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บทคดัยอ่ 
 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้กระพีเ้ขาควาย โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรูแ้บบสาธติ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อน
และหลงัการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะ
สิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม้และ 
สตัว์ป่า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นกระพีเ้ขา
ควาย โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิี่
ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอื
การส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 86.16/84.50 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.5810 แสดงว่า 
นิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้รอ้ยละ 58.10 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูก 
ตน้กระพีเ้ขาควาย โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั: การส่งเสรมิ ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม การเรยีนรูแ้บบสาธติ 

ตน้กระพีเ้ขาควาย 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting of precious trees: 
Burmese Rosewood (Dalbergia cultrate Grah. Ex Banth.) by using demonstration learning techniques with 
efficiency and effectiveness as specified, to study and compare environmental knowledge, attitude and ethics 
before and after the promotion. The sample used in the study were 30 the 1st year undergraduate students in 
Environmental Education, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, enrolled 
in forest and wildlife resources subject by volunteery sampling. The research tools were a manual to promoting 
of the planting precious trees: Burmese Rosewood (Dalbergia cultrate Grah. Ex Banth.) by using demonstration 
learning techniques, the environmental knowledge test, attitude test and ethics test. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The results of the research 
showed that the manual was efficiency of 86.16/84.50. The effectiveness of the activity manual index was equal 
to 0.5810. The students had more knowledge and effect to increased students progress after using the 
promotion manual at 58.10%. After the promotion the students had an average score of environmental 
knowledge, attitude and ethics more than before the promotion statistical significantly level of .05. 
 
Keyword: Promotion, environmental knowledge, environmental attitude, environment ethics,  
  using demonstration learning, Burmese Rosewood 
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1. บทน ำ  
 สถ า นก า ร ณ์ ท รัพ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ
สิง่แวดล้อมมคีวามเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางที่เสื่อม
โทรมมากขึ้น สังเกตได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่
ส าคญั และมคีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติของ มนุษย์
และสตัวถ์ูกท าลายลงอย่างมาก สิง่แวดลอ้มต่างๆ ทีอ่ยู่
รอบตวัมนุษยก์เ็ลวรา้ยลงตามล าดบัจนถงึจุดทีย่อมรบั
กนัโดยทัว่ไป ว่าเป็นวกิฤตสิง่แวดลอ้มมกีารถูกท าลาย
สิง่ของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม มสีาเหตุมา
จากภยัธรรมชาตแิละด้วยน ้า มอืของมนุษยโ์ดยเกดิจาก
ความเหน็แก่ตวัของมนุษยเ์อง โดยมุ่งทีปั่จจยัดว้ยวตัถุ
คอืเงนิ เป็นตวัตัง้ จงึท าให้เกดิการท าลายล้างเพื่อหา
สิ่ ง ที่ ม า  ตอบสนองคว ามต้ อ งการของตน เอ ง 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ก าลังเป็นปัญหาของประเทศ 
เพราะการเสื่อมโทรมหรือร่อยหรอลง ได้แก่ ดินและ
การใชท้ีด่นิ ป่าไม ้น ้า แร่ พลงังาน ทรพัยากรทางทะเล
และชายฝัง่ ส่วนปัญหาสิง่แวดล้อม ไดแก่ มลพษิทาง
น ้า มลพษิทางอากาศและเสยีง มลพษิ จากมลูฝอยและ
สิง่ปฏกิูล มลพษิจากสารอนัตราย มลพษิจากของเสยี
อนัตราย ฯลฯ ในท่ามกลางการ พฒันาประเทศในยุค
โลกาภวิตัน์ความสะดวกสบายจากเทคโนโลยสีมยัใหม่
ที่ก้าวหน้าการเพิ่มขึ้นของประชากรมาซึ่งปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มนุษย์เป็นทัง้
ผู้สร้าง ปัญหาและก็ต้องเ ป็นผู้แก้ไขปัญหาแต่ดู
เหมอืนว่า การแกไ้ขปัญหาจะล่าชา้ไม่ทนัการณ์แก้ไม่
ตรงจุด ยิ่งแก้ก็ยิ่งเพิ่มปัญหา สิ้นเปลืองงบประมาณ
จ านวนมากเกิดข้อขดัแย้งระหว่างคนใน ชุมชนและ
สงัคมวงกวา้ง (บุญเลศิ คชายุทธเดช, 2551: 479) ตาม
พระราชบญัญัติป่าไม้ได้ให้ค าจ ากดัความเกี่ยวกบัป่า
ไม้ไว้ว่า “ป่า หมายถึงที่ดนิที่ไม่มบีุคคลหนึ่งบุคคลใด
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิค์รอบครองโดยกฎหมายที่ดิน”  
ป่าจะมตี้นไมห้ลากหลายชนิดขึน้อยู่อย่างหนาแน่นและ
กวา้งใหญ่พอทีจ่ะมอีทิธพิลต่อสิง่แวดลอ้มในบรเิวณนัน้ 
เช่น ความเปลีย่นแปลงของสภาพลม ฟ้าอากาศ ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและน ้า บรรดาสตัว์ป่า ปัจจุบัน
รัฐบาลได้แก้ไขกฎหมายโดยยกเลิกไม้หวงห้ามบน
ที่ดินกรรมสิทธิห์รือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดนิท าให้การปลูก การตดัไม้เศรษฐกจิเป็น
เรื่องทีง่่าย ประชาชนสามารถปลูกและตดัไมเ้ศรษฐกจิ

ได้เหมือนการปลูกพืชเกษตรทัว่ไปต่อมารัฐบาลมี
นโยบายในการส่งเสรมิให้มกีารปลูกสร้างสวนป่าเพื่อ
การค้าในที่ดินของรัฐและของเอกชน ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นแต่เนื่องจากพระราชบญัญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ ต้นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่
รฐับาลมกีารส่งเสรมิ ในปัจจุบนัมกัพบมากในพืน้ทีป่่า
มกัมกีารลกัลอบเขา้ตดัเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์สง่ผลเสยี
ต่อทรพัยากรป่าไม ้สรา้งผลกระทบต่อแหล่งทีอ่ยู่อาศยั
ของสตัวป่์าและปัญหาอื่นๆ ตามมา ทัง้นี้จงึเหน็ควรที่
จะมกีารส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าทางเศรษฐกจิในพืน้ที่
ครอบครองหรือพื้นที่กรรมสทิธิข์องประชาชนทัว่ไป 
เพื่อช่วยเสรมิสรา้งทางเศรษฐกจิในอนาคตอนัใกล้ จงึ
ควรมกีารสง่เสรมิการปลกูอย่างมาก (กรมป่าไม,้ 2561: 
เว็บไซต์) โดยต้นกระพี้เขาควาย การกระจายพันธุ์   
ในประเทศไทยทัว่ทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่า
เบญจพรรณและป่าทุ่งที ่ค่อนขา้งชุ่มขึน้ทัว่ไป ตามเชงิ
เขาจนถึงพื้นที่สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1 ,200 
เมตร ในต่างประเทศพบทีพ่ม่าและลาว พบขึน้ตามป่า
ผลัดใบ ป่าดิบแลง และป่าชายหาดที่ความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลถงึ 400 เมตร ต่างประเทศพบในภูมภิาค
อินโดจีนถึงมาเลเซีย (ส านักประชาสัมพันธ์เขต 1 
ขอนแก่น, 2561: เว็บไซต์) ส่วนมากน ามาท าเป็น
เครื่องจักสานและเครื่องใช้สอย  เนื้อไม้แข็งมาก 
ทนทาน เลื่อยไสกบตบแต่งค่อนขา้งยาก แต่ขดัมนัไดด้ ี
เนื้อไม้สวยงาม ท าเครื่องเรอืนต่างๆ ที่ต้องการความ
สวยงาม เครื่องประดบับ้านชัน้สูง (ส านักงานความ
หลากหลายทางชวีภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้, 2559: 
เวบ็ไซต)์  
 การพฒันาการศกึษาถอืเป็นปัจจยัส าคญัในการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์พระราชบญัญตักิารศกึษาชาติ 
ปีพุทธศกัราช 2542 ไดก้ าหนดเนื้อหาสาระเพื่อปฏริูป
การศึกษาของประชาชนชาวไทย จัดกระบวนการ
เรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั โดยจดัเนื้อหาสาระและ
กจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ
ผูเ้รยีน โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล มกีาร
เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการ
เผชญิสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาซึ่งกระบวนการจดัการเรียน
การสอน สถาบนัการศกึษาที่เกีย่วขอ้งตลอดจนผูส้อน
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ไดพ้ยายามน าเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาช่วยจดัการเรยีน
การสอน โดยเฉพาะเทคโนโลย ีคอมพวิเตอรท์ีเ่ขา้มามี
บทบาทต่อการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนเป็นอย่างมาก 
แต่การจดัการเรยีนในชัน้เรยีนที ่ครผููส้อนและกลุ่มของ
ผูเ้รยีน ตอ้งเผชญิหน้ากนัภายในชัน้เรยีน ยงัมขีอ้จ ากดั 
ทีต่อ้งใชเ้วลามากและตอ้งใช ้อาคารสถานที ่ดงันัน้เพื่อ
การลดขอ้จ ากดัของการเรยีนแบบเผชญิหน้า จงึมกีาร
น าการเรียนแบบอีเลิร์นนิง (Electronic Learning)  
เขา้มาช่วยจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นกลุ่มผูเ้รยีนทีท่ าให้
ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนเข้าถึงผู้เรียน และ
ผู้เรียนสามารถโต้ตอบในกิจกรรมการเรียนการสอน 
คล้ายกับการเรียนแบบชัน้เรียน ซึ่งข้อเด่นของการ
เรียนแบบอีเลิร์นนิง ที่ผู้เรียนสามารถก าหนดหรือ
ควบคุมการเรยีน สามารถเรียนในช่วงเวลาที่มีความ
พร้อมท าให้เกิดจากความตัง้ใจในการเรียนของตัว
ผูเ้รยีนเอง เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนมมีปีฏสิมัพนัธผ์่านทาง
เครื่องมอืสื่อสารในการเรียนแบบอเีลริ์นนิงได้มากขึ้น 
(ภทัรา วยาจุต, 2550: 71 ) 
 ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงต้องการที่จะส่งเสริมให้มีการ
ปลูกไมม้คี่าเพิม่มากขึน้ เพื่อจะไดส้รา้งแรงจูงใจใหค้น
ไทยหนัมาปลกูตน้กระพีเ้ขาควายเพิม่มากขึน้ ผูว้จิยัจงึ
ได้มีการจัดท าคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า :  
ตน้กระพีเ้ขาควาย โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
และผูเ้ขา้ร่วมยงัจะมคีวามรู ้มทีศันคต ิและมจีรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม ในการปลูกต้นกระพีเ้ขาควาย ทีเ่ป็นไม้มี
ค่าทางเศรษฐกจิ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มีค่า: 
ต้นกระพี้เขาควาย โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต 
ใหม้คี่าประสทิธภิาพตามเกณฑแ์ละประสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการ
ปลูกไม้มคี่า: ต้นกระพี้เขาควาย โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้
แบบสาธติ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลูก
ไม้มคี่า: ต้นกระพีเ้ขาควาย โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้แบบ
สาธติ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

 2.4 เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นกระพี้เขาควายโดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบสาธติ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
99 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่
1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 
คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 
ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น คอื คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้น
กระพีเ้ขาควาย โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
 2) ตวัแปรตาม คอื   
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้กระพีเ้ขาควาย 
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้กะพีเ้ขาควาย 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มอืการปลูกต้นกระพี้เขาควายโดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
   2) แผ่นพบัการปลูกต้นกระพี้เขาควาย 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
  3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
    1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูก
ตน้กระพีเ้ขาควาย 
   2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลูกต้นกระพี้
เขาควาย 
   3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา  เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ได้แก่ คู่มอื ใบความรู้ แบบทดสอบความรู้ 
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แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการปลกูไมม้คี่า: ตน้กระพีเ้ขาควาย  
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มอืการเรยีนรู้การส่งเสรมิการปลูกไม้
มคี่าต้นกระพีเ้ขาควาย โดยมเีนื้อหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 
4 หน่วย ประกอบไปด้วย หน่วยการส่งเสรมิที ่1 เรื่อง 
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ หน่วยการส่งเสริมที่ 2  เรื่อง 
ลกัษณะของต้นกระพีเ้ขาควาย หน่วยการส่งเสรมิที ่3 
วธิกีารปลูกต้นกระพี้เขาควาย หน่วยการส่งเสรมิที่ 4 
เรื่อง เทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
  2.2) ใบความรูเ้รื่องการส่งเสรมิการปลกูต้นกระพี้
เขาควายโดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วยการสง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรู้การส่งเสรมิการปลูก
ต้นกระพี้เขาควาย โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบสาธติ มี
ลกัษณะเป็นค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค 
และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคติ มลีกัษณะเป็นแบบวดั
แบบมาตราส่ วนประม าณค่ า  (Rating scale) มี   
5 ตัวเลือก คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม มลีกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตัวเลือก ก ข ค และ ง คือ 
เพื่อตนเอง เพื่อญาติมติรพวกพ้อง เพื่อสงัคม เพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ส่งอาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อ
ตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค 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 แสดงว่าเครื่องมอืที่ใชใ้นการสง่เสรมิมคีวาม
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 0.830 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 
ขึ้นไป และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20–0.80  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัทศันคตคิ่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.875 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากับ 0.830 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่
ก าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัด
กจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูตน้กระพีเ้ขาควาย 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัการสง่เสรมิการปลูก
ไม้มคี่า : ต้นกระพี้เขาควาย โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้
แบบสาธิต มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้  
แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด 
คอื คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า:ตน้กระพีเ้ขาควาย 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้แบบสาธติ และใบความรูก้าร
ปลกูไมม้คี่าตน้กระพีเ้ขาควาย 
   2) ส ร้ า ง เ ค รื่ อ ง มือ ใ น ก า ร วัด แ ล ะ
ประเมนิผล  
    2.1) ศกึษาขอ้มูลเบื้องต้น โดยศกึษา
จากเอกสารงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องของการ เพื่อ
เป็นแนวทางในการก าหนดรปูแบบของเนื้อหาในการจดัท า
คู่มอืการปลูกไม้มีค่า: ต้นกระพี้เขาควาย โดยใช้เทคนิค
การเรยีนรูแ้บบสาธติ 
    2.2) จัดเตรียมคู่มือในการถ่ายทอด 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทัศนคติ แบบวดัจริยธรรม
สิง่แวดล้อมในหวัขอ้การปลูกไมม้คี่า: ต้นกระพี้เขาควาย 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ ใหส้มบรูณ์เพื่อใชเ้ป็น
เครื่องมอืในการถ่ายทอดความรู ้
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    2.3) น าเนื้อหาจากคู่มอืทีส่มบรูณ์แลว้ 
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา น ามาปรบัปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
    2.4) น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ 3 
ท่าน ปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
สิง่แวดลอ้มศกึษา  
    2.5) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวดั
ทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับการ
สง่เสรมิการปลูกไมม้คี่าต้นกระพีเ้ขาควาย โดยใชเ้ทคนิค
การเรียนรู้แบบสาธิต ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
  ระยะที่ 2 การถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมศึกษา  
มขีัน้ตอนดงันี้  
    1) ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม การเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมการส่งเสริม หรือสร้าง
บรรยากาศให้เอื้ออ านวย พร้อมทัง้แนะน าตัวท า
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
   2) ขัน้กิจกรรมการส่งเสริม มีข ัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ 
    2.1) ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรม
นนัทนาการ 
    2.2) ท าแบบทดสอบก่อนการส่งเสรมิ 
ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
    2.3) เข้าสู่กระบวนการให้ความรู้
อธบิายเกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่2 หน่วยที ่
3 และหน่วยที่ 4 พร้อมกบัท าแบบฝึกหดัระหว่างหน่วย 
การส่งเสรมิทีป่ระกอบกบัการบรรยายทีผู่ว้จิยัไดบ้รรยาย
ใหค้วามรู ้หน่วยที ่1 ถงึ หน่วยที ่4 ตามล าดบั 
    2.4) ท าการสาธิตการปลูกต้นกระพี้
เขาควายโดยใชต้น้กลา้ตน้กระพีเ้ขาควายเพื่อเป็นตวัอยา่ง 
ใหน้ิสติจดักลุ่มละ 6 คน เพื่อร่วมการปลูกต้นกระพีเ้ขา
ควายพร้อมใหค้ าแนะน าวธิีลงมอืปฏบิตั ิอภปิรายผลที่
ได้จาการสาธิตเพื่อประเมินความเข้าใจว่าผู้ เรียนจะ
มองเหน็ไดอ้ย่างทัว่ถงึ  
    3) ขัน้การวดัและประเมนิผล ในขัน้นี้เป็น
ขัน้ตอนสุดทา้ยซึง่จะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงค์ของผู้วจิยั 

ทบทวนในเน้ือหาที่ผู้รบัการส่งเสริมได้รับ พร้อมมีการ
ถาม-ตอบ เพื่อท าความเขา้ใจในเนื้อหาและความรูท้ีไ่ดร้บั 
ท าแบบฝึกหดัหลงัการสง่เสรมิ ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้
แบบวดัทศันคต ิ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  
   2.1 ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (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. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศกึษาประสทิธิภาพของคู่มอืการส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่า: ต้นกระพี้เขาควาย โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบสาธิต ประสทิธิผลภาพของกระบวนการ (E1)  
คดิเป็นรอ้ยละ 86.16 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิ
เป็นรอ้ยละ 84.50 ดงันัน้ การสง่เสรมิการตน้กระพีเ้ขาควาย
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธติ  มีประสทิธภิาพของ
คู่มอืสง่เสรมิ 86.16/84.50 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตาม
ทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดชันีประสทิธิผลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
30 คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการปลกูไมม้ี
ค่า: ต้นกระพีเ้ขาควาย โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
มคี่าเท่ากบั 0.5810 หมายความว่า นิสติมคีวามรู้เพิม่ขึน้ 
และส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
หลงัจากการใช้คู่มอืส่งเสรมิร้อยละ 58.10 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2)  
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการปลกูไมม้คี่าตน้กระพีเ้ขาควาย โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ (E1/E2) 

หน่วยกำรส่งเสริม 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพขอกระบวนการ (E1) 20 17.23 1.47 86.16 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.90 1.66 84.50 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 86.16/84.50 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการปลกูไมม้คี่าตน้กระพีเ้ขาควาย โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อน
กำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงั
กำรส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
กำรทดสอบควำมรู ้

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) ของคู่มือ 
เกณฑ ์

378 507 30 20 0.5810 ผ่านเกณฑ ์

 
4.2) ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกับความรู้  
ทัศนคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัการ
การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นกระพ้ีเขาควาย 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรูแ้บบสาธิต 
 จากการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม นิสติมี
คะแนนความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับการการปลูกไม้มีค่า 
ต้นกระพี้เขาควาย อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=12.60) 
และหลังการส่งเสริม นิสิตมีคะแนนความรู้เฉลี่ย
เกีย่วกบัการปลูกไม้มคี่าต้นกระพีเ้ขา อยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด (�̅�=16.90) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู้
ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ย
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 ส่วนคะแนนทัศนคติ ต่ อการปลูกไม้มีค่ า 
ตน้กระพีเ้ขาควาย โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ
ก่อนการส่งเสริมนิสติมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัเห็น
ด้วย (�̅�=3.86) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนน
เฉลี่ย อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (�̅�=4.53) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า นิสติคะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิ มคี่ามากกว่า
ก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ส่วนคะแนนจริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูก 
ไม้มีค่าต้นกระพี้เขาควาย ก่อนการส่งเสริมนิสิตมี
คะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅�=2.77) และหลงั
การส่งเสรมินิสติมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัเพื่อความ
ถูกต้องดีงาม (�̅�=3.63) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกบัความรู้  ทัศนคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัการปลูกไม้มีค่า 
ต้นกระพี้เขาควาย โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบสาธติ ก่อนการส่งเสริม และหลงัการส่งเสรมิ โดยใช้ Paired t-test 
(n=30) 

กำรส่งเสริม 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรส่งเสริม (n=30) 

df t p 
�̅� S.D ระดบั �̅� S.D ระดบั 

ความรู ้(N=20) 12.60 2.79 ปานกลาง 16.90 1.66 มากทีส่ดุ 29 -9.194 .000* 
ทศันคต ิ
(N=5) 

3.86 0.45 เหน็ดว้ย 4.53 0.20 
เหน็ดว้ยอย่าง

ยิง่ 
29 -8.88 .000* 
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กำรส่งเสริม 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรส่งเสริม (n=30) 

df t p 
�̅� S.D ระดบั �̅� S.D ระดบั 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 

(N=4) 
2.77 0.38 เพื่อสงัคม 3.63 0.15 

เพื่อความ
ถูกตอ้ง           
ดงีาม 

29 -11.748 
 

.000* 
 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเกณฑ์ 80/80 ของคู่มือการส่งเสริมการปลูก 
ไม้มีค่า: ต้นกระพ้ีเขาควาย โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรูแ้บบสาธิต 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ  
มีประสิทธิภาพ E1/E2= 86.16/84.50 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้80/80 ส าหรบัการสง่เสรมิเรื่อง
การส่งเสรมิการปลูกต้นกระพีเ้ขาควาย โดยใช้เทคนิค
การเรยีนรู้แบบสาธติ เป็นการจดักจิกรรมการส่งเสรมิ
การเรยีนรูโ้ดยใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่อง
การส่งเสรมิการปลูกต้นกระพีเ้ขาควาย โดยใช้เทคนิค
การ เรียนรู้แบบสาธิต  ส่ งผลให้ก ลุ่มตัวอย่ างมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมการ
เรยีนรู้ เพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรม เกดิกระบวนการ
คดิ ทกัษะการเรยีนรู ้มคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนทีด่ี
ขึ้น แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าต้น
กระพีเ้ขาควาย โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติโดย
ใช้คู่ มือประกอบการ ถ่ ายทอดความรู้ โ ดยผ่ าน
กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษา ท าให้นิสติที่เขา้ร่วมมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้ เป็นไปตามแนวคดิของ
เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555: 77) ไดก้ล่าวว่า คู่มอืเป็น
เอกสารหรอืหนังสอืทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหค้รูใชจ้ดักจิกรรม
การเรยีนการสอน สามารถสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทาง
ของหลกัสูตรหรอืใช้เป็นคู่มอืของครูในการใช้หนังสอื
เล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มอืทีเ่ขยีนขึน้เป็นแนวทางใหผู้ใ้ชคู้่มอื
ได้ศึกษาท าความเข้าใจเรื่องที่จะท า และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุส าเร็จตาม
เป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือมีความสะดวกและสามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มาตรฐานที่
ใกล้เคียง และเป็นไปตามแนวคดิของปรชีา ช้างขวญัยืน 

(2551: 127-132) ไดอ้ธบิายคู่มอืทีเ่กีย่วกบัการจดัการ
เรยีนว่าคู่มอืคอืหนังสอืทีผู่้เรยีนใช้ควบคู่ไปกบัต าราที่
เรยีนปกติโดยการถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือฝึกอบรม 
อาจท าใหผู้้เรยีนมคีวามรู้เกี่ยวกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง
แก่ผู้อื่นโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ทศันคติ 
และเกิดความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่อง
นัน้ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็นไปตามแนวคดิของค า
โพธิ  ์ ศรีสุ วรรณ (2554 :  เว็บไซต์ )  ได้ก ล่าวว่ า
ประสทิธภิาพ (Efficiency) หมายถึงประสทิธภิาพของ
กระบวนการ เป็นการวดัสมรรถนะในการใชท้รพัยากร
ของกระบวนการ ว่าในการท างานให้เสร็จชิ้นหนึ่งๆ 
ต้องใช้ทรพัยากรการผลิต ไปเท่าใด Efficiency แปล
เป็นภาษาไทยว่า ‘ประสทิธภิาพ’ ใชส้ าหรบัแสดงความ 
สามารถในการแปรรูป  บางคนบอกว่ า  มันคือ
ความสามารถเชิงทฤษฎี หรือความสามารถทาง
วศิวกรรม กล่าวคอื เป็นตวัแสดง ‘ความสามารถในการ
แปรรูปทรพัยากรทีใ่ช้ ไปเป็นผลผลติปลายทางการม ี
Efficiency ที่ สู ง  แ สดงถึ ง ก ร ะบวนการมีก า ร ใ ช้
ทรัพยากรในการผลิตงานหรือให้บริการอย่างคุ้มค่า
ในทางตรงกันข้าม การมี Efficiency ที่ต ่ า แสดงถึง
กระบวนการมีการใช้ทรัพยากรในการผลิตงานหรือ
ให้บริการไม่คุ้มค่า ซึ่ง เกิดจากมี “ความสูญเสีย 
(Wastes)” เกดิขึน้อยู่ในกระบวนการ และประสทิธผิล 
(Effectiveness) เป็นการวัดระดับความส าเร็จในการ
บรรลุเป้าหมาย โดยมุ่ ง เ น้นผลงานหรือผลผลิต 
(Output) ไม่ได้เน้นในเรื่องของการใช้ปัจจยัการผลิต 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ รศักดิ  ์ แก้วงาม 
และประยูร วงศ์จันทรา (2561: 146) ได้ศึกษาการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้น าจิตอาสาสิ่งแวดล้อม  
ผลการศกึษาพบว่า หลกัสตูรฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ
เท่ากบั 93.78/86.01 นักเรยีนกลุ่มตัวอย่างมคีะแนน
เฉลี่ ยความรู้  ทัศนคติและทักษะผู้น า จิตอาสา
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สิ่งแวดล้อมหลัง ฝึกอบรมสูงกว่ าก่อนฝึกอบรม  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ อ่วมมณี 
(2550: 239) ได้ศึกษา การพฒันาผลการเรียนรู้และ
ความสามารถ ในการคดิแกปั้ญหาเรื่องการอนุรกัษ์แม่
น ้าท่าจนีของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีน
วดัศลิามูล อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ที่จดัการ
เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า  
1) แผนการจดัการเรยีนรูเ้รื่องการอนุรกัษ์แม่น ้าท่าจนีที่
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานไดค้่าประสทิธภิาพ 
E1/ E2เท่ากบั 85.43 / 86.62 2) ผลการเรยีนรูเ้รื่องการ
อนุรกัษ์แม่น ้าท่าจนี ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
5 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
โดยคะแนนเฉลีย่หลงัการจดัการเรยีนรูส้งูกว่าก่อนการ
จดัการเรยีนรู ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชัรยีา ศรี
ประทุม (2559: 598 – 611) ไดศ้กึษา การพฒันาการ
จดัการเรยีนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์
ปัญหาตามแนว PISA เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การถ่ายโยง การเรียนรู้ และเจตคติต่อการเรียนการ
สอน ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 วตัถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ ใช้ปัญหาเป็นฐานโดยใช้
สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA ที่มีประสทิธิภาพ
ตามเกณฑ ์75/75 2) ผลการวจิยัพบว่า 1) การจดัการ
เรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหา
ตามแนว PISA มีประสทิธิภาพเท่ากบั 80.31/81.20  
2) นักเรยีนที่เรยีนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ที่ใช้
ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว 
PISA มคีวามสามารถในการถ่ายโยงการเรยีนรู ้สงูกว่า
เกณฑร์อ้ยละ 80 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
และมีเจตคติต่อการเรียนการสอนในระดับมาก  
3) นักเรยีนที่เรยีนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ที่ใช้
ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว 
PISA มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
75 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 จากผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ  
มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.5810 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑท์ีก่ าหนดและนิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ ส่งผลให้
มคีวามก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึน้หลงัจากการใช้
คู่มือร้อยละ 58.10 จากการที่ผู้เข้าร่วมการส่งเสริม  

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ จากการได้ยินการ
สมัผสั การจดจ าจากการบรรยายของวทิยากร ท าให้
ประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นกระพีเ้ขา
ควาย โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติมปีระสทิธผิล
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เป็นไปตามแนวคดิของเผชญิ 
กิจระการ (2546: 1-6) ได้เสนอแนวทางในการหา
ประสทิธผิลของแผนการเรยีนรู้หรอืสื่อที่สร้างขึน้ โดย
ใหพ้จิารณาจากพฒันาการของนักเรยีนจากก่อนเรยีน
และหลงัเรียนว่ามคีวามรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่าง
เชื่อถอืไดห้รอืไม่ หรอืเพิม่ขึน้เท่าใดซึง่อาจพจิารณาได้
จากการค านวณค่า t-testแบบ Dependent Samples 
หรอืหาค่าดชันีประสทิธผิล (Effectiveness Index : E.I. 
มีรายละเอียด ดงันี้1) การหาค่าพฒันาการที่เพิ่มขึ้น
ข อ ง ผู้ เ รี ย น โ ดย อ า ศัย ก า ร ห า ค่ า  t-test (แบบ 
Dependent Samples)เป็นการพจิารณาดูว่านักเรยีนมี
พฒันาการเพิ่มขึน้อย่างเชื่อถือได้หรือไม่ โดยท าการ
ทดสอบนักเรียนทุกคนก่อน (Pretest) และหลงัเรียน 
(Posttest) แล้วน ามาหาค่า  t-test แบบ Dependent 
Samples หากมนียัส าคญัทางสถติ ิกถ็อืไดว้่า นกัเรยีน 
กลุ่มนัน้มพีฒันาการเพิม่ขึน้อย่างเชื่อถอืได ้และเป็นไป
ตามแนวคดิของ Talcott Parsons (2551: 44) อธบิาย
แนวคดิเกีย่วกบัการใชร้ะบบขององคก์ารเป็นเครื่องมอื
วดัความมปีระสทิธผิลขององคก์าร โดยใชช้ื่อว่า AGIL 
ซึง่ระบุกจิกรรม 4 ประเภทซึง่ทุกองคก์ารจ าเป็นจะตอ้ง
กระท าซึ่งประกอบไปด้วย 1. การปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม 2. การบรรลุถึงเป้าหมาย 3. การประสาน
เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัซึ่งน าไปสู่ความมัน่คงทางสงัคม  
4. สิง่ทีซ่่อนเรน้อยู่ภายในซึง่หมายถงึการรกัษารปูแบบ
หรอืการธ ารงไวซ้ึ่งเอกลกัษณ์ และเป็นไปตามแนวคดิ
ของ Sobel Peter (2013: 36-45) กล่าวว่าการเรยีนรู้
โดยองิสถานทีเ่ป็นการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ในสถานทีจ่รงิใน
ท้องถิ่นอย่างมีความรู้ต่อผู้เรียนเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ
ทอ้งถิน่ และบูรณาการเนื้อหาต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนเหน็
ความส าคญัและความสมัพนัธ์ของสิง่รอบตัวทัง้ด้าน
สงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม การจดั
ประสบการณ์การเรยีนรู้ควรสอดคล้องกบัความสนใจ
ของผูเ้รยีน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภูรภีทัร ์ผุดผา
และคณะ (2561: 45 - 67) ได้ศึกษา การพฒันาคู่มือ
อบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของ
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ผเีสือ้ในชุมชนบา้นเกิง้ ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ค่าดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) ของคู่มือการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพของผเีสือ้ มคี่าเท่ากบั 0.6333 นัน่หมายความ
ว่า นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 63.33 
แสดงให้เหน็ว่า จากการพฒันาการอบรมการอนุรกัษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อในบ้านเกิ้ง 
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ท าให้
นักเรียนเกิดความสนใจในคู่มอือบรมเกิดความรู้และ
ทศันคติที่ดี ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของยศพลพนัธ์
เนียม และคณะ (2561: 17 - 26) ไดศ้กึษา การพฒันา
คู่มือการอนุรักษ์เพื่อสมุนไพรในป่าชุมชน บ้านเกิง 
ต าบลเกิง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผล
การศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือ
ฝึกอบรม เท่ากบั 0.6107 ความหมายว่า นักเรยีนทีใ่ช้
คู่มอืการอบรมความกา้วหน้าทางการเรยีนคดิเป็นรอ้ย
ละ 61.07 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชยัธชั จนัทร์
สมุด (2553: 142-143) ได้ศกึษาการพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมส าหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จากการ
ศกึษาวจิยั พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) มคี่าเท่ากบั 
0.7144 หมายความว่า ผู้เข้าอบรมมีคะแนนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 71.44 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความรู้โดยรวมหลังสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นกระพ้ีเขาควายโดยใช้
เทคนิคการเรียนรูแ้บบสาธิต 
 ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นกระพีเ้ขาควาย โดยใชเ้ทคนิคการ
เรยีนรู้แบบสาธติ พบว่า นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 
1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัอยู่ทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า
การจดักจิกรรมการส่งเสรมิการปลกูต้นกระพีเ้ขาควาย 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ ท าใหน้ิสติมคีวามรู้
เพิ่ ม ม ากขึ้น  จ ากกระบวนการมีส่ วนร่ วม เกิด
กระบวนการคดิ วเิคราะห ์จากการไดย้นิ การสมัผสัผนื

ป่าจริงที่ใช้ในการเรียนรู้ การจดจ า ท าให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความรู้เพิ่มมากขึ้น เป็นไปตามแนวคิด
ข อ ง บุ ญ ธ ร ร ม  กิ จ ป รี ด า บ ริ สุ ท ธิ ์ ( 2 5 4 5 :  7 )  
ให้ความหมายว่า ความรู้  หมายถึงการระลึกถึง 
เรื่องราวต่างๆ ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วได้ และ
รวมถึงการจ าเนื้อเรื่องต่างๆ ทัง้ที่ปรากฏอยู่ในแต่ละ
เนื้อหาวชิา และที่เกี่ยวพนักบัเนื้อหาวชิานัน้ด้วย เช่น 
ระลกึหรอืจ าได้ถึงวตัถุประสงค์ วธิกีาร แบบแผนและ
เค้าโครงของเรื่องนัน้ๆ และเป็นไปตามแนวคิดของ
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2542: 22) ได้ให้ค าอธิบายว่า 
ความรู้เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู้เรียนรู้เพียงแต่เกิด
ความจ าได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการ
มองเห็น ได้ยิน จ าได้ ความรู้ในชัน้นี้ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีแก้ไขปัญหา ส่วนความ
เข้าใจอาจแสดงออกมา  ความสามารถในการเขยีน
บรรยายเกีย่วกบัขา่วสารนัน้ๆ โดยใชค้ าพูดของตนเอง 
และ “การให้ความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของ
ความคดิเหน็และขอ้สรุป รวมถึงความสามารถในการ 
“คาดคะเน” หรอืการคาดหมายว่าจะเกดิอะไรขึน้ และ
เป็นไปตามแนวคิดของอลิศรา กฤษมา (2546: 20) 
สรุปได้วา ความรู้ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ประสบการณ์ การรับรู้ ความคุ้นเคย ความเข้าใจ 
ตลอดจนข่าวสารซึง่เป็นขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑท์ีถู่กตอ้ง
ชดัเจน ซึ่งแต่ละคนอาจมีความรู้แตกต่างกนไปตาม
การรบัรู้ ความเข้าใจ และความคุ้นเคยของแต่ละคน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของอุกฤต ทีงาม และคณะ 
(2557: 97) ไดศ้กึษา การพฒันากจิกรรมค่ายเยาวชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ก่อนจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม มคีะแนน
เฉลีย่ในดา้นความรู้อยู่ในระดบัมาก (�̅�) =21.60) และ
หลงัจดักจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มโดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เยาวชนที่เข้าร่วม
กจิกรรมมคีะแนน เฉลีย่ในด้านความรูอ้ยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด (�̅�=27.66) ค่าเฉลีย่คะแนนหลงัมคีะแนนสงูกว่า
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของยุพนิ โพธิช์ยั
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ทอง และน ้าทพิย ์ค าแร่ (2562: 64 - 74) ไดศ้กึษา การ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็จากมูล
สตัว์ เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีในสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษา
พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกบัการ
ผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากมูลสตัว์เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมใีน
สิง่แวดลอ้ม ก่อนฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 11.21 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.05 หลังการฝึกอบรมมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
93.50 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลัง
ฝึกอบรม พบว่า หลงัฝึกอบรมผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมี
ความรูม้ากกว่าการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของธิติยา  
พงศ์ศิริไพศาล และคณะ (2558: 252) ได้ศึกษาการ
เปรยีบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์กลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 6 ที่สอนด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6  ใบ  
กับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหใ์นวชิา
ภาษาไทยระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบโดยใช้แบบทดสอบ
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน พบว่า คะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน
และหลงัเรยีนมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยทางสถติิที่
ระดบั .01 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอน
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีคะแนนผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มที่สอนแบบปกติ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติต่อการปลูก
ต้นกระพ้ีเขาควาย โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
สาธิต 
 ผลการศกึษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกต้นกระพี้เขาควาย พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่านิสติที่
เขา้รบัการส่งเสรมิการปลูกต้นกระพี้เขาควาย โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ มทีศันคตมิากขึน้ โดยการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้  มีการ

ระดมความคดิ มกีารปลูกฝังให้ผู้เขา้ร่วมการส่งเสริม
เกดิความตระหนักในสิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิเจตคต ิและ
ค่านิยมที่ดต่ีอสิง่แวดล้อม เป็นไปตามแนวคิดของนง
นุช รุจริงัสมินัตุก์ุล ( 2550: 9 ) ไดใ้หค้วามหมายว่า ทัง้
ความคิดเห็น และทัศนคตินั ้น เป็นเรื่องของการ
แสดงออกทางความคดิเหน็ในรูปเกี่ยวกบัตวัเรา และ
ความคิดเห็นนั ้นยังจะใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการลง
ความเห็น  ( Judgment)และความรู้  (Knowledge) 
ในขณะที่ทัศนคตินั ้นใช้กันมากในเรื่ อง เกี่ยวกับ
ความรูส้กึ (Feeling) ความสามารถ (Preference) และ
ไดส้รุปว่าเรามกัใชค้ าว่าความคดิเหน็มากกว่าทศันคติ 
และเป็นไปตามแนวคดิของกมลรตัน์ หลา้สวุงษ์ (2527: 
172) กล่าวว่า ทศันคต ิหมายถงึ ความรูส้กึของคนทีไ่ด้
จากการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์แลว้แสดงสภาวะทาง
ร่างกาย และจติใจในดา้นความพรอ้มทีจ่ะตอบสนองต่อ
บุคคล หรอืสิง่ของต่างๆ ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งใน 
2 ลกัษณะคอืแสดงความพร้อมที่จะเข้าไปหาเมื่อเกิด
ความรู้สกึชอบเรียกว่าทัศนคติที่ดีหรือทางบวกหรือ
แสดงความพรอ้มทีจ่ะหลกีนี้เมื่อเกดิความรูส้กึไม่ชอบ
เรียกว่าทัศนคติที่ไม่ดี หรือทางลบ และเป็นไปตาม
แนวคดิของสุภาภรณ์ พลนิกร (2548: 226) กล่าวว่า
ทศันคติ คอื วธิกีารที่แต่ละคนคดิรู้สกึและการกระท า
ต่อสภาวะแวดล้อม หรือปริมาณของความรู้สึกทัง้
ทางบวกและทางลบที่มีต่อสิ่งที่มากระตุ้นต่างๆ 
(Stimuli) หรอืเป็นความโน้มเอยีงที่เกดิจากการเรยีนรู้
ในการตอบสนองต่อวตัถุใดๆ (Object) ทัง้ในด้านที่ดี
และไม่ดีด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย (Consistent) 
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของผกามาศ โคตรชมภูและ
คณะ (2561: 36 - 48)ได้ศึกษา การพฒันาคู่มือการ
จดัการป่าชุมชนบ้านวงัชยั หมู่ที่ 11 ต าบลโนนชยัศรี
อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า 
ผลศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม ชาวบ้านบ้านวงัชยั มคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ต่อการจดัการป่าชุมชน หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน
การฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 205 (p < .05) 
แสดงใหเ้หน็ว่า การฝึกอบรมการจดัการป่าชุมชน มผีล
ท าให้ชาวบ้านบ้านวงัชยั มทีศันคติต่อ การจดัการป่า
ชุมชน เพิม่มากขึน้กว่าก่อนการฝึกอบรมซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของญาณพฒัน์ เฉลยสุขและคณะ (2561: 49 - 
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60) ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดย
ใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษาพบว่า การ
เปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดย
ใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษาในโรงเรยีนเกิง้วทิยานุกลู 
พบว่า ก่อนการสง่เสรมิ มคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบั
เห็นด้วย (�̅�= 246) และหลงัการส่งเสริมมคีะแนนเฉลี่ย
ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย  (�̅�= 290) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อน และหลงัการฝึกอบรม พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลัง การส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญั ทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของยุวนิดา สุภา 
และคณะ (2556: 95) ไดศ้กึษา การรณรงคก์ารจดัการ
น ้าเสยีจากครวัเรอืนส าหรบัชุมชนบา้นเก่าน้อย หมู่ที ่2 
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
ผลการศกึษาพบว่า การจดักิจกรรมการรงณรงค์การ
จดัการน ้าเสยีจากครวัเรอืนส าหรบัชุมชนบา้นเก่าน้อย 
ก่อนการรณรงค์ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการรณรงค์ชาวบ้านมคีะแนน
เฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย แสดงใหเ้หน็ว่าหลงั
การรณรงค์การจัดการน ้ าเสียจากครัวเรือนส าหรับ
ชาวบ้านเก่าน้อยมีผลท าให้ทัศนคติของชาวบ้าน
เพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นกระพ้ีเขาควาย โดยใช้
เทคนิคการเรียนรูแ้บบสาธิต  
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่า
นิสติที่เข้ารบัการส่งเสริมการปลูกต้นกระพี้เขาควาย 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต  มีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มมากขึน้ โดยการมสี่วนร่วมในกจิกรรมการ
สง่เสรมิการเรยีนรูม้กีารระดมความคดิ มกีารปลกูฝังให้
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิเกดิจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ในการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นกะพี้เขาควาย โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรู้แบบสาธติใช้อย่างคุ้มค่าและยัง่ยนื เป็นไปตาม
แนวคิดของประยูรวงศ์จันทรา (2555: 195) ได้ให้
ความหมายว่า จริยธรรมสิง่แวดล้อมเป็นหลกัการใน
การปฏบิตัิเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมส าหรบัมนุษย์ที่ยดึเอา

ความถูกตอ้งดงีาม ความถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรมและ
ความเมตตา ทีพ่ึ่งปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มจงึประกอบไป
ด้วยรากฐานความเชื่อในเชิงคุณธรรมที่มีความ
แตกต่างในระดบัทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มที่
แตกต่างกนัออกไป จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มจงึเป็นหลกัที่
ควรประพฤติต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
เพื่อให้ธรรมชาติสิง่แวดล้อมด ารงอยู่ไดต้ามดุลยภาพ
ของธรรมชาติสิง่แวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างลมกลืนและ
ยัง่ยืน จริยธรรมสิ่งแวดล้อมจึงเป็นวิธีการจัดการ
สิง่แวดลอ้มทีม่นุษยไ์ดห้นัมาจดัการกบัตวัเองหรอืเป็น
การกลบัมาปรบัปรุงระบบการจดัการมนุษย ์จรยิธรรม
สิง่แวดล้อมมุ่งที่จะเข้าใจสิง่แวดล้อม และสร้างระบบ
ความสมัพนัธ์ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมอย่างมีความ
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และเป็นไปตามแนวคิดของ 
ฐากร สิทธิโชค และอรพิณ ศิริสมัพันธ์ (2557: 59) 
ได้กล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมเีนื้อหาสิง่แวดล้อม  
4 เรื่อง ไดแ้ก่ ป่าไม้ แหล่งน ้า ขยะ และโลกร้อน โดย
วัดจริยธรรม 7 ตัว ได้แก่ ความกตัญญูกตเวทีต่อ
สิ่งแวดล้อม การไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ความ
ละอายและเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดี การเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ความเมตตากรุณาสิ่งแวดล้อม ความ
รบัผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมและการไม่เห็นแก่ตัว แบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ซึ่งได้ก าหนดระดบัสูงต ่าของ
ระดบัจรยิธรรมไว้ 4 ระดบั คอื ระดบัที่ 1 จรยิธรรมที่
ยดึหลกัการกระท าหรือไม่กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์
บางประการของตนเอง (ท าเพื่อตนเอง) ระดับที่ 2 
จรยิธรรมที่ยดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อ
ประโยชน์ของผูอ้ื่น ในสงัคม เช่น เพื่อญาต ิเพื่อพีน้่อง 
เพื่ อ เพื่ อนตัว เอง (ท า เพื่ อพวกพ้อง) ระดับที่  3 
จรยิธรรมที่ยดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อ
ประโยชน์ของสงัคม สว่นใหญ่ เช่น ชุมชน ประเทศชาติ
หรอืมนุษยชาติ (ท าเพื่อสงัคม) ระดบัที ่4 จรยิธรรมที่
ยึดหลักการกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดเพื่อความ
ถูกต้องดงีามอนัเป็นอุดมคตสิากล และเป็นแนวคดิของ
วนิัย วรีะวฒันานนท ์(2536:12) ไดก้ล่าวว่า จรยิธรรม
สิง่แวดล้อมเป็นสาขาหนึ่งของปรชัญา เป็นรากฐานที่
ก่อใหเ้กดิความคดิ ทศันคติและการปฏบิตัิต่อสิง่ใดสิง่
หนึ่งซึ่งนอกเหนือไปจากการศึกษา หรือมีความรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องต่างๆ 
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แลว้จรยิธรรมเป็นหลกัการปฏบิตัเิกีย่วกบัศลีธรรมหรอื
คุณธรรมของมนุษย์ในเรื่องของความดีงาม ความ
ถูกต้องและความเมตตาเอื้ออาทรต่อกันและกัน 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม จงึเป็นหลกัการปฏบิตัิเกี่ยวกบั
สิง่แวดล้อมส าหรบัมนุษย์ที่ยึดเอาความดีงาม ความ
ถูกต้องตามหลกัคุณธรรมและความเมตตาทีพ่งึปฏบิตัิ
ต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะมผีลต่อชวีติและต่อมนุษยด์ว้ยกนั 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปนัดดา ฤทธิส์ าแดง และ
คณะ (2562: 41 - 46) ไดศ้กึษา การอนุรกัษ์ทรพัยากร
น ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์พระราชา
ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
พบว่า คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตาม
ศาสตรพ์ระราชาก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม โดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อสงัคม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.78 และหลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้อง 
ดงีาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
กจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่า
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพศิาล เครอืลติ 
และชยัวฒัน์ สุทธิรตัน์ (2559: 155 - 165) ได้ศกึษา 
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายสิ่งแวดล้อมที่มี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่1 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1  
มรีะดบัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม
เสรมิหลกัสตูรค่ายสิง่แวดลอ้มในระดบั 2 รอ้ยละ 16.67 
และมรีะดบั 3 ร้อยละ 83.33 และเมื่อหลงัการเขา้ร่วม
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรค่ายสิง่แวดลอ้มนักเรยีนมรีะดบั
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมในระดบั 3 ร้อยละ 46.67 และมี
ระดบั 4 ร้อยละ 53.33 นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายสิ่งแวดล้อมมี
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัเขา้ร่วมกจิกรรมสูงกว่าก่อน
เขา้รว่มกจิกรรม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของบรรเจดิ 
ปานเงนิ และประยรู วงศจ์นัทรา (2552: 112) ไดศ้กึษา 

จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ า
สถานีอนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการศกึษาพบว่า 
จริยธรรมต่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยรวมหลังการฝึกอบรมมีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าการ
ฝึกอบรมครัง้นี้มผีลให้บุคคลากรที่เขา้ร่วมมจีรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มทีส่งูขึน้  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1 )  ใช้คู่ มือการส่ ง เสริมการปลูกไม้มีค่ า :  
ตน้กระพีเ้ขาควาย โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
ท า ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม รู้ ทั ศ น ค ติ ที่ ดี  ดั ง นั ้ น
สถาบนัการศึกษาต่างๆ สามารถน าคู่มือการส่งเสริม
การปลูกไมม้คี่า:ต้นกระพีเ้ขาควาย โดยใชเ้ทคนิคการ
เรียนรู้แบบสาธิตไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
นิทรรศการเกี่ยวกบัไม้มคี่าเศรษฐกจิ และสามารถจดั
กจิกรรมการสง่เสรมิในครัง้ต่อไปได ้
 2) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ห้องสมุดชุมชน 
สถาบนัการศกึษาสามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูก
ไม้มคี่า : ต้นกระพี้เขาควาย โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้
แบบสาธิต ไปสอดแทรกในการให้ความรู้  และ
สอดแทรกในการเรยีนการสอนได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรใช้สื่อประกอบการบรรยายที่หลากหลาย 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และกระตุ้นให้เกิดการ
ปรบัเปลี่ยนทกัษะ เพื่อให้เกิดความรู้ และสามารถน าไป
เผยแพร่ใหก้บัผูท้ีส่นใจเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์การปลูกไมม้ี
ค่า : ตน้กระพีเ้ขาควาย 
 2) ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลใหน้ักเรยีนและนักศกึษาที่
สนใจเกี่ยวกับการปลูกกระพี้ เขาควายเพื่อให้เกิด
กระบวนการเรยีนรูแ้ละเพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาต่อยอด 
และมคีวามน่าสนใจมากขึน้ ส่งผลต่อการอนุรกัทรพัยากร
ป่าไมเ้พิม่เตมิ 
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