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บทค ดยอ่ 
 วิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นตะเคียนหิน โดยใช้กรณีศึกษาให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อน และหลงั
การสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้ม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ได้
จากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นตะเคยีนหนิ โดยใช้
กรณีศกึษา แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 
คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวิจยัพบว่า คู่มือการส่งเสริม มี
ประสทิธิภาพ เท่ากบั 82.33/87.78 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มือการส่งเสริมเท่ากบั 0.7571 แสดงว่านิสติมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้รอ้ยละ 75.71 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้น
ตะเคยีนหนิ โดยใชก้รณีศกึษา หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of planting precious trees: hopea 
ferrea by using case studies 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 research were a manual to promoting of the planting precious trees: hopea ferrea by using 
case studies, the environmental knowledge test, deviation and paired t-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 82.33/87.78 . The effectiveness of the activity manual index was equal to 
0.7571. The students had more knowledge and effect to increased student progress after using the training 
manual at 75.71%. After the training the students had an average score of environmental knowledge, attitude 
and ethics more than before training statistical significantly level of .05. 
 
Keyword:  Promotion, Hopea ferrea, environmental knowledge, environmental attitude, environment ethics, 

Case studies 
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1. บท  ิำ  
 ต้นตะเคียนหินเป็นพืชในวงศ์ยางนา มีขนาด 
ล าต้นที่ใหญ่และสูงจึงเป็นที่ต้องการของเศรษฐกิจ 
มีราคาสูง และน าไปใช้ประโยชน์สร้างบ้านเรือนเช่น
น าไปท าเสาบา้นเพราะมเีนื้อไม้ทีแ่ขง็แรงทนทานมาก 
และของใช้ต่างๆ จงึเป็นทีต่้องการของมนุษย์ ซึ่งเป็น
ปัญหาอย่างมากมีการลกัลอบการตัดต้นตะเคียนหิน
เป็นจ านวนมากถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์ และ
ในตอนนี้ไม่มีรณรงค์และการส่งเสริมการปลูกต้น
ตะเคยีนหนิเพื่อรกัษาไวใ้ช้ประโยชน์ในอนาคต ดงันัน้
ผู้วิจยัจงึได้มกีารส่งเสรมิการปลูกต้นตะเคียนที่อยู่ใน 
ไม้สกุลยาง โดยใช้เทคนิคการท่องเที่ยวเพื่ออนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม (กรมป่าไม,้ 2559: เวบ็ไซต)์ 
 การสูญเสียพื้นที่ ป่ าในอดีตจนถึง ปัจจุบัน
รูปแบบต่างๆ ท าให้พนัธุ์พชื สตัว์ และจุลนิทรยี์ลดลง 
รวมทัง้การลกัลอบตดัเพื่อน าไม้ออกจากป่า และการ
ท าลายป่าเพื่อเปลีย่นพืน้ที่ไปใชป้ระโยชน์ในดา้นอื่นๆ 
ทั ้ง ก า รแผ้ว ถา ง ป่ า  กิ จ กร รมนี้ ส่ ง ผล ให้ค ว าม
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ของพันธุ์พืช
และสตัว์ลดลง ซึ่งบางชนิดอาจเสี่ยงต่อการสูญพนัธุ์ 
เมื่อมองยอ้นอดตีไปตัง้แต่ปี พ.ศ. 2504 จนถงึปัจจุบนั 
จ านวนพืน้ทีป่่าของประเทศไทยลดลงจากรอ้ยละ 53.3 
ของพื้นที่ประเทศ คงเหลือประมาณร้อยละ 30 ของ
พื้นที่ประเทศ หรือน้อยกว่า 100 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.
2552 ดังนั ้น การอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่าที่
เหลืออยู่จึงนับว่าเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็น เพื่อ
ประโยชน์ในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม และเป็นที่อยู่อาศยั
ของสตัว์ป่าในอนาคต ในขณะเดียวกนัการลดลงของ
ผนืป่ายงัเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหนึ่ง ทีส่ง่ผลต่อการเกดิ
ภัยพิบัติ เช่น การเกิดอุทกภัยหรือความแห้งแล้ง 
เน่ืองจากขาดตน้ไมท้ีอุ่ม้น ้า และดดูซบัน ้า ดงันัน้มนุษย์
จงึได้เริม่ตระหนักถึงภยัอนัตรายที่เกดิจากธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมมากขึน้ จึงต้องหนัมาช่วยกนัอนุรกัษ์
ผนืป่าธรรมชาติและฟ้ืนฟูป่าดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย
วิธี เช่น การสร้างป่าโดยการป้องกันพื้นที่ไม้ถูกที่
รบกวนเพื่อใหป่้าฟ้ืนฟูด้วยตวัเอง หรอืการปลูกป่าใน
การปลูกป่านัน้มีหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เช่น  
การปลูกป่าในพื้นที่ต้นน ้ า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัฯ ทรงมพีระราชด ารสัแนวทางการปลูกป่าใน

พืน้ทีต่้นน ้า เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2555 มสีาระส าคญั
ว่า การปลกูป่าควรปลกูไมเ้นื้ออ่อน ขึน้เรว็ ใชง้านและขาย
ได้ส่วนหนึ่ งปกป้องไม้เนื้ อแข็งโตช้า การปลูกไม้
ผสมผสานด้วยกนัหลายชนิด เพื่อป้องกนัการท าลาย 
และป้องกนัการตดัไมช้นิดทีม่รีาคาแพง (ส านักงานหอ
พรรณไม,้ 2555: 10) ตลอดจนการส่งเสรมิการปลูกป่า
สามอย่าง เพื่อประโยชน์สีอ่ย่าง จ าเป็นต้องใชผ้ลการ
ศึกษาวิจยัที่ผ่านมาพิจารณาถึงชนิดพรรณไม้ที่ปลูก 
ระบบนิเวศดัง้เดมิของชนิดไม้ ตลอดจนการเกบ็เมลด็
การเลี้ยงกล้าไม้ให้ได้ขนาดที่เหมาะสมซึ่งเป็นแนว
ทางการด าเนินการ (จนิตนา บุพบรรพต, 2557: 6) 
 ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ เป็นไมย้นืตน้ทีม่มีลูค่าสงู
มาเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิดงักล่าว สามารถกระท า
ไดโ้ดยการออกเป็นกฎกระทรวง ตามมาตรา 8(6) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558  
ที่บัญญัติให้หลักประกัน ได้แก่ ทรัพย์สินอื่นตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ดงันัน้เพื่อก าหนดใหไ้มย้นืต้น
ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ต้นไม้ตามบัญชีท้าย
กฎหมายว่าดว้ยสวนป่าสามารถน ามาเป็นหลกัประกนั
ทางธุรกิจได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความ
สะดวกและมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
(ส านกัสง่เสรมิการปลกูป่า กรมป่าไม,้ 2563: เวบ็ไซต)์ 
 การสอนแบบกรณีศกึษา หมายถงึ กระบวนการ
ที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่
สมมติขึ้นจากความเป็นจริงและตอบประเด็นค าถาม
เกี่ยวกบัเรื่องนัน้ แล้วน าค าตอบและเหตุผลที่มาของ
ค าตอบนัน้มาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาวตัถุประสงค์ โดยมีขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนสิง่แวดลอ้มศึกษาโดยใชว้ธิกีาร
เรียนรู้แบบกรณีศึกษา จัดท าแผนการเรียนรู้โดยมี
ขัน้ตอนสร้างแผนการจดัการเรยีนรู้โดยศกึษาเอกสาร
ต าราโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดเนื้อหา
รายวชิาจริยธรรมสิง่แวดล้อมและศกึษาเอกสารต ารา
เกี่ยวกบัการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้ดว้ยการสอน
แบบ กรณีศกึษา เพื่อน ามาเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้
ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ผูส้อน/ผูเ้รยีน น าเสนอ
กรณีตัวอย่าง , ผู้เรียนศึกษากรณีตัวอย่าง , ผู้เรียน
อภิปรายประเด็นค าถามเพื่อหาค าตอบ ผู้สอนและ
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ผู้เรียนอภิปรายค าตอบ ผู้สอนและผู้เรียนอภิปราย
เกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ปัญหาของผู้เรียนและสรุป
การเรียนรู้ที่ได้รับ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้และ
กจิกรรมการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี, 2550 : 
362)   
 การสอนดว้ยกรณีศกึษาเป็นวธิกีารสอนทีไ่ดร้บั
ความนิยมในหลากหลายสาขาวิชา เช่น การจดัการ
กฎหมาย และแพทยศ์าสตร ์รวมทัง้การศกึษาเพื่อสอน
นิสตินกัศกึษาคร ูในกระบวนการเรยีนการสอนลกัษณะ
นี้ ผู้สอนจะน าเสนอกรณีตัวอย่างที่ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความคิด หาค าตอบที่หลากหลายเพื่อใช้ในการ
อภิปราย และหาทางแก้ไขปัญหาซึ่งมีทางออกที่
หลากหลายการประยุกตใ์ชก้ารสอนแบบกรณีศกึษาใน
การเรยีนการสอนแบบอเีลริ์นนิง (ฐาปณีย ์ธรรมเมธา, 
2557: 117-233) การสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ที่ ไ ด้รับ ไปใช้แก้ ปัญหาได้นั ้นถือว่ า เ ป็น
ความส าคญัยิง่ของการใหศ้กึษามรีปูแบบการเรยีนการ
สอนหลากหลายรูปแบบทีต่อ้งการพฒันาความคดิ การ
แกปั้ญหาของผู้เรยีน ซึง่เน้นการออกแบบสิ่งแวดลอ้ม
ทางการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิให้ การเรยีนการสอนสามารถ
พัฒนาผู้ เ รียนได้ในระดับการคิดแก้ปัญหา เช่น 
สิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูร้ะบบเปิด เป็นตน้ ซึง่จะช่วย
ผลกัดนัให้เกดิกระบวนการของการแปลความตีความ
และเชื่อมโยงกบัความรู ้  
 ดงันัน้ผู้วิจยั จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของ
การปลกูตน้ตะเคยีนหนิ จากทีไ่ดก้ล่าวในขา้งตน้ ถอืว่า
เป็นไมท้ี่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ ทีส่ามารถน าต้น
ตะเคยีนหนิไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ จงึมกีาร
สง่เสรมิการปลกูตน้ตะเคยีนหนิ โดยใชก้รณีศกึษา เพื่อ
ฟ้ืนฟูใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์กลบัคนืมารวมถงึการดูแล
รักษาและคุณค่าของต้นตะเคียนหิน ทัง้ ในด้าน
ความส าคญั คุณค่า การอนุรกัษ์ และการดูแลรกัษาก็
จะถือว่ามีความส าคญัมาก โดยองค์ความรู้เหล่านี้จะ
เกีย่วขอ้งกบัความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
ในการส่งเสริมการปลูก ต้นตะเคียนหิน โดยใช้
กรณีศกึษา 
 
 

2. ว  ตถปุหะสงค ์
 2.1 เพื่ อพัฒนาคู่ มือการส่ งเสริมการปลู ก 
ต้นตะเคียนหิน โดยใช้กรณีศึกษาที่มีประสทิธิภาพและ
ประสทิธผิลตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การปลกูตะเคยีนหนิ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการ
ปลกูตะเคยีนหนิ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
  
3. วนธีด ำเน นิิาำหวนจ ย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม และ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
99 คน     
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปี
ที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม้และ
สตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น คอื คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้น
ตะเคยีนหนิ โดยใชก้รณีศกึษา 
 2) ตวัแปรตาม คอื   
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้ตะเคยีนหนิ 
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้ตะเคยีนหนิ 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด  
  1) คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นตะเคยีน
หนิ โดยใชก้รณีศกึษา 
  2) แผ่นพบัการปลกูตน้ตะเคยีนหนิ 
 3.3.2 เครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูก
ตน้ตะเคยีนหนิ 
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  2) แ บ บ วั ด ทั ศ น ค ติ ต่ อ ก า ร ป ลู ก 
ตน้ตะเคยีนหนิ 
  3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา  เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่ คู่มือ แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ 
แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการปลกูตน้ตะเคยีนหนิ  
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มอืการเรยีนรูก้ารสง่เสรมิการปลกูต้น
ตะเคยีนหนิ โดยมเีนื้อหาการเรียนรู้ทัง้หมด 4 หน่วย 
ประกอบไปดว้ย หน่วยการสง่เสรมิที ่1 เรื่อง ไมม้คี่าทาง
เศรษฐกจิ หน่วยการส่งเสรมิที ่2 เรื่อง ลกัษณะทัว่ไปของ
ต้นตะเคยีน หน่วยการส่งเสริมที่ 3 เรื่อง การขยายพนัธุ์ 
และการเพาะปลูก  หน่วยการส่งเสริมที่  4  เรื่อง
กรณีศกึษา  
  2.2) แผ่นพับเรื่องการส่งเสริมการปลูกต้น
ตะเคยีนหนิ  โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วยการสง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ตน้ตะเคยีนหนิโดยใชก้รณีศกึษา มลีกัษณะเป็นค าถาม 
ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน  
20 ขอ้ 
  2.4) แบบวัดทัศนคติ มีลักษณะเป็นแบบ 
วัดแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating scale) มี   
5 ตวัเลอืก คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็
ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม มลีกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตัวเลือก ก ข ค และ ง คือ 
เพื่อตนเอง เพื่อญาติมติรพวกพอ้ง เพื่อสงัคม เพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้องพรอ้มทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือ และ
เครื่องมอื มคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความ

เหมาะสมของคู่มือ และเครื่องมอื มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิมคีวาม
เหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5)  น า เครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.87 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.32 
- 0.56 และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.43 – 0.70  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัทศันคตคิ่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.86 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.55 –  0.79 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากับ 0.92 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.46 – 0.73 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่
ก าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัด
กจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูตน้ตะเคยีนหนิ  
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยการส่งเสริมการปลูก 
ต้นตะเคียนหิน โดยใช้กรณีศกึษา มีวธิีการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูดงัต่อไปนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด 
คอื คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นตะเคยีนหิน 
โ ด ย ใ ช้ ก ร ณีศึ กษ า  แ ล ะ แ ผ่ นพับ ก า รปลู ก ต้ น 
ตะเคยีนหนิ      
   2) สรา้งเครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
คอื  ศกึษาขอ้มูลเบื้องต้น โดยศกึษาจากเอกสารงานวจิยั
ต่าง  ๆเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบของเนื้อหาใน
การจดัท าคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ต้นตะเคยีนหนิ 
พรอ้มทัง้จดัเตรยีมคู่มอืในการถ่ายทอด และน าเนื้อหาจาก
คู่มอืที่สมบูรณ์แลว้ น าเสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษา จากนัน้
น ามาปรบัปรุงแกไ้ข และน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน  
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   3) น าแบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิ
และแบบวดัจรยิธรรมจรยิธรรม เกี่ยวกบัการส่งเสริมการ
ปลูกตน้ต้นตะเคยีนหนิ โดยใชก้รณีศกึษา ไปทดลองใชก้บั
นิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง (Try Out) จ านวน 30 คน เพื่อหา
ประสทิธภิาพของเครื่องมอื 
  ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ขัน้ก่อนเข้าสู่กระบวนการ เป็นการ
เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการส่งเสริมหรือสร้าง
บรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมโดยการสร้าง
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ  
   2) ขัน้เขา้สู่กระบวนการ ในการจดักจิกรรม
ครัง้นี้ประกอบไปดว้ย การบรรยาย โดยใชคู้่มอืการส่งเสรมิ
การปลูกไมม้คี่า: ต้นตะเคยีนหนิ โดยใช้กรณีศกึษา โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้   
     2.1 ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรม
นนัทนาการ 
     2.2 ให้ผู้ เข้าร่ วมการส่งเสริมท า
แบบทดสอบก่อนการส่งเสริม ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ 
แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
     2.3 เขา้สู่กระบวนการ การใหค้วามรู้ 
อธบิายเกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่2 หน่วยที่ 
3 และหน่วยที ่4 พรอ้มกบัท าแบบฝึกหดัระหว่างหน่วยการ
ส่งเสริมที่ประกอบกบัการบรรยายที่ผู้วิจยัได้บรรยายให้
ความรู ้หน่วยที ่1 ถงึ หน่วยที ่4 ตามล าดบั 
     2.4 ใหน้ิสติกลุ่มตวัอย่างเรยีนรูพ้ื้นที่
กรณีศกึษา คือ วดักู่แก้ว และ วดัเจริญผล อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม วเิคราะหส์ภาพปัญหาของพืน้ที่
กรณีศกึษา จดัอภิปรายกลุ่มเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา น าเสนอสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของพืน้ทีก่รณีศกึษา     
   3) ขัน้การวดัและประเมนิผล ในขัน้นี้เป็น
ขัน้ตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงค์ของผู้วจิยั 
ทบทวนในเนื้อหาทีผู่ร้บัการสง่เสรมิไดร้บั พรอ้มมกีารถาม-
ตอบ เพื่อท าความเขา้ใจในเนื้อหาและความรูท้ี่ไดร้บั และ
ท าแบบทดสอบหลงัการส่งเสริม ได้แก่ แบบทดสอบ
ความรู้  แบบวัดทัศนคติ  และแบบวัดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม  

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
          สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  
   2.1) ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  
   2.3) ค่าความยากง่าย 
   2.4) ค่าความชื่อมัน่ 
   2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สหปุผัาำหวนจ ย 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกต้นตะเคียนหิน โดยใช้กรณีศึกษา 
ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 
82.33 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็น 
รอ้ยละ 87.78 ดงันัน้ การส่งเสรมิการปลูกต้นตะเคยีน
หนิโดยใชก้รณีศกึษา มปีระสทิธภิาพของคู่มอืส่งเสรมิ 
82.33/87.78 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้
(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอื
การปลูกต้นตะเคยีนหนิ โดยใชก้รณีศกึษา มคี่าเท่ากบั 
0.7571 หมายความว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีวามรู้
เพิ่ม ขึ้น  และส่ ง ผลให้ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการส่ ง เส ริมมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอื
สง่เสรมิรอ้ยละ 75.71 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ตะเคยีนหนิ โดยใชก้รณีศกึษา (E1/E2) 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ตะเคยีนหนิ โดยใชก้รณีศกึษา 
 

ผัหวมคะแิิ
ควำมหูา่้อิาำห

ส่งเนสหนม 

ผัหวมคะแิิ
ควำมหูล้ั งาำห

ส่งเนสหนม 

คะแิิเนตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมหู ้

ค่ำด ชิีปหะสนทธนผั 
(E.I.) ของคู่มือ 

เนาณฑ ์

287 524 20 0.7571 ผ่านเกณฑ ์

 
4.2) ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกับความรู้  
ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการปลูกต้นตะเคียนหิน ก่อนการส่งเสริม
และหลงัการส่งเสริม 
 จากการศกึษาพบว่า ก่อนการสง่เสรมิผูเ้ขา้ร่วม
การส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับการปลูก 
ต้นตะเคียนหินอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=9.56) และ
หลงัการส่งเสรมิมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่เกีย่วกบัการปลูก
ต้นตะเคียนหินอยู่ในระดบัมากที่สุด (�̅�=17.56) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างหน่วยการส่งเสริม 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิมคี่ามากกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(ดงัตารางที ่3) 
 ส่ ว นค ะแนนทัศนคติ เ ฉ ลี่ ย ต่ อ ก า รป ลู ก 
ต้นตะเคียนหิน อยู่ในระดับเห็นด้วย (�̅�=3.69) และ

หลงัการส่งเสรมิมคีะแนนทศันคตเิฉลีย่เกีย่วกบัต่อการ
ปลูกต้นตะเคียนหิน อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(�̅�=4.30) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระหว่างหน่วย
การส่งเสรมิ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิมคี่า
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05    
 ส่วนคะแนนจรยิธรรมสิง่แวดล้อม อยู่ในระดบั
เพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง (�̅�=2.25) และหลงัการสง่เสรมิ
มคีะแนนจริยธรรมสิง่แวดล้อม อยู่ในระดบัเพื่อความ
ถูกต้องดงีาม (�̅�=3.39) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ระหว่างหน่วยการสง่เสรมิ พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัการ
ส่งเสรมิมคี่ามากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3  ผลการศกึษาการเปรยีบเทยีบกบัความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัการส่งเสรมิการปลูก
ตน้ตะเคยีนหนิ ก่อนการสง่เสรมิและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

ด้ำิ 
า่อิาำหส่งเนสหนม ลั งาำหส่งเนสหนม 

df t p 
�̅� S.D หะด บ �̅� S.D หะด บ 

ความรู ้
(N=20) 

9.56 2.14 ปานกลาง 17.56 0.62 มากทีส่ดุ 29 -18.892 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.69 0.24 เหน็ดว้ย 4.30 0.10 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 29 -13.173 .000* 

ลิ่วยาำหส่งเนสหนม 
คะแิิ
เนตม็ �̅� S.D. 

หอ้ยัะของ 
คะแิิเนฉั่ีย 

เนาณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.53 1.13 82.33 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.56 0.62 87.78 ผ่านเกณฑ ์

ปหะสนทธนภำพของคู่มือ เนท่ำา บ 82.33/87.78 
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ด้ำิ 
า่อิาำหส่งเนสหนม ลั งาำหส่งเนสหนม 

df t p 
�̅� S.D หะด บ �̅� S.D หะด บ 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม

(N=4) 
2.49 0.60 

เพื่อญาติ
มติรพวก
พอ้ง 

3.43 0.43 
เพื่อความถูกตอ้ง              

ดงีาม 
29 -7.017 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภนปหำยผั 

5.1 ผลการการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้ 
มีค่า: ต้นตะเคียนหิน โดยใช้กรณีศึกษา 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกต้นตะเคียนหิน โดยใช้กรณีศึกษา 
พบว่า ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็น
ร้อยละ 82.33 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  
คดิเป็นร้อยละ 87.78 ดงันัน้ การส่งเสรมิการปลูกต้น
ตะเคยีนหนิ โดยใชก้รณีศกึษา มปีระสทิธภิาพของคู่มอื
ส่งเสริม 82.33/87.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
เน่ืองจากผูว้จิยัไดใ้หค้วามส าคญัของการเรยีนรู ้โดยใช้
คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ตะเคยีนหนิโดยใชก้รณีศกึษา 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของปรชีา ช้างขวญัยนื และคณะ 
(2551 : 127) ได้กล่าวว่า คู่มอืเป็นหนังสอืที่ใช้ควบคู่
ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืทีใ่ชแ้นวทาง
ปฏิบตัิให้กบัผู้ใช้สามารถกระท าสิง่นัน้ๆ ให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายส่วนคู่มอืแหล่งอ้างองิต่างๆ ปกติมกัจะ
ใชค้วบคู่กบัหนังสอืเรยีน เป็นหนงัสอืทีค่รไูดศ้กึษาดว้ย
ตน เอง  และ เ ป็นไปตามแนวคิดของ  เ รือ งชัย 
จรุงศริวฒัน์ (2555 : 77) ไดก้ล่าวว่า คู่มอืเป็นเอกสาร
หรือหนังสือที่จ ัดท าขึ้นเพื่อให้ครูใช้จัดกิจกรรมการ
เรยีนการสอน สามารถสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทางของ
หลกัสตูรหรอืใชเ้ป็นคู่มอืของครใูนการใชห้นังสอืเล่มใด
เล่มหนึ่ง คู่มือที่เขยีนขึ้นเป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มือได้
ศึกษาท าความเข้าใจเรื่องที่จะท า  และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุส าเร็จตาม
เป้าหมาย เพื่อใหผู้้ใช้คู่มอืมคีวามสะดวกและสามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มาตรฐานที่
ใกล้เคียง และเป็นไปตามแนวคิดของนุดี รุ่งสว่าง 
(2543 : 24) ไดก้ล่าวไว้ว่า คู่มอืทีด่คีวรมดีงันี้ 1) ดา้น
รูปแบบ มีขนาดรูปเล่มเหมาะสม ตัวอกัษรอ่านง่าย 

ชดัเจน มรีูปภาพประกอบเหมาะสมกบัเนื้อหาและการ
น าเสนอกจิกรรมแต่ละขัน้ตอนมคีวามชดัเจน 2) ด้าน
เน้ือหา ของคู่มอืควรมวีตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวช้ดัเจน 
เหมาะสมเข้าใจง่าย เนื้อหาความรู้มีความเหมาะสม
ตรงกับความต้องการและความจ าเป็น 3) ด้านการ
น าไปใชม้กีารก าหนดขัน้ตอนการศกึษาคู่มอืไวช้ดัเจน 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของน ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ 
(2559: 543-563) ได้ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคที่เป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 80.70/83.68 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา โคตะวินนท์ 
(2562: 57) ได้ศกึษา การส่งเสรมิการจดัการขยะจาก
ต้นทางดว้ยหลกั 3Rs โดยใชคู้่มอื เพื่อลดปรมิาณขยะ
อินทรีย์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนเทศบาลศรีสวสัดิว์ ิทยา ต าบลตลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า วธิกีาร
จดัการขยะของโรงเรียนยังไม่ชัดเจน ผลการศึกษา
พบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ 86.84/84.34 
และสอดคล้องกับงานวิจยัของอรอุมา สงชะวา และ
คณะ (2559: 216-228) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอื
อบรมการแกไ้ขปัญหาดนิขาดความอุดมสมบูรณ์ เพื่อ
ปลกูมนัส าปะหลงัในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือการอบรม เท่ากับ 
82.94/81.23  
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มือ 
มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.7571 ซึง่สง่ผลให้
มคีวามก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึน้หลงัจากการใช้
คู่มือการส่งเสริมร้อยละ 75.71 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้าร่วมการส่งเสริมโดยใช้คู่มืออบรมการ
เรียนรู้นัน้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ท าให้ค่าดชันี
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ประสทิธผิลมคี่าทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน ซึง่เป็นไปตาม
แนวคดิของถวลัย ์มาสจรสั (2553 : 62-65) ไดก้ล่าวไว้
ว่า การจดัการสิง่แวดล้อมการเรียนรู้จึงเป็นส่วนหนึ่ ง
ของการศึกษาสร้างสรรค์  และการน าไอซีทีมา
ประยุกต์ใชก้บัการสรา้งสรรค ์สามารถจดการศกึษาได้
หลายรูปแบบ และเป็นไปตามแนวคิดของสุพัตรา  
วงศษ์า (2549: 77) ไดก้ล่าวว่า การพฒันากจิกรรมการ
เรยีนรู้หมายถึงแบบแผนการด าเนินการจดัการเรยีนรู้
ไดร้บัการจดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎ ีหลกัการเรยีนรูห้รอืการสอนทีร่ปูแบบนัน้ยดึถอื
โดยผ่านกระบวนการการวจิยั และไดร้บัการพสิจูน์และ
ทดลองว่ามีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการสอนแสดง
ขัน้ตอนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอนต้องท าตาม
ขัน้ตอนในรูปแบบดงักล่าวเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ตามมุ่งหมายของรูปแบบนั ้นนัน้ และเป็นไปตาม
แนวคดิของ Sobel (2013: 36-45) กล่าวว่าการเรยีนรู้
โดยองิสถานทีเ่ป็นการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ในสถานทีจ่รงิใน
ท้องถิ่นอย่างมีความรู้ต่อผู้เรียนเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ
ทอ้งถิน่ และบูรณาการเนื้อหาต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนเหน็
ความส าคญัและความสมัพนัธ์ของสิง่รอบตัวทัง้ด้าน
สงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม การจดั
ประสบการณ์การเรยีนรู้ควรสอดคล้องกบัความสนใจ
ของผู้เรียน และความต้องการของสมาชิกในชุมชน 
เน้นการสอนที่ยึดประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นหลัก 
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความรกัผูกพนัต่อสถานที่ทอ้งถิน่ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชยัธชั จนัทรส์มุด (2553: 
144) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรบับุคลากรองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลการศึกษาพบว่า ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของหลกัสตูรฝึกอบรมการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรบับุคลากรองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ มคี่าเท่ากบั 0.7144 หมายความว่า ผูเ้ขา้
อบรมมคีะแนนเพิม่ขึน้ร้อยละ 71.44 ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของอภญิญา ชมมอน ประยูร วงศจ์นัทรา และ
ลิขิต จันทร์แก้ว (2562: 34) การส่งเสริมการเรียนรู้
ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัวน์ ้าในชุมชน ผลการศกึษา
พบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มืออบรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าใน
ชุมชน มีค่าเท่ากับ 0.6225 หมายความว่า นิสิตมี

ความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้า
ทางการเรยีนเพิม่ขึ้นหลงัจากการใช้คู่มอืการส่งเสริม
การเรยีนรู้คดิเป็นร้อยละ 62.25 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ปนัดดา ฤทธิส์ าแดง ประยูร วงศจ์นัทรา และกรรณิกา 
สุขงาม (2562: 46) การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการ
ท าฝายตน้น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชา ผลการศกึษา
พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตาม
ศาสตร์พระราชา มีค่าเท่ากบั 0.7142 หมายความว่า 
นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และสง่ผลใหน้ิสติ มคีวามกา้วหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือฝึกอบรม 
รอ้ยละ 71.42 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถ
ใชไ้ด ้
 ดัง นั ้น ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร ส่ ง เ ส ริม ก า รปลู ก 
ต้นตะเคียนหิน พร้อมทัง้ใช้คู่มือ ซึ่งเป็นรูปแบบการ
จดัการเรยีนการสอนของกจิกรรมใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้
ความเขา้ใจ ในเรื่องของการปลูกตน้ตะเคยีนหนิ สง่ผล
ใหก้ลุ่มตวัอย่าง มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทาง
ที่ดีขึ้น  ป ระกอบการ ถ่ ายทอดการ เรียนรู้ผ่ าน
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเกิดผลดี  และเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิเป็นอย่างมาก 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้เกีย่วกบั
การปลูกต้นตะเคียนหิน โดยใช้กรณีศึกษา 
 ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไม้
มคี่า: ต้นตะเคยีนหนิ โดยใช้กรณีศกึษา โดยรวมก่อน
และหลงัการการส่งเสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ 
มคีวามรู้ก่อนการส่งเสรมิการปลูกต้นตะเคยีนหนิโดย
ใช้กรณีศกึษา ก่อนการส่งเสรมิมคีะแนนความรู้เฉลี่ย
อยู่ในระดบัปานกลาง 9.56 หลงัการส่งเสรมิผู้เขา้ร่วม
การสง่เสรมิ มคีะแนนความรูเ้ฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
17.56 เมื่อเทยีบคะแนนความรู้เฉลี่ยก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า หลังจากการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสริม มีคะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจาก
คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้ตะเคียนหิน โดยใช้
กรณีศึกษา มีความเหมาะสม พร้อมกับมีเนื้อหาที่
ส าคญั และน่าสนใจต่อการเรยีนรู้ท าให้ผู้เข้าร่วมการ
สง่เสรมิเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืเพิม่มากยิง่ขึน้ ซึง่คู่มอื
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การการส่งเสรมิการปลูกตะเคยีนหนิโดยใชก้รณีศกึษา 
มุ่งเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมได้รับความรู้
ใหม่ๆ และถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิได้
เรยีนรูเ้รื่องทีม่อียู่ในเนื้อหา ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ
กรีติ ยศยิ่งยง (2546 : 3) ความรู้เป็นทรพัย์สนิที่จบั
ตอ้งไม่ไดแ้ต่เป็นสิง่ทีม่คี่ามากส าหรบัองคก์ร องคก์รจงึ
จ าเป็นทีจ่ะต้องพฒันาความรูใ้หโ้ดดเด่นอนัเป็นต้นทุน
ทีส่ าคญัขององคก์รเพื่อความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนั 
และเพื่อเพิม่คุณค่าในการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ตัวอย่างเช่น ความรู้ที่เกดิขึน้มานาน
แลว้หรอือาจจะเรยีกว่า ภูมปัิญญา หรอืทีเ่รามกัจะคุน้หู
กบัค าว่า ภูมปัิญญาชาวบา้น คอื ความรูท้ี่มไิด้เกดิมา
จากแต่ผู้มีการศึกษาสูงๆ เท่านัน้ แต่ยังสามารถถูก
ผลิตขึ้นมาจากบุคคลธรรมดาทัว่ไป หรือที่เรียกว่า 
ชาวบ้านความรู้ที่ได้จากภูมิปัญญา ชาวบ้านก็มิได้มี
คุณค่าทีย่ิง่หย่อนไปกว่าภูมปัิญญาของนักวชิาการและ
สงัคมยุคปัจจุบนัได้เชิดชูว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็น
ความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งเพราะความรู้ที่ถูกผลิตออกมามิ
ได้ม าจากตัวหนั งสือ ในต า รา  หรือการวิจัย ใน
หอ้งทดลอง หากแต่เกดิมาจาก ประสบการณ์ที่ถูกสัง่
สมลองผิดลองถูกสบืทอดกนัมา หลายชัว่อายุคนภูมิ
ปัญญาเหล่านี้ได้เคลือบแฝงไว้ ด้วยวัฒนธรรมทาง
สงัคมอีกมากมายซึ่งความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ 
มักมองข้ามและเป็นการยากที่จะใช้เทคโนโลยีหรือ
ความรู้ใดๆ มาผลติความรู้อนัเป็นภูมิปัญญาเหล่านัน้
ได้ในเวลาอนัสัน้และเป็นไปตามแนวคิดของพรธิดา 
วิเชียรปัญญา (2547 : 21) ได้ให้ความหมายของ
ความรู้ คอืกระบวนการของ การขดัเกลาเลอืกใช้และ
บูรณาการการใช้สารสนเทศ เหล่านัน้จนเกิดเป็น
ความรู้ใหม่ (New knowledge) ความรู้ใหม่จึงเกิดขึ้น
จากการผสมผสานความรูแ้ละประสบการณ์เดมิผนวก
กบัความรู้ใหม่ที่ได้รบั ซึ่งความรู้ดงักล่าวเป็นสิง่ที่อยู่
ภายในบุคคลเป็นความรู้ที่ไม่ชดัแจ้งซึ่งหากได้รบัการ
ถ่ายทอดออกมาอยู่ ในรูปลายลักษณ์อักษรก็จะ
กลายเป็นความรู้ที่ชดัแจ้งและความรู้จะเกดิคุณค่าได้
หากมีการน าไปใช้ในการตัดสินใจและเป็นไปตาม
แนวคดิของวชิยั วงษ์ใหญ่ (2530 : 130) ได้ให้ความ
หมายความของความรู้ไว้ว่า ความรู้เป็นพฤติกรรม

เบื้องต้นที่ผู้เรียน สามารถจ าได้หรือระลกึได้โดยการ
มองเห็น ได้ยิน ความรู้ในขัน้นี้  คือ ข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ ์ค าจ ากดัความ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
จกัรพงษ์ ทา้วนิล (2557 : 82) ไดศ้กึษาการปลกูหวาย
เพื่อการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์ ส าหรบันิสติระดบั
ปรญิญาตร ีผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนโดยรวม 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 10.00 อยู่ในระดบัพอใช ้คดิเป็นรอ้ยละ 
50.00 สว่นหลงัการสง่เสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่โดยรวม 
17.80 อยู่ในระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.00 เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
นิสติมคีวามรูห้ลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของศตวรรษ สทิธิชยั (2557: 63) ได้ศึกษา
การส่งเสริมการปลูกพืชกลับหัวส าหรับชาวบ้านท่า
ขอนยาง ผลการศกึษาพบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ย
ความรูอ้ยู่ในระดบัน้อย และหลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมี
คะแนนความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด หลังการ
ส่งเสรมิชาวบา้นมคีวามรูส้งูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของวนิดา สรอ้ยสน (2562: 7) ไดท้ าการศกึษา
การส่งเสริมการเรียนรู้ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าใน
ชุมชน ผลการศกึษาพบว่า นิสติที่ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
การส่งเสรมิการเรยีนรู ้มคีะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนการ
ส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย (�̅� = 8.50) และหลงั
การส่งเสริมนิสติมีคะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (�̅�=17.29) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไม้
และสตัวป่์าในชุมชน ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อน
การส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศริวิรรณ ฤทธิเ์นตกุิล (2562 
: 201) การฝึกอบรมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้ม ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเทศบาลศรสีวสัดิ ์
วทิยา อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า จากการศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เรื่องการฝึกอบรมการใช้บรรจุภณัฑ์ที่เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรี
สวัสดิว์ ิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ก่อน
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ฝึกอบรมนักเรียนมีคะแนนเท่ากับ 512 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 17.08 คิดเป็นร้อยละ 42.70 และหลังการ
ฝึกอบรมมคีะแนนเท่ากบั 1013 มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
33.77 คดิเป็นรอ้ยละ 84.42 แสดงว่านักเรยีนมคีวามรู้
เพิม่ขึน้หลงัการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัเฉลมิพร โปตาเวทย ์
(2560 : 56) การพฒันาคู่มืออบรมการใช้ประโยชน์จาก
น ้ ามันพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรยีนเกิ้ง
วทิยานุกลู ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่ความรู้ 
ก่อนอบรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 11.10 คดิเป็นรอ้ยละ
เท่ากบั 55.50 หลงัอบรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 18.47 
คดิเป็นรอ้ยละเท่ากบั 92.35 เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ย
ความรู้ก่อนและหลงัการอบรม นิสติมคีวามรู้หลงัการ
อบรมมากกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  
 ดังนัน้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
การส่งเสริมการปลูกต้นตะเคียนหิน มคีวามรู้เพิ่มขึ้น
เนื่ องจากคู่มือการส่งเสริมมีความเหมาะสมและ
น่าสนใจ จึงท าให้เนื้อหาเหมาะกับผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสริมท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของ
คู่มอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิเป็นอย่างด ีซึ่งคู่มอืการสง่เสรมิ
การเรียนรู้การปลูกต้นตะเคียนหิน นัน้เน้นให้นิสิต
ได้รับประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้นิสิต
สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่ไดเ้กี่ยวกบัการ
ปลกูตน้ตะเคยีนหนิไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างสงูสดุ 
5.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติ ต่อการปลูก 
ต้นตะเคียนหิน โดยใช้กรณีศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการปลูกต้น
ตะเคยีนหนิ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่
ทศันคตต่ิอการปลูกต้นตะเคยีนหนิ โดยใชก้รณีศกึษา 
ก่อนส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 อยู่ในระดับ
เหน็ดว้ย หลงัสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.30 อยู่ใน
ความรูร้ะดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่
คะแนนก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการ
ส่งเสรมิมทีศันคติเพิม่มากขึ้นหลงัการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากการส่งเสริม
การปลูกต้นตะเคยีนหนิ มคีวามเหมาะสม พร้อมกบัมี

เนื้อหาที่ส าคัญ และท าให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
ทัศนคติของผู้เข้าร่วมการการส่งเสริมเพิ่มขึ้น และ
ตระหนักในสิง่แวดลอ้มทศันคต ิเจตคต ิและค่านิยมทีด่ี
ต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของสุภาภรณ์  
พลนิกร (2548: 226) กล่าวว่าทศันคต ิคอื วธิกีารทีแ่ต่
ละคนคิดรู้สึกและการกระท าต่อสภาวะแวดล้อมหรื
อปรมิาณของความรู้สกึทัง้ทางบวกและทางลบที่มต่ีอ
สิง่ทีม่ากระตุ้นต่างๆ (Stimuli) หรอืเป็นความโน้มเอยีง
ที่เกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อวัตถุใดๆ 
(Object) ทัง้ในด้านที่ดีและไม่ดีด้วยความเสมอต้น
เสมอปลาย (Consistent) และเป็นไปตามแนวคิด
ของศุภกนิตย์  พลไพรินทร์  (2540 : 79) สรุปว่ า 
ทัศนคติ หมายถึง การประเมินค่า ความรู้สึกความ
คดิเหน็ หรอืความเชื่อของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ ง อนัมี
พฤติกรรมที่แสดงออกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
รูส้กึเฉยๆ ต่อสิง่ต่างๆ ในสงัคม อนัเป็นผลมาจากการ
เรียนรู้ประสบการณ์ โดยตรงหรือทางอ้อมกบัสิง่นัน้ 
ปกติบุคคลจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่ เห็นด้วย และ
ทศันคตใินทางไม่ด ีต่อสิง่ทีไ่ม่เหน็ดว้ย และเป็นไปตาม
แนวคดิของพชัรา ตนัตปิระภา (2553: 56-57) กล่าวว่า
ทศันคติคอืผลรวมของความเชื่อและการประเมนิสิง่ใด
สิง่หนึ่งของบุคคลซึง่น าไปสูแ่นวโน้มทีจ่ะกระท าการใน
วิถีทางหนึ่งๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของพรทิพย์ 
ไชยสมเดช (2558: 72) ไดศ้กึษาการสง่เสรมิการท าปุ๋ ย
หมักชีวภาพเพื่ อใช้ในการเกษตรปลอดสารพิษ  
ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการเขา้ร่วมการส่งเสรมิ นิสติ
มคีะแนนทศันคตเิฉลีย่ เท่ากบั 2.63 ซึง่อยู่ในระดบัเหน็
ด้วย หลังการเข้าร่วมการส่งเสริม นิสิตมีคะแนน
ทศันคตเิฉลีย่ เท่ากบั 2.96 ซึง่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการส่งเสรมิ จงึสรุป
ไดว้่า นิสติมคีะแนนทศันคตเิฉลีย่หลงัการเขา้ร่วมการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของมินตรา  
วรผาบ (2557: 60-63) ได้ศึกษาการส่งเสริมการคัด
แยกขยะมูลฝอยเพื่อการอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า เป็นไปตามสมมุตฐิานการวจิยั หลงัการสง่เสรมิ
การคดัแยกขยะมูลฝอยผูเ้ขา้ร่วมมคีวามรูแ้ละทศันคติ
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สูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการคดัแยกขยะมูลฝอยมผีล
ท าใหค้วามรูแ้ละทศันคตขิองนักเรยีนโรงเรยีนท่าขอน
ยางพทิยาคมเพิม่ขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชล
ทศิ พนัธุ์ศิริ และบญัญัติ สาลี (2558 : 178-188) ได้
ศึกษา การพฒันาคู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน :  สหพันธรัฐมาเลเซีย  
ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอาเซยีน: สหพนัธรฐัมาเลเซยีของนิสติ
กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม การอภปิรายมกีารแลกเปลีย่นความ
คดิเห็นภายในกลุ่มเกดิการเรยีนรู้ภายในกลุ่มจึงมผีล
ท าให้ทัศนคติของนิสิตก ลุ่มทดลองเพิ่มขึ้น และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของอธปิ มุกะพนัธ์ (2557 : 51) 
ได้ศึกษาการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อบ าบัด 
น ้าเสยี บา้นดอนนา ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิมคี่าเฉลีย่ทศันคตเิท่ากบั 1.58 อยู่
ในระดับไม่เห็นด้วย และหลังการส่งเสริมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.18 อยู่ในระดบัเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลงั จงึสามารถสรุปไดว้่าผูเ้ขา้รบัการ
ส่งเสรมิมทีศันคตทิีด่ต่ีอการส่งเสรมิการปลูกหญ้าแฝก
เพื่ อบ าบัดน ้ า เสีย เพิ่มขึ้นหลังการอบรมอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของจกัรพงษ์ ท้าวนิล (2557 : 83) ได้ศกึษา
การปลูกหวายเพื่อการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์  
ผลการศกึษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของทศันคติต่อการปลูก
หวายเพื่อการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ ก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิพบว่า นิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิา
สิง่แวดล้อมล้อมศึกษา มีทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบั
เหน็ดว้ย ก่อนการส่งเสรมิมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.52 และ
หลงัการสง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 2.88 เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ก่อนการสง่เสรมิ
และหลงัการส่งเสรมิ นิสติมทีศันคติต่อการปลูกหวาย
เพื่อการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์ หลงัการส่งเสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
  ดงันัน้กจิกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้มีผล
ท าให้ทัศนคติของผู้เข้าร่วมการส่งเสริมนัน้เป็นไป

ในทางทีด่ขี ึน้ เน่ืองจากมกีารจดัการกระบวนการเรยีนรู้
ที่เกี่ยวกบัการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา และใช้
คู่มอืการปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะเคยีนหนิ โดยใชก้รณีศกึษา 
ในการบรรยายใหค้วามรูเ้พื่อเป็นสือ่กระตุน้ใหผู้เ้ขา้การ
ส่งเสรมิมทีศันคติทีด่ต่ีอการปลูกต้นตะเคยีนหนิ จงึท า
ใหผู้เ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิมทีศันคตทิีด่มีากเพิม่ขึน้ 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ต่อการปลูกต้นตะเคียนหิน โดยใช้
กรณีศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นตะเคียนหิน โดยใช้กรณีศึกษา 
พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมคีะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการส่งเสริมการปลูกต้นตะเคียนหิน 
ก่อนส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.49 อยู่ในระดับ
เพื่อญาติมิตรพวกพ้องหลังส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.43 อยู่ ในระดับเพื่อความถูกต้องดี เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเพิม่
มากขึ้นหลังการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 เนื่องจากการส่งเสรมิการปลูกต้นตะเคียน
หนิ มคีวามเหมาะสม พร้อมกบัมเีนื้อหาที่ส าคญั และ
ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
ผู้เข้าร่วมการการส่งเสริมเพิ่มขึ้น และมีจริยธรรม
สิง่แวดล้อม เจตคติ และค่านิยมที่ดต่ีอสิง่แวดลอ้ม ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของวินัย วีระวฒันานนท์ (2536: 
12) ได้กล่าวว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นสาขาหนึ่ง
ของปรชัญาเป็นรากฐานทีก่่อใหเ้กดิความคดิ ทศันคติ
และการปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งนอกเหนือไปจาก
การศึกษา หรือมีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือ
ปรากฏการณ์ในเรื่องต่างๆ แลว้จรยิธรรมเป็นหลกัการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับศีลธรรมหรือคุณธรรมของมนุษย์ใน
เรื่องของความดงีาม ความถูกตอ้งและความเมตตาเอือ้
อาทรต่อกันและกัน จริยธรรมสิ่งแวดล้อม จึงเป็น
หลกัการปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบัมนุษยท์ีย่ดึ
เอาความดีงาม ความถูกต้องตามหลักคุณธรรมและ
ความเมตตาที่พงึปฏบิตัิต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งจะมผีลต่อ
ชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกัน และเป็นไปตามแนวคิด
ของฐากร สทิธโิชค และอรพณิ ศริสิมัพนัธ ์(2557: 59) 
ได้กล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมเีนื้อหาสิง่แวดล้อม  
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4 เรื่อง ได้แก่ ป่าไม้ แหล่งน ้า ขยะ และโลกรอ้น โดย
วัดจริยธรรม 7 ตัว ได้แก่ ความกตัญญูกตเวทีต่อ
สิ่งแวดล้อม การไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ความ
ละอายและเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดี การเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ความเมตตากรุณาสิ่งแวดล้อม ความ
รบัผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมและการไม่เห็นแก่ตัว แบบ
ปรนัยชนิด 4 ตวัเลอืก โดยองิการแบ่งระดบัจรยิธรรม
ตามลกัษณะโครงสร้างพฒันาการจรยิธรรมของโคห์ล
เบรก์ ระดบัที ่3 ขัน้ที ่5 และขัน้ที ่6 และการแบ่งระดบั
จริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมไทย ซึ่งได้
ก าหนดระดบัสงูต ่าของระดบัจรยิธรรมไว้ 4 ระดบั คอื 
ระดบัที ่1 จรยิธรรมทีย่ดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท า
สิง่ใดเพื่อประโยชน์บางประการของตนเอง (ท าเพื่อ
ตนเอง) ระดับที่ 2 จริยธรรมที่ยึดหลักการกระท า
หรือไม่กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ในสงัคม 
เช่น เพื่อญาติพี่น้อง เพื่อเพื่อนตัวเอง (ท าเพื่อพวก
พอ้ง) ระดบัที ่3 จรยิธรรมทีย่ดึหลกัการกระท าหรอืไม่
กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์ของสงัคม ส่วนใหญ่ เช่น 
ชุมชน ประเทศชาติหรือมนุษยชาติ (ท าเพื่อสงัคม) 
ระดบัที ่4 จรยิธรรมทีย่ดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท า
สิ่งใดเพื่อความถูกต้องดีงามอันเป็นอุดมคติสากล  
(ท าเพื่อความถูกต้องดีงาม) การวัดและประเมิน
จรยิธรรม จงึมวีธิกีารวดัเดยีวกนักบัการวดัดา้นจติพสิยั 
ซึง่มธีรรมชาตขิองการวดัและประเมนิ และเป็นไปตาม
แนวคิดของภาสินี เป่ียมพงศ์สานต์ (2548: 174) 1. 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมช่วยท าให้ระบบนิเวศวทิยาของ
โลกไม่ถูกท าลาย ช่วยใหช้วีติของสตัวโ์ลกอยู่รอด ช่วย
ใหส้ิง่แวดล้อมไม่เกดิมลพษิ และเหนือสิง่อื่นใดช่วยให้
มนุษย์อยู่ร่วมกนักบัสิง่มชีีวิตต่างๆ อย่างเป็นมติรต่อ
กนั 2. จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มช่วยใหม้นุษยร์ูจ้กัเคารพใน
สทิธขิองสตัวโ์ลกเหล่าอื่น จะไม่ท าลายและเบยีดเบยีน
สตัวอ์ื่น จะใหค้วามรกัความเมตตาแก่บรรดาสรรพสตัว ์
เพื่อให้สัตว์โลกเหล่าอื่นมีชีวิตอยู่ รอด มนุษย์ที่มี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มจะไม่ท าลายแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของ
สตัว์อื่น ทัง้ป้องกนัไม่ให้คนอื่นท าลายด้วย เมื่อสตัว์
โลกทัง้หลายมทีี่อยู่ปลอดภยักจ็ะไม่สูญพนัธุ์ และโดย
หลกัทางนิเวศวทิยาความสมดุลของสิง่แวดล้อมจะถูก
ควบคุมด้วยกฎธรรมชาติเอง โดยที่มนุษย์ไม่ต้องไป
แทรกแซงแต่ประการใด 3. จรยิธรรมสิง่แวดล้อมช่วย

ให้มนุษย์สนองตอบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในเชิง
ไมตรีและเชิงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มนุษย์ที่มี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมย่อมมองเห็นว่ าธรรมชาติ
สิง่แวดล้อมช่วยอ านวยประโยชน์แก่มนุษยน์านัปการ 
ธรรมชาติให้อาหารให้ยารกัษาโรค ให้ที่อยู่อาศัยให้
เครื่องนุ่งห่ม ให้ความสบายใจ และความสุขสงบเป็น
สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ ท าให้จิตใจหายเครียดเมื่อ
มอง เช่นนี้  ม นุษย์ก็จ ะพัฒนาวิธีการปฏิบัติ ต่ อ
สิง่แวดล้อมในเชงิสร้างสรรค์ ไม่ใช่ในเชงิท าลาย และ
เอาประโยชน์จากธรรมชาติเพยีงอย่างเดยีวมนุษย์จะ
เกื้อกูลต่อธรรมชาติ ช่วยพฒันาธรรมชาติให้ดีขึน้อนั
เ ป็ นกา รแสดงออกถึ ง ความกตัญญูกต เวที ต่ อ  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พฒันา ชนะพนัธุ์ ประยูร 
วงศ์จันทรา และกรรณิกา สุขงาม (2562: 87) การ
อนุรักษ์ทรัพยากรดินโดยการห่มดินตามศาสตร์
พระราชา ผลการศึกษาพบว่านิสิต มีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนการ ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม (�̅� = 2.13) และหลงัการฝึกอบรมนิสติ
มีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ใน
ระดับ เพื่ อความถูกต้องดีงาม  ( �̅� = 3 .39 )  เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนจริยธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและ
หลงัการอบรม พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยหลงัอบรม
มากกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของประยูร วงศ์จนัทรา 
(2553: 102) ได้ศึกษาแนวคิดจริยธรรมสิง่แวดล้อม 
สิง่แวดล้อมศกึษากบัการปลูกฝังจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
แนวทางการแกไ้ขปัญหาการสรา้งจติส านึก และจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า 
จริยธรรมสิง่แวดล้อมเป็นการสร้างความตระหนัก และ
จิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาการสร้าง
จติส านึกทางจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มตอ้งท าใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และ
พบว่าหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนามคีวามสอดคล้อง
กบักบัการปลูกจติส านึกทางจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเพราะ
หลกัค าสอนเน้นให้เข้าใจธรรมชาติ ดังนัน้ การปลูกฝัง
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเป็นแนวทางหนึ่งในการแกไ้ขปัญหา
สิง่แวดล้อมได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเสฏฐวุติ หอมชื่น (2559: 66) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พฒันาคู่มือฝึกอบรมระบบนิเวศน ้าจืด ผลการศึกษา
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พบว่า  ก่อนการใช้คู่มือ ฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.33 คดิเป็น
ร้อยละ 58.25 ซึ่งอยู่ในระดบัเพื่อญาติมิตรพวกพ้อง 
ส่วนหลงัการใช้คู่มือฝึกอบรมมีจริยธรรมสิง่แวดล้อม
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.27 คดิเป็นรอ้ยละ 81.75 ซึง่อยู่
ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อระบบนิเวศน ้าจดื ของ
นิสติ ทีเ่ขา้ร่วมฝึกอบรมเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั 
คือ นิสิตที่เข้าร่วมการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเข้า
ฝึกอบรม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรชัเทพ เวยีน
สถาพร  (2562: 80) ได้ศึกษาการ เรียนรู้ สภาพ
ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มดา้นการใชป้ระโยชน์ของมนุษย์
ในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า  การเปรียบเทียบ
จริยธรรมสิง่แวดล้อมของนิสติกลุ่มตัวอย่างก่อนและ
หลังการอบรม พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนการอบรมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อ
สงัคม (�̅� = 2.84) และหลงัการอบรมนิสิตมีคะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้อง (�̅� = 3.55) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อน และหลงัการอบรมนิสติ
มีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการอบรม
มากกว่าก่อนการอบรม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ศศธิร เทยีกมา (2559 : 68) ได้ศกึษาการพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมระบบนิเวศน ้ าตกการเปรียบเทียบธรรม
สิง่แวดล้อมต่อระบบนิเวศน ้าตก ผลการศึกษาพบว่า 
นิสติชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อม คณะสิง่แวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
มจีรยิธรรมต่อระบบนิเวศน ้าตกหลงัการอบรมสูงกว่า
ก่อนการอบรมในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีามหลงัการ
อบรมอยู่ ในระดับเพื่อสังคม เหมือนเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อระบบนิเวศน ้าตกของ
นิสติทีเ่ขา้ร่วมอบรมเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั คอื 

นิสติทีเ่ขา้ร่วมการอบรมมคี่าเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
หลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการเขา้อบรม ซึ่งจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มเป็นการสรา้งความตระหนัก และจติส านึก
ทางสิ่งแวดล้อมเน้นอุดมคติเพื่อการแก้ไขปัญหา
สิง่แวดลอ้มจากจติใตส้ านึกของคน 
 ดงันัน้กจิกรรมการสง่เสรมิการเรยีนรูม้ผีลท าให้
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมินัน้เป็นไป
ในทางทีด่ขี ึน้ เนื่องจากมกีารจดัการกระบวนการเรยีนรู้ที่
เกี่ยวกบัการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา และใช้คู่มอื
การปลกูไมม้คี่า: ตน้ตะเคยีนหนิ โดยใชก้รณีศกึษาในการ
บรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นสื่อกระตุ้นให้ ผู้เข้าการ
ส่งเสรมิมทีศันคติทีด่ต่ีอการปลูกต้นตะเคยีนหนิ จงึท า
ใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการ
ส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิ
จงึมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไปในทางทีด่ขี ึน้  
 
6. ข้อเนสิอแิะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สถานศึกษาสามารถน าคู่มือการเรียนรู้ไป
ปรับใช้ในหลักสูตรหรือปรับใช้ในวิชาเรียนเพื่ อ
สอดแทรกเน้ือหาและสรา้งองคค์วามรูไ้ด ้
 2) สามารถน าคู่มอืไปเผยแพร่ใหก้บัเยาวชนใน
ชุมชน หรอืนักเรยีนในโรงเรยีนเพื่อเป็นความรู้ในการ
ปลกูตน้ตะเคยีนหนิ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารสร้างหรอืพฒันาสื่อโดยใชคู้่มอืใน
รูปแบบต่างๆ เช่น วดีทีศัน์ โปสเตอร์ ใบปลวิแผ่นพบั
เพื่อให้เกดิความสนใจในการร่วมกระบวนการส่งเสรมิ
เพิม่มากขึน้ 
 2) ควรศกึษาพืน้ทีก่รณีศกึษาเกีย่วกบัการปลูก
ตน้ตะเคยีนหนิมากขึน้ เพื่อเพิม่ขอ้มลูในการศกึษาและ
ความหลากหลายทางชวีภาพในแต่ละพืน้ที ่
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