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บทคดัยอ่ 

 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นตะแบกนา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
สาธติ ให้มีประสทิธิภาพและประสทิธผิลตามเกณฑ์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีน
เรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นตะแบกนา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ  แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ 
และแบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิมปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 87.50/82.80 ส่วนดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.6283 แสดงว่า นิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 62.83 นิสติมี
คะแนนความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นตะแบกนา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้แบบสาธติ  
หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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Abstract 

 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting of precious 
trees: Bungor (Lagerstoremia flribunda Jack)  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: Bungor (Lagerstoremia flribunda Jack) 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 87.50/82.80. The effectiveness of the activity manual 
index was equal to 0.6283. The students had more knowledge and effect to increased students progress 
after using the promotion manual at 62.83%. 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, Bungor  
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1. บทน ำ  
 ต้นตะแบกนา อยู่ในวงศ์ Lythraceae เป็นไม้
ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ พบตามธรรมชาติในป่า
เบญจพรรณและป่าโปร่งทัว่ไป ล าต้นเป็นเปลอืกเกลีย้ง
หลุดร่อนเมื่อแก่ เป็นไมเ้นื้อแขง็ ใจกลางเป็นโพรง  ใบ
เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม เป็นรูปไข่ มดีอกสมี่วงอม
ชมพูต่อมาเปลี่ยนเป็นสขีาว ออกเป็นช่อโต ตามปลาย
กิง่ ผลแห้งแก่แล้วแตกกลางพู รูปร ีปลายแยกเป็น 6 
แฉก  ต้นตะแบกนา มดีอกและใบที่สวยงาม ให้ร่มเงา
และเจรญิเตบิโตเรว็ ไดใ้นดนิแทบทุกชนิด จงึนิยมปลูก
ไว้เป็นไม้ริมทางและเป็นไม้ประดับทัว่กันอย่าง
แพร่หลาย  ต้นตะแบกนา มปีระโยชน์และสรรพคุณแก่
คนไทยมากมาย ได้แก่ 1.ด้านสมุนไพร เปลอืกใช้ปรุง
เป็นยาแก้บดิ มูกเลอืด ขอนดอกใช้เป็นยาบ ารุงหวัใจ 
บ ารุงปอด บ ารุงตบั  2. ดา้นสิง่ปลกูสรา้งหรอืสิง่อ านวย
ความสะดวก ใช้ในงานก่อสรา้งอาคารบา้นเรอืน แปรรูป
เป็นเฟอรน์ิเจอร ์และเป็นวสัดุทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิ (กรมป่า
ไม,้ 2562: เวบ็ไซต)์ สถานการณ์ปัจจุบนัป่าไม้ในประเทศ
ไทยถูกบุกรุกท าลายจากมนุษย์จนเหลือเนื้อที่น้อยลง
อย่างรวดเรว็ก่อใหเ้กดิปัญหามากมายอาท ิเช่น ราคาไม้
แพงขึ้นและในอนาคตอาจไม่มีมาใช้อีกต่อไป พื้นดิน
ปราศจากสิ่งปกคลุม ดินเกิดความแห้งแล้ง ดินดีถูก
น ้าฝนพดัพา ล าหว้ยล าธารเหมอืนแห้งในฤดูแลง้  เกดิ
น ้ าท่ วมรุ นแ รง ในฤดู ฝน  จะไม่ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย 
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายลง 
ประชาชนขาดทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ผลผลติทางการเกษตร
ตกต ่ า ท าลายความอยู่ดีกินดีของประชาชน ส่งผล
โดยตรงต่อเศรษฐกจิของประเทศชาติ (คณะวนศาสตร์, 
2560: 1) จากสถานการณ์การลดลงของพืน้ทีป่่าไมต้ัง้แต่
อดีตถึงปัจจุบนั โดยเมื่อ ปี พ.ศ. 2516 ประเทศไทยมี
พื้นที่ป่าไม้ทัง้หมด 138,566,875 ไร่ หรอืร้อยละ 43.21 
ของพื้นที่ประเทศจนถึงปี พ.ศ. 2559 – 2560 ประเทศ
ไทยเหลอืพื้นที่ป่าไม้ทัง้หมดเพยีง 102,156,350.51 ไร่ 
หรอืรอ้ยละ 31.58 ของพืน้ที่ป่าไมใ้นประเทศ (สวนปลูก
ป่าภาคเอกชน ส านักส่งเสริมการปลูกป่า, 2561: 2) 
ดงันัน้มนุษยจ์งึไดเ้ริม่ตระหนกัถงึภยัอนัตรายทีเ่กดิจาก
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมากขึน้  จงึต้องหนัมาช่วยกนั
อนุรักษ์ผืนป่าธรรมชาติและฟ้ืนฟูป่าด้วยวิธีการที่
หลากหลายวธิ ีเช่น การสรา้งป่าโดยการป้องกนัพืน้ทีไ่ม้

ถูกทีร่บกวนเพื่อใหป่้าฟ้ืนฟูดว้ยตวัเอง หรอืการปลูกป่า 
ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ ทรงมพีระราชด ารสั
แนวทางการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน ้ า เมื่อวันที่  24 
กุมภาพันธ์ 2555  มีสาระส าคญั ว่า การปลูกป่าควร
ปลูกไม้เน้ืออ่อน  ขึ้นเร็ว ใช้งานและขายได้ส่วนหนึ่ง
ปกป้องไมเ้นื้อแขง็ โตชา้ การปลูกไมผ้สมผสานดว้ยกนั
หลายชนิด เพื่อป้องกนัการท าลาย และป้องกนัการตดั
ไม้ชนิดที่มีราคาแพง (ส านักงานหอพรรณไม้, 2555: 
102) ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ เป็นไมย้นืต้นทีม่มีูลค่าสงูมา
เป็นหลกัประกนัทางธุรกิจดงักล่าว สามารถกระท าได้
โดยการออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 8 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ที่
บญัญตัใิหห้ลกัประกนั ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิอื่นตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง ดงันัน้เพื่อก าหนดใหไ้มย้นืตน้ทีม่มีูลค่า
ทางเศรษฐกจิ เช่น ตน้ไม ้ตามบญัชทีา้ยกฎหมายว่าดว้ย
สวนป่าสามารถน ามาเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิได ้เพื่อ
สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการมคีวามสะดวกและมโีอกาสใน
การประกอบธุรกจิมากยิง่ขึน้ (ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า 
กรมป่าไม,้ 2563: เวบ็ไซต)์ 
 การเรยีนรูแ้บบสาธติ เป็นการท าใหดู้หรอืสาธติ 
(Demonstration Method) วิธีการนี้คล้ายกับการสอน
โดยการบอกในแง่ที่ว่าเป็นลกัษณะของการถ่ายทอดที่
นัน้ความส าคญัอยู่ที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หรือ
ทกัษะ แต่ในการเรยีนรูแ้บบนี้จะต่างจากแบบการบอก
ตรงทีว่่า เวลาส่วนใหญ่จะใชไ้ปในการแสดง หรอืท าให้
ดู วธิีการนี้เป็นการถ่ายทอดทัง้ความรู้และทกัษะ แต่
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความคดิทีว่่า ทกัษะนัน้ไดม้าจาการดู
ผูอ้ื่นปฏบิตัใิหดู้ แลว้ลองท าภายใต้การดูแลของผูส้อน 
ผู้เรียนจะเกิดทักษะได้จากการทดลองปฏิบัติจริง 
หลงัจากทีไ่ดเ้หน็ตวัอย่างการปฏบิตัแิลว้ ขอ้เด่นในการ
จดัการสอนแบบนี้มหีลายประการ เช่น การแสดงหรือ
ปฏิบัติให้ดูมกัจะเรียกความสนใจจากผู้เรียนได้เป็น
เวลานาน เป็นวิธีสร้างให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างหลกัการทีส่อนในหอ้งเรยีนกบัสถานการณ์จรงิ 
เป็นวธิทีีท่า้ทายและสรา้งความคดิใหก้บัผูเ้รยีนไดม้าก 
นอกจากนี้ยงัสมารถฝึกหดัให้ปฏบิตัิจรงิได้ อย่างไรก็
ตาม วิธีนี้ก็มีข้อด้อยตรงที่ว่าผู้เรียนจะต้องตัง้ใจฟัง
หรือดูตลอดเวลา มิฉะนั ้นอาจจะพลาดขัน้ตอน
บางอย่างไปไดแ้ละผูส้อนองกต็้องเตรยีมวธิกีารปฏบิตัิ
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อย่างรอบคอบ เพราะถา้ปฏบิตัแิลว้ไม่ไดผ้ลอย่างทีค่วร
จะเป็นก็จะท าใหม่บรรลุผลที่ต้องการ นอกจากนี้  
วิธีการนี้ยังใช้ได้เฉพาะกับกลุ่มผู้เรียนจ านวนน้อย
เท่านัน้ (ประยรู วงศจ์นัทรา, 2554: 340-343) 
 การเรียนรู้แบบสาธิต คือ วิธีสอนที่ผู้สอนหรือ
วทิยากรแสดงหรือกระท าให้ดูเป็นตวัอย่างพร้อมๆกบั
การบอก อธบิายเพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ตรงใน
เชิงรูปธรรม ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสงัเกต
กระบวนการ ขัน้ตอนการสาธิตนัน้ๆ วิธีการสอนแบบ
สาธติเป็นวธิกีารที่ยดึผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง เพราะเป็นผู้
วางแผน ด าเนินการ และลงมอืปฏบิตั ิโดยม ีขัน้ตอนใน
การสอนแบบสาธติ 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 1. ขัน้เตรยีมการสอน 
2.ขัน้สาธิต 3. ขัน้สรุป 4. ขัน้วัดและประเมินผล (รพี
พรรณ สาครสินธุ์, 2524: 76)  การสอนเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้แก้ปัญหาได้นัน้ ถือว่า
เป็นความส าคญัยิง่ของการใหศ้กึษามรีูปแบบการเรยีน
การสอนหลากหลายรูปแบบที่ต้องการพฒันาความคิด
การแก้ ปัญหาของผู้ เรียน ซึ่ งเน้นการออกแบบ
สิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิให ้การเรยีนการสอน
สามารถพฒันาผู้เรยีนได้ในระดบัการคดิแก้ปัญหาเช่น 
สิง่แวดล้อมทางการเรยีนรูร้ะบบเปิด เป็นต้น ซึ่งจะช่วย
ผลกัดนัให้เกดิกระบวนการ ของการแปลความ ตีความ 
และเชื่อมโยงกบัความรู ้(ทศินา  แขมณี, 2550:  3 - 4) 
 ดงันัน้ผู้วจิยั จงึได้เลง็เหน็ถึงความส าคญัของ
การปลูกต้นตะแบกนา โดยใช้รูปแบบการเรยีนรู้แบบ
สาธิต ถือว่าเป็นไม้ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ที่
สามารถน าต้นตะแบกนาไปใช้ประโยชน์ได้หลาย
ประการ จงึมกีารส่งเสรมิการปลกูต้นตะแบกนา โดยใช้
รูปแบบการเรยีนรู้แบบสาธิต เพื่อฟ้ืนฟูต้นตะแบกนา
ใหม้คีวามอุดมสมบรูณ์กลบัคนืมารวมถงึการดูแลรกัษา
และคุณค่าของต้นตะแบกนา ทัง้ในด้านความส าคัญ 
คุณค่า การอนุรักษ์ และการดูแลรักษาก็จะถือว่ามี
ความส าคญัมาก โดยองคค์วามรูเ้หล่านี้จะเกีย่วขอ้งกบั 
ความรู ้ทศันคต ิ และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ในการการ
ส่งเสริมการปลูก  ต้นตะแบกนา โดยใช้รูปแบบการ
เรยีนรูแ้บบสาธติ 
 
 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้น
ตะแบกนา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสาธติที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการปลูกต้นตะแบกนา โดยใช้รูปแบบการ
เรยีนรูแ้บบสาธติ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อ
การปลกูตน้ตะแบกนา โดยใชร้ปูแบบการเรยีนรูแ้บบ
สาธติ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่
1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
99 คน   
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้
ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากร 
ป่าไม ้และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น คอื คู่มอืการส่งเสรมิการปลูก
ตน้ตะแบกนา โดยใชร้ปูแบบการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
 2) ตวัแปรตาม คอื ความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ตน้ตะแบกนา ทศันคตต่ิอการปลกูตน้ตะแบกนา และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด  
  1) คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นตะแบกนา 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
  2) ใบความรูก้ารปลกูตน้ตะแบกนา  
 3.3.2 เครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกต้น
ตะแบกนา  
  2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลกูตน้ตะแบกนา 
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  3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ได้แก่ คู่มอื  ใบความรู้  แบบทดสอบความรู้ 
แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการปลกูตน้ตะแบกนา 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมการปลูก
ตน้ตะแบกนา โดยมเีนื้อหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 4 หน่วย 
ประกอบไปด้วย หน่วยการส่งเสริมที่ 1 เรื่อง ไม้มีค่า
ทางเศรษฐกจิ หน่วยการสง่เสรมิที ่2 เรื่อง ลกัษณะและ
ประโยชน์ของต้นตะแบกนา หน่วยการส่งเสริมที่ 3 
เรื่อง การขยายพันธุ์ และการเพาะปลูก หน่วยการ
สง่เสรมิที ่4 เรื่อง การเรยีนรูแ้บบสาธติ 
  2.2) ใบความรู ้เรื่องการส่งเสรมิการปลูก
ต้นตะแบกนา โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วย
การสง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรู้เกีย่วกบัการปลูก
ต้นตะแบกนา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต มี
ลกัษณะเป็นค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื  ก 
ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคติ มีลกัษณะเป็นแบบ
วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 
ตวัเลือก คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่
เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค 
และ ง คอื เพื่อตนเอง เพื่อญาติมติรพวกพ้อง เพื่อ
สงัคม เพื่อความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้สง่อาจารยท์ีป่รกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือ และ
เครื่องมอื มคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป  ค่าความ
เหมาะสมของคู่มือ และเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 

4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิมคีวาม
เหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวิจยั 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.910 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 
ขึน้ไป และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวัดทัศนคติค่ าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.946 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.31 ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด
ไว ้
  5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากับ 0.950 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่
ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป ซึ่งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ที่
ก าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใช้ในการจดั
กจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูตน้ตะแบกนา 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัการส่งเสริมการ
ปลูกต้นตะแบกนา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
สาธติ มวีธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปนี้ แบ่งเป็น 
2 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะท่ี 1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดคือ 
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นตะแบกนาโดยใช้
เทคนิคการเรยีนรู้แบบสาธติ และใบความรู้ การปลูก
ตน้ตะแบกนา 
  2) สรา้งเครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
   2.1) ศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้น โดยศกึษา
จากเอกสารงานวจิยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในเรื่องของ
การ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบของ
เน้ือหาในการจดัท าคู่มอืการสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่า: 
ตน้ตะแบกนา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
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   2.2) จัดเตรียมคู่มือในการถ่ายทอด 
แบบทดสอบความรู้  แบบวัดทัศนคติ แบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ในหวัขอ้การปลูกต้นตะแบก
นา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต ให้สมบูรณ์
เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอดความรู ้
   2.3) น าเนื้อหาจากคู่มือที่สมบูรณ์แล้ว 
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษา น ามาปรบัปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
   2.4) น าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน 
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
น าไปใช้เป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบั
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
   2.5) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวัด
ทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมจรยิธรรม เกี่ยวกบัการ
สง่เสรมิการปลกูตน้ตะแบกนา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบสาธิต ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
 ระยะท่ี 2 การถ่ายทอดสิง่แวดล้อมศกึษา มี
ข ัน้ตอนดงันี้  
  1) ขัน้น าเขา้สู่กจิกรรม การเตรยีมความ
พร้อมให้กับผู้ เข้าร่ วมการส่ง เสริม  หรือสร้าง
บรรยากาศให้เอื้ออ านวย พร้อมทัง้แนะน าตัวท า
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ  
  2) ขัน้กิจกรรมการส่งเสริม  มีขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้  
   2.1) ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรม
นนัทนาการ  
   2.2) ท าแบบทดสอบก่อนการส่งเสรมิ 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบ
วดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  
    2.3) เข้าสู่กระบวนการให้ความรู้
อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของ หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 
หน่วยที่ 3 และหน่วยที่ 4 พร้อมกับท าแบบฝึกหัด
ระหว่างหน่วย  การส่งเสริมที่ประกอบกับการ
บรรยายทีผู่้วจิยัไดบ้รรยายใหค้วามรู้ หน่วยที ่1 ถึง 
หน่วยที ่4 ตามล าดบั  
   2.4) ให้นิสติกลุ่มตัวอย่างเรยีนรู้จาก
การสาธติ การขยายพนัธุ์ต้นตะแบกนาในพื้นที่ คือ 

มูลนิธสิิง่แวดล้อมศกึษา บ.ศรวีิลยั ต.หนองปลงิ อ.
เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 
    - การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า:  ต้น
ตะแบกนา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต มีการ
บรรยายให้ความรู้ แจกใบความรู้ มีการถามตอบและท า
แบบทดสอบก่อน ระหว่าง หลังการส่งเสริมของแต่ละ
หน่วย และท าการสาธติการขยายพนัธุโ์ดยใชเ้มลด็ตะแบก
นาเพื่อเป็นตวัอย่าง 
    - ให้นิสติจัดกลุ่มละ 6 คน เพื่อลง
มอืปฏบิตัจิรงิ  
    - อภิปรายผลที่ได้จากการลงมือ
ปฏบิตัจิรงิ 
  3) ขัน้การวดัและประเมนิผลในขัน้นี้เป็น
ขัน้ตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงค์ของ
ผูว้จิยั 
   - ทบทวนในเนื้อหาที่ผู้รบัการส่งเสริม
ได้รับ พร้อมมีการถาม-ตอบ เพื่อท าความเข้าใจใน
เนื้อหาและความรูท้ีไ่ดร้บั 
   - ท าแบบฝึกหดัหลงัการส่งเสรมิ ไดแ้ก่ 
แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล มีดงัต่อไปน้ี 
 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 
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4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกต้นตะแบกนา โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบสาธติ ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ 
(E1)  คิดเป็นร้อยละ 87.50 และประสทิธภิาพของ
ผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 82.80 ดังนัน้ การ
ส่งเสริมการปลูกต้นตะแบกนา โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบสาธิต มีประสทิธิภาพของคู่มือส่งเสริม 

87.50/82.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที ่
ตัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน พบว่า ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของ
คู่มอืการต้นตะแบกนา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
สาธติ มคี่าเท่ากบั 0.6283 หมายความว่า ผูเ้ขา้ร่วม
การส่งเสรมิมีความรูเ้พิม่ขึน้ และส่งผลให้ผู้เขา้ร่วม
การส่งเสริมมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
หลงัจาก การใชคู้่มอืสง่เสรมิรอ้ยละ 62.83 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ตะแบกนา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ (E1/E2) 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ตะแบกนา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 

ผลรวมคะแนนควำมรู้
ก่อนกำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนนควำมรู้
หลงักำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

304 497 20 0.6283 ผ่านเกณฑ ์

4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกับความรู้ 
ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการปลูกต้นตะแบกนา ก่อนการส่งเสริม
และหลงัการส่งเสริม 
 จากการศกึษา พบว่า ก่อนการสง่เสรมิผูเ้ขา้ร่วม
การส่งเสรมิมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่เกี่ยวกบัการปลูกต้น
ตะแบกนา อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=9.98) และหลงัการ
ส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับการปลูกต้น
ตะแบกนา อยู่ ในระดับมากที่สุด (�̅�=16.55) เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างหน่วยการส่งเสริม 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิมคี่ามากกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ส่วนคะแนนทัศนคติเฉลี่ยต่อการปลูกต้น
ตะแบกนา อยู่ในระดบัเหน็ด้วย (�̅�=3.62) และหลงั

การส่งเสริมมีคะแนนทศันคติเฉลี่ยเกี่ยวกบัต่อการ
ปลูกต้นตะแบกนา อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(�̅�=3.95) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงั
การสง่เสรมิ พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัการสง่เสรมิมคี่า
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05  
 และคะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม อยู่ในระดบั
เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง ( �̅�=2.25) และหลังการ
ส่งเสรมิมคีะแนนจรยิธรรมสิง่แวดล้อม อยู่ในระดบั
เพื่อความถูกต้องดงีาม (�̅�=3.39) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยระหว่างหน่วยการส่งเสริม พบว่า 
คะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิมคี่ามากกว่าก่อนการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05  
(ดงัตารางที ่3)

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.50 1.59 87.50 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.56 1.88 82.80 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 87.50/82.80 
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ตารางที ่3  ผลการศกึษาการเปรยีบเทยีบกบัความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัการส่งเสรมิการ
ปลกูตน้ตะแบกนา ก่อนการสง่เสรมิ และหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 

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

df t p 
�̅� S.D ระดบั �̅� S.D ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

9.98 3.09 ปานกลาง 16.55 2.09 มากทีส่ดุ 29 -10.41 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

23.6  0. 22  เหน็ดว้ย 3.95 0.18 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 29 -12.68 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 

(N=4) 
2.25 0.67 

เพื่อญาติ
มติรพวก
พอ้ง 

3.39 0.47 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
29 -6.06 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นตะแบกนา โดยใช้
เทคนิคการเรียนรูแ้บบสาธิต 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือมี
ประสทิธภิาพ E1/E2=87.50/82.80 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์
80/80 เนื่องจากผูว้จิยัไดใ้หค้วามส าคญัของการเรยีนรู้ 
ส าหรับการส่งเสริมเรื่อง การส่งเสริมการปลูกต้น
ตะแบกนา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ เป็นการ
จดักิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเกิด
ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องการส่งเสรมิการปลูกต้นต้น
ตะแบกนา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ สง่ผลให้
กลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางทีด่ี
ขึน้ โดยกระบวนการมสี่วนร่วมในกจิกรรมการส่งเสรมิ
การเรียนรู้  เพื่ อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เกิด
กระบวนการคิด ทักษะการเรียนรู้ มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการ
ปลูกต้นตะแบกนา โดยใช้เทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
โดยใช้คู่มือประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่าน
กระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา ท าให้นิสติที่เขา้ร่วมมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้ และเป็นไปตามแนวคดิ
ของปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ (2551: 127)  ไดก้ล่าว
ว่า คู่มอื เป็นหนังสอืทีใ่ช้ควบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใด
สิ่งหนึ่งเป็นหนังสือที่ใช้แนวทางปฏิบัติให้กับผู้ใช้
สามารถกระท าสิง่นัน้ๆ ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายส่วน

คู่มอืแหล่งอา้งองิต่างๆ ปกตมิกัจะใชค้วบคู่กบัหนังสอื
เรยีน เป็นหนังสอืทีค่รูไดศ้กึษาดว้ยตนเอง และเป็นไป
ตามแนวคิดของยุพเรศ วงัยายฉิม (2554: 37-38) ที่
กล่าวถึงขัน้ตอนในการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมไว้   
3 ขัน้ตอน คอื 1) การสร้างคู่มอืโดยศกึษาเนื้อหาสาระ
ข้อมูลพื้นฐานและศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 2) การพัฒนาคู่มือ จาการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและน าไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพของ
คู่มอื 3) การใชคู้่มอืโดยการน าคู่มอืทีไ่ดจ้ากการพฒันา
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และเป็นไปตามแนวคิดของ 
เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555: 77) ได้กล่าวว่า คู่มอืเป็น
เอกสารหรอืหนังสอืทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหค้รูใชจ้ดักจิกรรม
การเรยีนการสอน สามารถสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทาง
ของหลกัสูตรหรอืใช้เป็นคู่มอืของครูในการใช้หนังสอื
เล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มือที่เขียนขึ้นเป็นแนวทางให้ผู้ใช้
คู่มอืได้ศกึษาท าความเขา้ใจเรื่องทีจ่ะท า และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุส าเร็จตาม
เป้าหมาย เพื่อใหผู้้ใช้คู่มอืมคีวามสะดวกและสามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มาตรฐานที่
ใกลเ้คยีง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรนิภา ตูมโฮม 
และประยูร วงศ์จันทรา (2559: 190) ได้ศึกษา การ
พัฒนาคู่ มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซยีน: สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี และเพื่อ
ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม และ
เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและทักษะในการเป็น
วทิยากรฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คนโดยการ
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สุ่มอย่างง่ายโดยวธิีการจบัฉลากเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้
คู่มือการฝึกอบรมลงมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือ
ฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และ
แบบวดัทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรมสถติทิีใ่ชใ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ผลการศึกษา 
พบว่าประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ
เท่ากบั 84.53/85.33 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
.05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุรศกัดิ ์แกว้งาม และ
ประยูร วงศ์จนัทรา (2561: 146)  ได้ท าการศกึษาเรื่อง
การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผูน้ าจติอาสาสิง่แวดล้อม 
ผลการศกึษาพบว่า หลกัสูตรฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 93.78/86.01 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ ยความรู้  ทัศนคติและทักษะผู้น าจิตอาสา
สิ่งแวดล้อมหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมและ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอภญิญา โคตะวนินท ์และอดิ
ศกัดิ ์สงิหส์โีว (2562: 51-66) ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการ
จดัการขยะจากต้นทาง ดว้ยหลกั 3Rs โดยใชคู้่มอื เพื่อ
ลดปรมิาณขยะอนิทรยี ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น โรงเรียนเทศบาลศรีสวสัดิว์ทิยา ต าบลตลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
คู่มอืการสง่เสรมิมปีระสทิธภิาพ 86.84/84.34 
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื  
มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั0.6283 ซึ่งส่งผลให้
มคีวามก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึน้หลงัจากการใช้
คู่มือการส่งเสริมร้อยละ 62.83 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตวัอย่างที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิโดยใช้คู่มอืการส่งเสริม
การเรียนรู้นัน้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ท าให้ค่า
ดชันีผลมีค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นไปตาม
แนวคดิของ Talcott Parsons (2008: 44) อธบิายแนวคดิ
เกีย่วกบัการใชร้ะบบขององคก์ารเป็นเครื่องมอืวดัความ
มปีระสทิธผิลขององค์การ โดยใช้ชื่อว่า AGIL ซึ่งระบุ
กจิกรรม 4 ประเภทซึง่ทุกองคก์ารจ าเป็นจะต้องกระท า
ซึ่ งประกอบไปด้วย  1 . การปรับตั วให้ เข้ ากับ
สภาพแวดลอ้ม 2.การบรรลุถงึเป้าหมาย 3.การประสาน
เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัซึง่น าไปสูค่วามมัน่คงทางสงัคม 
4.สิง่ทีซ่่อนเรน้อยู่ภายในซึง่หมายถงึการรกัษารูปแบบ
หรอืการธ ารงไวซ้ึ่งเอกลกัษณ์ และเป็นไปตามแนวคดิ
ของสพุตัรา  วงศษ์า (2549: 77)  ไดก้ล่าวว่า การพฒันา

กจิกรรมการเรียนรู้หมายถึงแบบแผนการด าเนินการ
จดัการเรยีนรูไ้ด้รบัการจดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธแ์ละ
สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการเรียนรู้หรือการสอนที่
รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่านกระบวนการการวิจยั และ
เป็นไปตามแนวคดิของ  Sobel D. (2013: 36-45) กล่าว
ว่าการเรยีนรู้โดยองิสถานที่เป็นการเรยีนรูท้ี่เกดิขึน้ใน
สถานที่จริงในท้องถิ่นอย่างมีความรู้ต่อผู้เรียนเน้น
เน้ือหาเกี่ยวกับท้องถิ่น และบูรณาการเนื้อหาต่างๆ 
เพื่อใหผู้เ้รยีนเหน็ความส าคญัและความสมัพนัธข์องสิง่
รอบตัวทัง้ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควร
สอดคล้องกบัความสนใจของผู้เรยีน ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ชยัธชั  จนัทรส์มุด (2553: 144) ไดศ้กึษา 
การพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มส าหรบับุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของหลกัสตูร
ฝึกอบรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ
บุคลากรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มคี่าเท่ากบั 0.7144 
หมายความว่า ผูเ้ขา้อบรมมคีะแนนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 71.44 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของมลัลกิา เหลี่ยมไธสง (2559:  
87) ได้ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมอนุรกัษ์ ป่าไม้ 
และสตัวป่์า ในเขตป่าโคกหนิลาดอ าเภอเมอืงจงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศึกษา ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  
ของการฝึกอบรมการอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละสตัวป่์าในเขต
ป่าโคกหินลาด มีค่า เท่ากบั 0.6400 หมายความว่า 
นิสิตที่เข้าฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
64.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ได้ 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของน ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ 
(2559: 543-554) ได้ศึกษา การพฒันาคู่มือฝึกอบรม
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับนิสิต
มหาวทิยาลยัมหาสาร คาม ผลการศกึษาพบว่า ดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.7900 นิสติที่
ใช้คู่มือฝึกอบรมมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็น
รอ้ยละ 79.00 ผลการเปรยีบเทยีบความรู้และทศันคติ
เรื่องการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมส าหรบันิสติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม หลังการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั 
การปลูกต้นตะแบกนา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบสาธิตก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการปลกูต้น
ตะแบกนา โดยรวมก่อนและหลงัการการสง่เสรมิ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริม มีความรู้ก่อนการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นตะแบกนา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบสาธติ ก่อนการส่งเสรมิมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่อยู่ใน
ระดบัปานกลาง 10.13  หลงัการส่งเสรมิผู้เขา้ร่วมการ
ส่งเสริม มีคะแนนความรู้เฉลี่ย อยู่ในระดบัมากที่สุด 
16.55  เมื่อเทยีบคะแนนความรู้เฉลี่ยก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่าหลังจากการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการ
สง่เสรมิ มคีะแนนความรูเ้ฉลีย่มากกว่าก่อนการสง่เสรมิ
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เน่ืองจากคู่มือ
การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นตะแบกนา โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรู้แบบสาธติ มคีวามเหมาะสม  พร้อม
กบัมเีนื้อหาทีส่ าคญั  และน่าสนใจต่อการเรยีนรู้ท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืเพิม่มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งคู่มือการการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้น
ตะแบกนา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต มุ่ง
เสรมิสร้างให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสรมิได้รบัความรู้ใหม่ๆ 
และถ่ายทอดความรูแ้ก่ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิไดเ้รยีนรู้
เรื่องทีม่อียู่ในเนื้อหา และเป็นไปตามแนวคดิของประภา
เพญ็ สวุรรณ (2542: 26)ไดใ้หค้ าอธบิายว่า ความรู ้เป็น
พฤตกิรรมขัน้ต้นทีผู่เ้รยีนรูเ้พยีงแต่เกดความจ าได ้โดย
อาจจะเป็นการนึกไดห้รอืโดยการมองเหน็ ไดย้นิ จ าได ้
ความรู้ ในที่นี้ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ 
ความหมาย ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้างและ
วธิแีกไ้ขปัญหา สว่นความเขา้ใจอาจแสดงออกมาในรูป
ของทกัษะดา้น “การแปล” ซึง่หมายถงึ ความสามารถ
ในการเขยีนบรรยายเกี่ยวกบัข่าวสารนัน้ๆ โดยใช้
ค าพูดของตนเองและ “การให้ความหมาย” ที่แสดง
ออกมาในรูปของความคิดเห็นและข้อสรุป รวมถึง
ความสามารถในการ “คาดคะเน” หรอืการคาดหมาย
ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  และเป็นไปตามแนวคิดของ
ไพศาล หวงัวานิช (2526: 96) ได้ให้ความหมายของ
ความรู้ไวว้่า ความรู้ คอื เมื่อบุคคลได้รบัการถ่ายทอด
เรื่องราวต่าง ๆ จากการเรยีนรูก้ารฝึกฝนการฝึกอบรม
และทีเ่คยพบเหน็มาผ่านประสาทสมัผสัต่างๆ จะท าให้

ได้ทราบขอ้เทจ็จริง หรือรายละเอยีดของเรื่องราวอนั
จะเป็นประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งจะสะสมและ
ถ่ายทอดสืบต่อกันไปจนกลายเป็นความรู้ การวัด
ความรู้ความจ า และเป็นไปตามแนวคิดของบุญธรรม 
กจิปรดีาบรสิุทธิ ์ (2545: 7) ให้ความหมายว่า ความรู้ 
หมายถึงการระลึกถึง เรื่ องราวต่างๆ ที่ เคยมี
ประสบการณ์มาแล้วได้ และรวมถึงการจ าเนื้อเรื่อง
ต่างๆ ทัง้ที่ปรากฏอยู่ในแต่ละเนื้อหาวิชา และที่
เกี่ยวพนักบัเนื้อหาวิชานัน้ด้วย เช่น ระลกึหรอืจ าได้
ถึงวตัถุประสงค์ วิธีการ แบบแผนและเค้าโครงของ
เรื่องนัน้ๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของอาภาพร ผิว
ชัยภูมิ และคณะ (2561: 39-50)  ได้ศึกษา การ
พัฒนาการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหิดลาด อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง วถิีหาเหด็ และขายเหด็ ผล
การศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ย ความรู้ของนิสติที่เข้า
ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูป่้า ชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง วถิี
หาและขายเหด็ก่อน การเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบั ปานกลางมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 20.70 และหลงัการ 
เข้าร่วมกิจกรรมโดยร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 26.80 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนความรู ้ก่อนและ
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม
มคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงั การเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้
มากกว่าก่อนการเขา้กจิกรรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของมลิดา สินค้า (2551: 102) ได้ศึกษา ความรู้และ
พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มของนักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู วทิยาลยัเทคนิคมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า 
นักศึกษาได้รบัความรู้จากแหล่งความรู้เรยีง 3 ล าดบั 
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การเรียนรู้ในบทเรียน สื่อ
อินเทอร์เน็ต และสื่อโทรทัศน์ ซึ่งนักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าร้อยละมากที่สุดและรองลงมา 3 ล าดับ คือ ด้าน
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรอากาศ ด้าน
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และด้าน
ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า และนกัศกึษา 
มพีฤติกรรมเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มของนักศกึษาโดยรวมและเป็นรายดา้น
อยู่ในระดบัปานกลาง และสอดคล้องกบังานวิจยัของ
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ยุพนิ โพธิช์ยัทอง และน ้าทพิย ์ค าแร่ (2562: 64-74) ได้
ศึกษา การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
อดัเมด็จากมลูสตัว ์เพื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดลอ้ม ผล
การศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความรู้
เกีย่วกบัการผลติปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็จากมูลสตัวเ์พื่อลด
ใช้ปุ๋ ยเคมใีนสิง่แวดล้อม ก่อนฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ย 
เท่ากบั 11.21 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 56.05 หลงัการ
ฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 18.70 คะแนน  คดิเป็น
ร้อยละ 93.50 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและ
หลังฝึกอบรม พบว่า หลังฝึกอบรมผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมมีความรู้มากกว่าการฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติ ต่อการปลูก 
ต้นตะแบกนา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต 
ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการเปรียบเทียบทศันคติต่อการปลูกต้น
ตะแบกนา พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนน
เฉลี่ยทศันคติต่อการปลูกต้นตะแบกนา ก่อนส่งเสรมิมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 3.62 อยู่ในระดบัเห็นด้วย หลัง
ส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.95 อยู่ในความรูร้ะดบั
เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนก่อน
และหลังการส่งเสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
ทศันคติเพิม่มากขึน้หลงัการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี่ระดบั .05 เนื่องจากการส่งเสรมิการปลูกต้น
ตะแบกนา โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ มคีวาม
เหมาะสม พร้อมกับมีเนื้ อหาที่ส าคัญ และท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมทีศันคตขิองผูเ้ขา้ร่วมการการ
ส่งเสรมิเพิ่มขึน้ และตะหนักในสิง่แวดล้อมทศันคติ 
เจตคติ และค่านิยมที่ดีต่อสิง่แวดล้อม และเป็นไป
ตามแนวคดิของ ภาภรณ์  พลนิกร (2548: 226) กล่าว
ว่าทัศนคติ คือ วิธีการที่แต่ละคนคิดรู้สึกและการ
กระท าต่อสภาวะแวดล้อม  หรอืปรมิาณของความรูส้กึ
ทัง้ทางบวกและทางลบที่มีต่อสิ่งที่มากระตุ้นต่างๆ 
(Stimuli) หรอืเป็นความโน้มเอยีงที่เกดิจากการเรยีนรู้
ในการตอบสนองต่อวตัถุใดๆ (Object) ทัง้ในด้านที่ดี
และไม่ดีด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย (Consistent) 
และเป็นไปตามแนวคดิของ สร้อยตระกูล (ตวิยานนท์) 
อรรถมานะ (2551: 64)  ให้ความหมายของทศันคติไว้
ว่า ทัศนคติ คือ ผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด 

ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึกของ
บุคคลทีม่ต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใดคนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่ง ซึ่งออกมาในทางประเมินค่าอนัอาจ
เป็นไปในทางยอมรบั หรอืปฏเิสธกไ็ด้ และความรู้สกึ
เหล่านี้  มีแนวโน้มที่จะก่อให้ เกิดพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่งขึน้ และเป็นไปตามแนวคิดของฑิตยา  
สุวรรณะชฎ (2527: 79) ทศันคติเป็นเรื่องของอารมณ์
ความรูส้กึการตอบสนองทศันคตเิป็นสภาวะก่อนทีจ่ะมี
พฤติกรรมโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่อสิ่งหนึ่ งสิ่งใด
โดยเฉพาะหรือจะเรียกว่าเป็นสภาวะพร้อมที่จะมี
พฤติกรรมจรงิจะมคีวามคงตวัอยู่ในช่วงระยะเวลาแต่
ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทศันคติ
เป็นตัวแปรแฝงที่น าไปสู่ความสอดคล้องระหว่าง
พฤติกรรมกบัความรู้สกึนึกคดิไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ
การแสดงออกโดยวาจาหรือการแสดงความรู้สึก
ตลอดจนการทีต่อ้งเผชญิหรอืหลกีเลีย่งต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง
ทัศนคติมีคุณสมบัติของแรงจูงใจที่จะท าให้บุคคล
ประเมนิเลือกต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งซึ่งหมายถึงการก าหนด
ทิศทางของพฤติกรรมจริงด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของกนิษฐา น้อยค าด ีและคณะ (2562: 9) ได้
ศกึษา การสง่เสรมิการใชส้ารก าจดัศตัรูพชืจากน ้าหมกั
ใบสะเดา โดยใช้โปสเตอร์อนิโฟกราฟิก ส าหรบัชุมชน
บ้านน ้าจัน้ หมู่ที่ 6 ต าบลบวัค้อ อ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า ผูเ้ขา้การส่งเสรมิการ
ใช้สารก าจัดศัตรูพืชจากน ้าหมักใบสะเดา มีคะแนน
เฉลี่ยของทัศนคติหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิ ก่อนส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 3.67 อยู่
ในระดับเห็นด้วย และหลังส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ดัง้นั ้น
ชาวบ้านมีคะแนนทศันคติเฉลี่ยหลงัการการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ  อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของผกามาศ โคตรชมภู และ
คณะ (2561: 36-48)  ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือการ
จดัการป่าชุมชนบ้านวงัชยั หมู่ที่ 11 ต าบลโนนชยัศรี
อ าเภอโพนททอง จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการศกึษาพบว่า 
ผลศึกษาและเปรยีบเทียบทศันคติก่อนและหลงั  การ
ฝึกอบรม ชาวบ้านบ้านวงัชยั มคีะแนนเฉลี่ย ทศันคติ
ต่อการจดัการป่าชุมชน หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน
การฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 205 (p < .05) 
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แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมการจัดการ ป่าชุมชน  
มผีลท าใหช้าวบา้นบา้นวงัชยั มทีศันคตต่ิอ การจดัการ
ป่าชุมชน เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการฝึกอบรม และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเขมศร  ขนัทะ และวรรณศกัดิ ์
พจิติร บุญเสรมิ (2562: 20-32) ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการ
ใช้ประโยชน์จากมะกรูดในการดับกลิ่น ของมูลนิธิ
สิง่แวดล้อมศึกษา (เสลภูมิ) ส าหรบันักเรียนโรงเรยีน
บ้านดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จงัหวัด
รอ้ยเอด็ ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีน
มคีะแนนเฉลีย่ทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จากมะกรูด
ในการดบักลิน่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ( �̅�=2.69) และหลงั
การสง่เสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิอยู่ในระดบั
เห็นด้วย (�̅� =2.87) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน  เฉลี่ย
ทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการ
ส่งเสริมนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นตะแบกนา โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม 
 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อ
การปลูกต้นตะแบกนา พบว่า ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมี
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการส่งเสริมการ
ปลูกต้นตะแบกนา โดยใช้เทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
ก่อนส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 2.25 อยู่ในระดบั
เพื่อสงัคม หลงัส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.39 อยู่
ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า 
ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมจีริยธรรมสิง่แวดล้อมเพิ่มมาก
ขึน้หลงัการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 เนื่องจากการส่งเสรมิการปลูกตน้ตะแบกนา โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต มคีวามเหมาะสม พร้อม
กบัมเีนื้อหาทีส่ าคญั และท าใหผู้้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมี
จริยธรรมสิง่แวดล้อม ของผู้เข้าร่วมการการส่งเสริม
เพิม่ขึน้ และมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เจตคต ิและค่านิยม
ทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม และเป็นไปตามแนวคดิของ ประยูร 
วงศ์จนัทรา (2553: 72-90) จริยธรรมสิง่แวดล้อมจาก
เนื้อหาสิง่แวดล้อม 4 เรื่อง ไดแ้ก่ ป่าไม้ แหล่งน ้า ขยะ 
และโลกร้อน โดยวัดจริยธรรม 7 ตัว ได้แก่ ความ

กตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม การไม่เบียดเบียน
สิง่แวดล้อม ความละอายและเกรงกลวัต่อสิง่ไม่ด ีการ
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ความเมตตากรุณาสิง่แวดลอ้ม 
ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม และการไม่เหน็แก่ตัว 
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก โดยอิงการแบ่งระดับ
จรยิธรรมตามลกัษณะโครงสร้าง พฒันาการจรยิธรรม
ของโคหล์เบรก์ ระดบัที ่3 ขัน้ที ่5 และขัน้ที ่6 และการ
แบ่งระดบัจรยิธรรมของ คณะกรรมการจริยธรรมไทย 
ซึง่ไดก้ าหนดระดบัสงูต ่าของระดบัจรยิธรรมไว ้4 ระดบั 
คือ ระดับที่ 1 จริยธรรมที่ยึดหลักการกระท าหรือไม่
กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์บางประการของตนเอง (ท า
เพื่อตนเอง) ระดบัที่ 2 จรยิธรรมที่ยดึหลกัการกระท า
หรือไม่กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ในสงัคม 
“คบๆ เช่น เพื่อญาติพี่น้อง เพื่อเพื่อนตวัเอง (ท าเพื่อ
พวกพ้อง) ระดับที่ 3 จริยธรรมที่ยึดหลักการกระท า
หรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์ของสงัคม สว่นใหญ่ 
เช่น ชุมชน ประเทศชาติหรือมนุษยชาติ (ท าเพื่อ
สงัคม) ระดับที่ 4 จริยธรรมที่ยึดหลักการกระท า
หรือไม่กระท าสิง่ใดเพื่อความถูกต้องดีงามอนัเป็น
อุดมคติสากล(ท าเพื่อความถูกต้องดีงาม) การวัด
และประเมนิจรยิธรรม จงึมวีธิกีารวดัเดยีวกนักบัการ
วัดด้านเจตพิสัย ซึ่งมีธรรมชาติของการวัดและ
ประเมนิและเป็นไปตามแนวคดิของวนิัย วรีะวฒันา
นนท ์(2546: 175) ไดก้ล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
เป็นสาขาหนึ่งของปรชัญา เป็นรากฐานที่ก่อให้เกิด
ความคิด ทศันคติ และการปฏิบตัิต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งซึ่ง
นอกเหนือไปจากการศึกษา หรือมีความรู้เกี่ยวกับ
ขอ้เท็จจรงิหรือปรากฏการณ์ในเรื่องต่างๆ จริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม จงึเป็นหลกัการปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม
ส าหรบัมนุษย์ที่ยึดเอาความดีงาม ความถูกต้องตาม
หลักคุณธรรมและความเมตตาที่พึงปฏิบัติ ต่ อ
สิง่แวดล้อม ซึ่งจะมีผลต่อชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกัน 
และเป็นไปตามแนวคิดของพระส่งเสริม แสงทอง 
(2541: 37-38) ไดก้ล่าวว่า แนวคดิจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
เป็นแนวคิดทางตะวันตกแนวแรกที่มุ่ งเน้นไปที่
พฤติกรรมของมนุษย์โดยตรง เพราะเป็นที่ยอมรบักนั
ว่า ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าจะมขีอบข่ายกวา้ง
แคบมากน้อยเพียงใดก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นผลที่เกิด
จากตัวมนุษย์ทัง้สิ้น ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิด ความเชื่อ  
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โลกทศัน์ พฤตกิรรมและวถิกีารด าเนินชวีติของมนุษย์ 
ดงันัน้จงึพยายามที่จะกลบัมาศกึษาที่ตวัมนุษย์ว่าวิธี
คิดและพฤติกรรมความเคยชินของมนุษย์ใดที่ได้
ท าลายสิง่แวดลอ้ม ในขณะเดยีวกนักแ็สวงหาและสรา้ง
ระบบจรยิธรรมของมนุษย์ที่ถูกต้องในการสร้างสรรค์
ความสมัพนัธท์ีด่งีามทีจ่ะเกือ้กลูต่อสิง่แวดลอ้ม ปัญหา
ทางจริยธรรมเป็นปัญหาจุดอ่อนที่ส าคัญของมนุษย์
และเป็นปัญหารากฐานที่สร้างความเสียหายให้กับ
มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มมากทีส่ดุ เป็นปัญหาทีแ่กไ้ดย้าก
ที่สุดใช้เวลายาวนานที่สุด และที่ส าคัญต้องอาศัย
กระบวนการทางสังคมที่เข้มแข็งในการสร้างระบบ
จรยิธรรมทีด่งีาม ในการแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้มทัง้หลาย 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐากร สทิธโิชค และอรพณิ 
ศิ ริสัมพันธ์  (2557: 59) ได้ก ล่ าวว่ า  จริยธรรม
สิง่แวดล้อมมเีน้ือหาสิง่แวดล้อม 4 เรื่อง ได้แก่ ป่าไม้ 
แหล่งน ้า ขยะ และโลกร้อน โดยวัดจริยธรรม 7 ตัว 
ได้แก่ ความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม การไม่
เบยีดเบยีนสิง่แวดลอ้ม ความละอายและเกรงกลวัต่อสิง่
ไม่ดี การเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม ความเมตตากรุณา
สิง่แวดลอ้ม ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและการไม่
เห็นแก่ตัว แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลอืก ซึ่งได้ก าหนด
ระดบัสูงต ่าของระดบัจรยิธรรมไว ้4 ระดบั คอื ระดบัที่ 
1 จริยธรรมที่ยึดหลักการกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใด
เพื่อประโยชน์บางประการของตนเอง (ท าเพื่อตนเอง) 
ระดบัที ่2 จรยิธรรมทีย่ดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท า
สิง่ใดเพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่น ในสงัคม เช่น เพื่อญาต ิพี่
น้อง เพื่อเพื่อนตัวเอง (ท าเพื่อพวกพ้อง) ระดับที่ 3 
จรยิธรรมที่ยดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อ
ประโยชน์ของสงัคม ส่วนใหญ่ เช่น ชุมชน ประเทศชาติ
หรอืมนุษยชาต ิ(ท าเพื่อสงัคม) ระดบัที ่4 จรยิธรรมที่
ยึดหลักการกระ ท าหรือไม่กระท าสิ่งใดเพื่อความ
ถูกต้องดีงามอันเป็นอุดมคติสากล และเป็นไปตาม
แนวคดิของ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พระครูวาปี 
พชัราภรณ์ (2554: 52)  ได้ศกึษา การศกึษาจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมของพระนิสติ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกร
ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผลการวจิยัพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของพระนิสติที่

ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราช
วทิยาลยั ศูนย์การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก และพระนิสิตที่
ก าลังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ศูนย์
การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ที่มอีายุระดบัการศึกษา 
และต าแหน่งงานต่างกนั จะมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมไม่
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของปนัดดา ฤทธิส์ าแดง และ
คณะ (2562: 41-56) ได้ศึกษา การอนุรกัษ์ทรพัยากร
น ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์พระราชา 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มก่อนการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
สงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.78 และหลังการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.34  เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการฝึกอบรม นิสิตกลุ่ม
ตวัอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการฝึกอบรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สถานศึกษาสามารถน าคู่มือการเรียนรู้ ไป
ปรับใช้ในหลักสูตรหรือปรับใช้ในวิชาเรียนเพื่ อ
สอดแทรก เนื้อหาและสรา้งองคค์วามรูไ้ด ้
 2) การน าวธิกีารส่งเสรมิการปลูกต้นตะแบก
นาไปใช้ในการเกษตรผสมผสานให้เกิดประโยชน์ 
เนื่องจากมีผลท าให้ความรู้ และทศัคติแก่ผู้ที่สนใจ
เพิม่มากขึน้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้น
ตะแบกนา เพื่ออนุรกัษ์พนัธุ์ไม้เพิม่ขึน้และสามารถ
ท าหลกัประกนัทางธุรกจิได ้ 
 2) ควรศึกษาสาระส าคัญของการแปรรูปต้น
ตะแบกนา สามารถน ามาใชป้ระโยชน์และเป็นผลติภณัฑ์
ต่าง  ๆเพื่อสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ 
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