเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกอบรม พบว่า 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมมีจริยธรรมสิง่แวดล้อมเพิม่
มากขึ้นหลังการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของกฤษณ์กว ีจนัทขนัธ ์(2556: 6) ไดก้ล่าวว่า จรยิธรรม 
คือ การสร้างความหน้าเชื่อถือ ซึ่งมาจากการยดึมัน่ใน
หลกัปฏบิตัิที่มจีรยิธรรมที่ถือเอาความถูกต้องเที่ยงตรง

ยุตธิรรม และความรอบดา้นของการทาหน้าที่สอดคล้อง
กับท านองคลองธรรมแห่งสื่อมวลชนที่อิสระ เสรี และ
ความรับผิดชอบ เพื่ อสะท้อนความคิดที่รอบด้าน
ความเหน็อนัหลาหลายขอ้เทจ็จรงิ แห่งเหตุการณ์ทุกแง่
ทุกมุมที่เป็นธรรมกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยปราศจาก
ความแปลกแยกที่ทบัซ้อนความถูกต้องเป็นธรรม และ
วาระซ่อนเร้นที่ข ัดแย้งกับผลประโยชน์อันเป็นของ
ส่วนรวมกบัหลกัศลีธรรม และค่านิยมของสงัคม เป็นไป
ตามแนวคดิของอรรถเดช สรสุชาติ (2558: 23) กล่าวว่า 
จริยธรรมเป็นคุณสมบัติทางความประพฤติที่ส ังคม
มุ่งหวงัใหค้นในสงัคมนัน้ประพฤตมิคีวามถูกตอ้งในความ
ประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม 
(Conscience) เป็นหน้าที่ที่สมาชกิในสงัคมพงึประพฤติ
ปฏิบัติ ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น  และต่อสังคม ทัง้นี้ เพื่อ
ก่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคมการทีจ่ะปฏบิตัใิห้
เป็นไปเช่นนัน้ได้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด
เป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา (2555:  
171-172) ไดก้ล่าวถงึ จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม คอื หลกัการ
ที่ควร ประพฤติอย่างหนึ่งต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งมีผลท าให้
สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ
และเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่สรรพสิง่ทีอ่าศยัสิง่แวดลอ้มด ารง
ชพีอยู่ได ้โดยไม่สญูเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างตนกบั
สิง่แวดลอ้ม ซึง่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่สามารถแยกออก
ได้จากจรยิธรรมชวีติ สงัคม และชุมชนโดยศกัยภาพใน
ตวัของมนัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยง
ชีวิต ชุมชน และสงัคมสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่าง
ยัง่ยนื ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของณิชกมล ดวีงษา และ
คณะ (2561 : 19) ได้ท าการศึกษา การพฒันากิจกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่องชุมชนกับการจัดการป่าชุมชน ผล
การศกึษาพบว่า คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติที่
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง
ชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.29 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและ
หลงัการเขา้ร่วม กจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมสูง
กว่าก่อนการ เขา้ร่วมกจิกรรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
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ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตัง้ไว้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา ชมมอน และคณะ 
(2562: 28-40) ได้ศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ทรพัยากร
แหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชน ผลการวิจยั พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และจิตอาสา
สิง่แวดล้อม หลงัการเข้าร่วมการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wongchantra P. and et al. 
(2008: 941-944) ได้ศกึษา การพฒันากระบวนการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้การเติมจริยธรรมส าหรับ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีผลการวจิยัพบว่า กลุ่มทดลอง
นักเรียนและนักเรียนกลุ่มควบคุมแสดงความรู้ด้าน
สิง่แวดลอ้มคดิเป็น 69.00 และ 60.75% ของคะแนนรวม 
นอกจากนี้กลุ่มแรกระบุจรยิธรรมดา้นสิง่แวดลอ้มในระดบั 
4 (จรยิธรรมเพื่อความด)ี และกลุ่มหลงัระดบั 3 (จรยิธรรม
เพื่อสังคม). นักเรียนกลุ่มทดลองแสดงสิ่งแวดล้อม 
ความรูโ้ดยรวมและจรยิธรรมดา้นสิง่แวดลอ้มโดยรวมใน 
4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ป่าไมท้รพัยากรน ้าขยะและภาวะโลกรอ้น
มากกว่านกัเรยีนกลุ่มควบคุม (p <0.05) นกัเรยีนหญงิใน
กลุ่มทดลองชีใ้หเ้หน็ความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มและจรยิธรรม
ดา้นสิง่แวดลอ้มมากกว่านกัเรยีนชาย (p-0.05) สรุปไดว้่า
กระบวนการเรยีนการสอนดา้นสิง่แวดล้อมศกึษาโดยใช้
การปลูก ฝังจริยธรรมสามารถพัฒนาความรู้ด้าน
สิง่แวดลอ้มและจรยิธรรมดา้นสิง่แวดลอ้มของนักเรยีนได้
ในระดับสูงซึ่งมากกว่ากลุ่มควบคุม ดังนั ้นจึงควร
สนับสนุนครูให้น าไปใช้ในการสอนสิง่แวดล้อมศกึษาใน
ระดบัปรญิญาตร ี
 ดังนัน้ กิจกรรมการเรียนรู้มีผลท าให้จริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้าร่วมการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัด
กจิกรรมการเรยีนรู้ มกีระบวนถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อม
ศกึษา โดยใชเ้ครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
คอื คู่มอืการเรยีนรูพ้ธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา ในการบรรยาย
ให้ความรู้ เป็นสื่อหรอืตวักระตุ้นให้เกดิการเรยีนรู้และมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูพ้ธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา 
5.5 เพือ่ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
 และจริยธรรมสิง่แวดล้อมของนิสิตทีมี่เพศต่างกนั 
 1) นิสิตที่มีเพศต่างกันมีความรู้ ไม่แตกต่างกนั 
เป็นผลมาจากปัจจยัดา้นเพศอาจไม่ส่งผลต่อความรู ้ทีไ่ม่
แตกต่างกนั ทัง้นี้ เป็นผลจากนิสติเพศชายและนิสติเพศ

หญิงมกีารท ากจิกรรมการเรียนรู้ที่เหมอืนกนั ประกอบ
กบัคู่มอืการเรยีนรูพ้ธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตาทัง้ 3 หน่วยการ
เรยีนรู ้ทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา จึงส่งผลให้นิสิตที่มีเพศต่างกันมีความรู้ ที่ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของพรธิดา วิเชียร
ปัญญา (2547: 21) ได้ให้ความหมายของความรู้ คือ 
กระบวนการของการขดัเกลาเลอืกใชแ้ละบูรณาการการ
ใช้สารสนเทศเหล่านัน้จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ (New 
knowledge) ความรู้ ใหม่จึงเกิดขึ้นจากการผสมผสาน
ความรูแ้ละประสบการณ์เดมิผนวกกบัความรูใ้หม่ทีไ่ดร้บั
ซึง่ความรูด้งักล่าว เป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายในบุคคลเป็นความรูท้ี่
ไม่ชดัแจง้ซึง่หากไดร้บัการถ่ายทอดออกมาอยู่ในรูปลาย
ลกัษณ์อกัษร กจ็ะกลายเป็นความรู้ที่ชดัแจ้งและความรู้
จะเกิดคุณค่าได้หากมกีารน าไปใช้ในการตดัสนิใจ และ
เป็นไปตามแนวคิดของสุวิทย์ ไพทยวัฒน์ (2550: 74) 
สรุปความรูเ้ป็นขอ้เทจ็จรงิกฎเกณฑร์ายละเอยีดต่าง ๆ ที่
ไดร้บัจากประสบการณ์การเรยีนรู ้มคีวามเขา้ใจน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมนิผล ซึ่งได้จากการศกึษาคน้ควา้สงัเกต และจาก
ประสบการณ์ในการท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
กิตติ ยงค์สงวนชัย และคณะ (2559: 165) ได้ศึกษา 
ความรู้ เจตคติ และทักษะการสื่อความหมายในการ
อนุรกัษ์ป่าชายเลนของยุวอาสารกัษ์บางปู ผลการศกึษา 
ยุวอาสารกัษ์บางปูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.3 
เพศชาย ร้อยละ 44.7 หลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ เจตคติ ทักษะในการสื่อความหมายด้านการ
อนุรักษ์ ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนอบรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 หลังการอบรมยุวอาสา
รักษ์บางปูมีระดับคะแนนความรู้ส่วนใหญ่ระดับมาก  
ร้อยละ 59.4 ค่าเฉลี่ยเจตคติหลังการอบรมด้านการ
อนุรักษ์ป่าชายเลน ส่วนใหญ่ระดับมากที่สุด ร้อยละ 
73.33 และยุวอาสารกัษ์บางปเูพศชายและหญงิ มีความรู ้
เจตคต ิและทกัษะในการสื่อความหมายดา้นการอนุรกัษ์
ป่าชายเลนไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Praimee U. and et al. (2021: 72-91) ได้ศกึษา ผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลโดยใช้ปัญหาและโจทย์เ ป็นฐานการเรียนรู้   
ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบั
การจดัการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู ไม่แตกต่างกนั (p > 
.05) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 ดังนัน้ การเรียนรู้พิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตา โดยใช้
กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาในการบรรยายให้
ความรู้ ส่งผลให้นิสิตที่เข้าร่วมการเรียนรู้มีความรู้ ที่ไม่
แตกต่างกนั เป็นผลจากนิสติเพศชายและนิสติเพศหญิงมี
การท ากจิกรรมการเรียนรู้ที่เหมอืนกนั ประกอบกบัการใช้
คู่มือการเรยีนรู้พธิีกรรมการเลี้ยงปู่ ตาที่มปีระสทิธภิาพใน
การถ่ายทอด จึงส่งผลให้นิสิตที่มีเพศต่างกันมีความรู้
เกีย่วกบัพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา ไม่แตกต่างกนั 
 2) นิสติที่มเีพศต่างกนัมทีศันคติ ไม่แตกต่างกนั 
เป็นผลมาจากปัจจัยด้านเพศอาจไม่ส่งผลต่อทัศนคติ  
ทีไ่ม่แตกต่างกนั ทัง้นี้ เป็นผลจากนิสติเพศชายและนิสติ
เพศหญิงมีการท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ เหมือนกัน 
ประกอบกบัคู่มอืการเรยีนรู้พธิกีรรมการเลี้ยงปู่ ตาทัง้ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ ที่ใช้ในการถ่ายทอดผ่านกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา จึงส่งผลให้นิสิตที่มีเพศต่างกันมี
ทัศนคติ ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ
จิรวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ (2554: 25) กล่าวว่าทัศนคติ 
หมายถงึ ความรู ้ความเขา้ใจ ความรูส้กึของ บุคคลมต่ีอ
สิ่ง ใดสิ่งหนึ่ ง  ซึ่ง เ ป็นผลมาจากประสบการณ์หรือ
สิง่แวดล้อมอนัมีแนวโน้มที่จะให้บุคคลแสดง ปฏิกิริยา
และกระท าต่อสิ่งนัน้ ๆ ในทางสนับสนุนหรือปฏิเสธ 
ทัศนคติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน  
การทีจ่ะรูถ้งึทศันคตขิองบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดต้้องใชว้ธิี
แปลความหมายของการแสดงออก และเป็นไปตาม
แนวคิดของพชัรา ตันติประภา (2553: 56-57) กล่าวว่า
ทศันคติ คอื ผลรวมของความเชื่อและการประเมนิสิง่ใด
สิง่หนึ่งของบุคคลซึ่งน าไปสู่แนวโน้มที่จะกระท าการใน
วถิทีางหนึ่ง ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวชัรนิทรธ์รณ์ 
สมบูรณ์พงศ์ (2553: 925) ได้ศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับ
ภาวะโลกร้อน และพฤติกรรมที่ก่อให้เกดิภาวะโลกร้อน 
ของประชาชนในต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม ผลการศกึษา พบว่า ประชาชนที่ม ีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา เขตพื้นที่ กลุ่มอาชีพที่แตกต่างกนั มี
พฤติกรรมทีก่่อใหเ้กดิภาวะโลกร้อนไม่แตกต่างกนั และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประสาร วงศม์ณีรุ่ง (2545: 2) 
ได้ศกึษา ทศันคติของชุมชนและผลกระทบที่เกดิขึน้กบั
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลจากการศึกษา
พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ระดับค่า เฉลี่ยของทัศนคติและผลกระทบในด้าน

ภ าพ ลัก ษ ณ์  ผ ล ก ร ะ ท บท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 
ศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนั 
 ดังนัน้ การเรียนรู้พิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตา โดยใช้
กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาในการบรรยายให้
ความรู้ ส่งผลให้นิสติที่เข้าร่วมการเรียนรู้มีทศันคติ ที่ไม่
แตกต่างกนั เป็นผลจากนิสติเพศชายและนิสติเพศหญิงมี
การท ากจิกรรมการเรียนรู้ที่เหมอืนกนั ประกอบกบัการใช้
คู่มือการเรยีนรู้พธิีกรรมการเลี้ยงปู่ ตาที่มปีระสทิธภิาพใน
การถ่ายทอด จงึส่งผลให้นิสติที่มเีพศต่างกนัมทีศันคติต่อ
พธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตาไม่แตกต่างกนั 
 3) นิสติทีม่เีพศต่างกนัมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไม่
แตกต่างกนั เป็นผลมาจากปัจจยัดา้นเพศอาจไม่สง่ผลต่อ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ทีไ่ม่แตกต่างกนั ทัง้นี้ เป็นผลจาก
นิสิตเพศชายและนิสิตเพศหญิงมีการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เหมือนกัน ประกอบกับคู่มือการเรียนรู้พิธี
กรรมการเลี้ยงปู่ ตาทัง้ 3 หน่วยการเรียนรู้ ที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา จงึส่งผลให้
นิสติที่มเีพศต่างกนัมจีรยิธรรมที่ไม่แตกต่างกนั ซึ่งเป็น
แนวคดิของศกัดา ไชกจิภญิโญ (2547: 3) การสอนแบบ
สอดแทรกจรยิธรรม มกีารอาศยักระบวนการกระตุ้น ให้
เกดิการพฒันาซึ่งเป็นการท าใหผู้้เรยีนเกดิความอยากรู้ 
อยากเห็น อยากเรียนรู้และได้ปฏิบัติจนเกิดความ  84 
เข้าใจ เกิดความเชื่อความศรทัธาและยึดถือสิง่นัน้เป็น
แนวทางด าเนินชีวิต โดยเฉพาะการสอนสิ่งแวดล้อม
ศกึษาใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายทีส่ าคญั คอื ใหม้คีวามรูค้วาม
เขา้ใจเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมหรอืจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม อนั
จะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาวกิฤตสิิง่แวดลอ้ม การสอนให้
ผู้เรียนได้เพียงเนื้อหาเป็นสิ่งที่ยังไม่เพียงพอ แต่สิ่งที่
ส าคญัควรมกีารสอนจรยิธรรมสิง่แวดล้อมควบคู่ไปดว้ย 
หรอืควรสอดแทรกจรยิธรรมในการเรยีนการสอนไปใน
ขณะเดียวกัน นักสิ่งแวดล้อมศึกษาจะมีเพียงความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างเดียวไม่พอ จ าเป็นต้องมี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Ethic) ซึ่งเป็น
หลกัการปฏบิตัิเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม ส าหรบัมนุษย์ที่ยดึ
ความดีงามความถูกต้องตามหลักคุณธรรมและความ
เมตตาทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้จะมผีลกระทบต่อ
ชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกนั ในการที่มนุษย์พงึปฏบิตัิต่อ
สิง่แวดล้อมจึงประกอบไปด้วยรากฐานความเชื่อมัน่ใน
เชิงคุณธรรมที่มีความแตกต่างในระดับที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมที่แตกต่างกนัไปและส่งผลต่อ
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การอยู่ร่วมกบัสิง่แวดล้อมอย่างผสมกลมกลืนและเป็น
มิต ร ต่ อสิ่ ง แ วดล้อมตลอด  ถึ ง ส่ ง ผล ต่ อคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มและคุณภาพชวีติ และเป็นไปตามแนวคดิของ 
ภทัรา นิคมานนท ์(2538: 151) จรยิธรรมเป็นคุณลกัษณะ
ดา้นเจตพสิยั เป็นคุณลกัษณะทางดา้นจติใจ อารมณ์หรอื
ความรู้สกึของบุคคล การวดัและประเมนิจรยิธรรมจงึมี
วธิกีารวดัและประเมนิเช่นเดยีวกบัการวดัด้านเจตพิสยั 
ซึ่งมธีรรมชาติของการวดัและประเมนิ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ดวงฤด ีศริพินัธุ ์(2559: 116) ไดศ้กึษา ผูน้ า
เชงิจรยิธรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็
ของครูโรงเรียนการกุศล ของวัดในพระพุทธศาสนา 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ผล
การศึกษาพบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัด
ส านักงานการศกึษาเอกชน จงัหวดัสงขลา ในภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกบังานวิจยั
ข อ ง ส าค ร  พ รหม โคต ร  ( 2555: 24-30) ไ ด้ ศึกษา 
พฤติกรรมทางจรยิธรรมของนักศกึษามหาวทิยาลยัราช
ภฏัเลย ผลการวจิยั พบว่า นักศกึษาที่มเีพศต่างกนั  มี
พฤตกิรรมทางจรยิธรรมไม่แตกต่างกนั 
 ดังนัน้ การเรียนรู้พิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตา โดยใช้
กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา ในการบรรยาย
ให้ความรู้ ส่งผลให้นิสิตที่เข้าร่วมการเรียนรู้ มีจริยธรรม
สิง่แวดล้อมที่ไม่แตกต่างกนั เป็นผลจากนิสติ เพศชายและ
นิสิตเพศหญิงมีการท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมือนกัน 
ประกอบกบัการใชคู้่มอืการเรยีนรูพ้ธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตา ทีม่ี

ประสทิธภิาพในการถ่ายทอด จงึสง่ผลใหน้ิสติทีม่เีพศต่างกนั 
มีจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัพธิกีรรมการเลี้ยงปู่ ตา ไม่
แตกต่างกนั 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยั ไปใช้   
 1) ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
  1.1) หน่วยงานทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งควรมจีดัการ
ส่งเสรมิใหน้ักเรยีน นิสติ เยาวชน ประชาชน หรอืบุคคล
ทัว่ไปให้ได้รู้จกัพิธกีรรมการเลี้ยงปู่ ตา ที่ท าให้เกิดการ
อนุรกัษ์พธิกีรรมและท าให้เกดิจติส านึกที่จะช่วยกนัดูแล
พืน้ทีป่่าของชุมชน 
  1.2) ส านักงานวฒันธรรมประจ าจงัหวดัผู ้น า
ชุมชน หรือผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ร ับผิดชอบควรมีการ
จดัการอบรม เผยแพร่ขอ้มลู สบืทอดอนุรกัษ์เกีย่วกบัพธิี
กรรมการเลีย้งปู่ ตาและน าเอาพธิกีรรมการเลีย้งปู่ ตาไปใช้
ในชุมชนเพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้มธรรมชาตเิอาไว ้
 2) ขอ้เสนอแนะในการวจิยัต่อไป 
  2.1) ควรศกึษาวจิยัเกีย่วกบัพธิกีรรมการเลีย้ง
ปู่ ตาของท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ว่าพธิกีรรมการเลี้ยงปู่ ตา
นัน้มคีวามคลายหรอืต่างกนัอย่างไร  
  2.2) ควรมกีารใช้คู่มอืการเรยีนรู้เกี่ยวกบัพธิี
กรรมการเลีย้งปู่ ตา ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างอื่น เพื่อ
เปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
กบักลุ่มตวัอย่างเดมิ 
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