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บทคดัยอ่ 

 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นอนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ ใหม้ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้ม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่
ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้อนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิค
การเรยีนรูแ้บบสาธติ แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 
คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิมปีระสทิธภิาพ 
เท่ากบั 86.00/80.83 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.9404แสดงว่านิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้
รอ้ยละ 94.04 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกต้นอนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบสาธติ หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าญทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั: การส่งเสรมิ ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม การเรยีนรูแ้บบสาธติ ต้น
อนิทนิลน ้า 
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Abstract  

 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting precious trees: Queen's 
crape myrtle (Lagerstroemia speciosa Pers.) 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: Queen's crape myrtle (Lagerstroemia speciosa Pers.) 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 86.00/80.83. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0. 9 4 0 4 .  The students had 
more knowledge and effect to increased students progress after using the promotion manual at 94.04%. 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, environmental ethics, demonstration 

learning techniques , queen's crape myrtle 
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1. บทน ำ  
 ป่าไม้เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มคีวามส าคญัอย่าง
ยิง่ต่อสิง่มชีวีติ ไม่ว่าจะเป็นมนุษยห์รอืสตัวอ์ื่น ๆ  เพราะป่า
ไม้มีประโยชน์ทัง้การเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยัและยารกัษาโรคส าหรบัมนุษย ์
และยงัมปีระโยชน์ในการรกัษาสมดุลของสิง่แวดลอ้ม ถา้ป่าไม้
ถูกท าลายลงไปมาก ๆ  ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มที่
เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ  เช่น สตัว์ป่า ดนิ น ้า อากาศ ฯลฯ เมื่อป่าไม้
ถูกท าลายจะส่งผลไปถึงดนิและแหล่งน ้าด้วย เพราะเมื่อเผา
หรอืถางป่าไปแลว้พืน้ดนิจะโล่งขาดพชืปกคลุม เมื่อฝนตกลง
มาก็จะชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป 
นอกจากนัน้เมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซบัน ้าไว้น ้าก็จะไหลบ่า
ท่วมบ้านเรอืน และที่ลุ่มในฤดูน ้าหลากพอถึงฤดูแล้งกไ็ม่มี
น ้าซมึใต้ดนิไว้หล่อเลี้ยงต้นน ้าล าธารท าให้แม่น ้ามนี ้าน้อย 
ส่งผลกระทบต่อมาถงึระบบเศรษฐกจิและสงัคม (กรมส่งเสรมิ
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม, 2562: เวบ็ไซต)์ 
 พืน้ทีป่่าไมป้ระเทศไทยในปัจจุบนัในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา มพีืน้ทีป่่าไมท้ีล่ดน้อยลง ซึง่ตรงขา้มกบัจ านวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มของจ านวนประชากรท าให้การใช้
ทรพัยากรเพิม่ขึน้ในหลายๆ ด้าน เช่น การสร้างที่อยู่อาศยั 
การท าการเกษตร เพื่อยงัชีพ ท าให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่า
เพิ่มขึ้น อุปสงค์ อุปทาน ในการต้องการใช้ไม้ไม่ว่าจะ
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ เฟอร์นิเจอร์ และพลงังาน ฯลฯ 
ดงันัน้จงึควรมกีารอนุรกัษ์ ส่งเสรมิการปลูกป่าใหม้ากยิง่ขึน้ 
เช่น การปลูกไม้เศรษฐกจิ เพื่อพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่างยัง่ยืน ลดการบุกรุกพื้นที่ ลดการตัดไม้
ท าลายป่าธรรมชาต ิช่วยเพิม่พืน้ทีป่่าเศรษฐกจิใหก้บัประเทศ 
และแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร ตามนโยบายของ
รฐับาล (มลูนิธสิบืนาคะเสถยีร, 2556: เวบ็ไซต)์ 
 ส าหรบัไมย้นืตน้ทีก่ าหนดตามบญัชทีา้ยกฎหมายว่า
ดว้ยสวนป่า จ านวน 58 ชนิด ประกอบดว้ย 1.ไมส้กั 2.พะยงู 
3.ชงิชนั 4.กระซกิ 5.กระพีเ้ขาควาย 6.สาธร 7.แดง 8.ประดู่ป่า 
9.ประดู่บ้าน 10.มะค่าโมง 11.มะค่าแต้ 12.เคี่ยม 13.เคี่ยม
คะนอง 14.เตง็ 15.รงั 16.พะยอม 17.ตะเคยีนทอง 18.ตะเคยีน
หนิ 19.ตะเคยีนชนัตาแมว 20.ไมส้กุลยาง 21.สะเดา 22.สะเดา
เทยีม 23.ตะกู 24.ยมหนิ 25.ยมหอม 26.นางพญาเสอืโคร่ง 
27.นนทร ี28.สตับรรณ 29.ตนีเป็ดทะเล 30.พฤกษ์ 31.ปีบ 32.
ตะแบกนา 33.เสลา 34.อินทนิลน ้ า 35.ตะแบกเลือด 36.
นากบุด 37.ไม้สกุลจ าปี 38.แคนา 39.กลัปพฤกษ์ 40.ราช
พฤกษ์ 41.สุพรรณิการ์ 42.เหลอืงปรดียีาธร 43.มะหาด 44.

มะขามป้อม 45.หวา้ 46.จามจุร ี47.พลบัพลา 48.กนัเกรา 49.
กระทังใบใหญ่ 50.หลุมพอ 51.กฤษณา 52.ไม้หอม 53.
เทพทาโร 54.ฝาง 55.ไผ่ทุกชนิด 56.มะขาม 57.ไมส้กุลมะมว่ง 
และ 58.ไม้สกุลทุเรียน สามารถน ามาเป็นทรัพย์ที่ใช้เป็น
หลกัประกนัทางธุรกจิ เพื่อสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการไดร้บั
ความสะดวก และมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากขึ้น 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสงัคม เป็นผู้จุดประกาย
แนวคิดให้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
ออกกฎกระทรวงเพื่อเพิ่มทรพัย์สนิอื่นมาเป็นหลกัประกัน 
ส าหรับไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกไมย้นืต้นในที่ดนิกรรมสทิธิเ์พื่อการออม การ
สรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิ และเป็นการเพิม่พืน้ทีป่่าในประเทศ
ไทย อกีทัง้ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์จากต้นไมร้ะหว่าง
การปลกู โดยน าไปเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิเพื่อกูย้มืเงนิกบั
สถาบนัการเงนิไดก้่อนหน้านี้ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ ไดเ้ปิด
เวทีประชาพิจารณ์เปิดรบัฟังความคิดเห็นจากภาครฐัและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สหกรณ์สวนป่า
ภาคเอกชน กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สมาคม
ธนาคารไทยและธนาคารรฐั เช่น ธ.ก.ส. ธนาคารออมสนิ SME 
Bank ซึง่ทุกหน่วยงานต่างสนับสนุนใหก้ระทรวงพาณิชยเ์ร่ง
ออกกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวกรมพฒันาธุรกจิการคา้ จงึได้
พจิารณาใหน้ าไมย้นืต้นทีม่มีูลค่าสูงมาเป็นหลกัประกนัทาง
ธุรกจิดงักล่าว สามารถกระท าไดโ้ดยการออกเป็นกฎกระทรวง 
ตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัประกนัทางธุรกจิ 
พ.ศ. 2558 ที่บัญญัติให้หลักประกัน ได้แก่ ทรัพย์สินอื่น
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ดงันัน้ เพื่อก าหนดใหไ้มย้นืตน้
ทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิ เช่น ตน้ไมต้ามบญัชทีา้ยกฎหมายว่า
ด้วยสวนป่าสามารถน ามาเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิได้ เพื่อ
สนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการมคีวามสะดวกและมโีอกาสในการ
ประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น (ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน, 2561: 
เวบ็ไซต)์ 
 ปัจจุบนัต้นอนิทนิลน ้า เป็นไม้ผลยนืต้นชนิดหนึ่งที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไม้มีค่ าที่สามารถน าไปเป็น
หลกัประกนัทางธุรกจิได้ ต้นอินทนิลน ้า เป็นไม้ยนืต้นเป็น
พรรณไมท้ีพ่บขึน้ทัว่ไปตามทีร่าบลุ่มและบรเิวณรมิฝัง่แม่น ้า 
ล าหว้ย ในป่าเบญจพรรณชืน้และป่าดงดบิทัว่ทุกภาค จะพบ
มากในป่าดงดบิภาคใต้ มดีอกสมี่วง สวยงาม มชีื่อในแต่ละ
ทอ้งถิน่ต่าง ๆ  กนั เช่น ตะแบกอนิเดยี ฉ่องม ูซอง (กะเหรีย่ง-
กาญจนบุรี) บาเอ (ปัตตานี) บางอบะซา (ยะลา นราธิวาส 
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มาเลเซยี) อนิทนิล (ภาคกลาง ภาคใต)้ ตะแบกด า (กรุงเทพฯ) 
และตน้อนิทนิลน ้ายงัเป็นพรรณไมป้ระจ าจงัหวดัสกลนครและ
จงัหวดัระนอง เนื่องดว้ยตน้อนิทนิลน ้ามดีอกและใบทีส่วยงาม 
ใหร้่มเงาและเจรญิเตบิโตเรว็ จงึนิยมปลกูไวเ้ป็นไมร้มิทางและ
เป็นไมป้ระดบั และตน้อนิทนิลน ้าเป็นไมพ้ืน้เมอืงของประเทศ
ไทยทีม่คีุณค่าทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัชนิดหนึ่งและเป็นตน้ไม้
มคี่า สามารถน าไปค ้าประกนัเงนิได ้จงึท าใหค้นส่วนมากหนั
มาตดัและน าไปจ าหน่าย อกีทัง้มกีารบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อท า
การเกษตร ส่งผลท าให้จ านวนต้นอินทนิลน ้ าที่เกิดตาม
ธรรมชาตลิดน้อยลงไป และมนุษยย์งัน าไปใชป้ระโยชน์ในการ
แปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ จึงส่งผลท าให้มีการลดลงของต้น
อนิทนิลน ้า และกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัคอื นิสติระดบั
ปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ได้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาทัว่ไป และ
ปฏบิตักิารชวีวทิยาส าหรบัสิง่แวดลอ้มศกึษาต้องไดล้งพืน้ที่
ศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพของพชื ซึง่นิสติสว่นใหญ่
ยงัไม่รูจ้กัชนิดของพนัธุไ์มย้นืตน้ในป่า โดยเฉพาะไมย้นืตน้ที่
มคี่าทางเศรษฐกจิ (ฟ้าใสวนัใหม่, 2558: เวบ็ไซต)์ 
 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์ และฟ้ืนฟูใหม้คีวามอุดมสมบรูณ์
และเพิม่จ านวนของต้นอนิทนิลน ้า ดงันัน้ ผูว้จิยั จงึไดม้กีาร
ส่งเสรมิการปลูกตน้อนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
สาธิต และเพื่อให้นิสติมีองค์ความรู้ ทศันคติและจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัไมเ้ศรษฐกจิทีม่คี่า และสามารถน าไปใช้
ในการส่งเสริมให้คนในชุมชนหรือคนในครอบครวัสามารถ
เพาะปลกูและดแูลรกัษาไมเ้ศรษฐกจิทีม่คี่าเหล่านี้ได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: 
ต้นอินทนิลน ้า โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกีย่วกบัการ
ปลูกไมม้คี่า : ต้นอนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้แบบ
สาธติ ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลูก
ไมม้คี่า : ตน้อนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 2.4 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า : ตน้อนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบสาธติ ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นิสติระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา
สิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 99 คน  
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม ้และสตัวป่์า ซึง่ได้
จากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตัวแปรต้น คือ คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้น
อนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
 2) ตวัแปรตาม คอื 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้อนิทนิลน ้า 
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้อนิทนิลน ้า 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มอืฝึกอบรมการปลูกต้นอนิทนิลน ้า โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
  2) แผ่นพับการปลูกต้นอินทนิลน ้ า โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
  3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้น
อนิทนิลน ้า  
  2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลกูตน้อนิทนิลน ้า 
 3.3.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานจากต ารา เอกสารงานวิจยัที่
เกีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอื 
แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้แบบวดัทศันคติ และแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลกูตน้อนิทนิลน ้า  
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมการปลูกต้น
อินทนิลน ้ า โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ทัง้หมด 4 หน่วย
ประกอบไปด้วย หน่วยการส่งเสริมที่ 1 เรื่อง ไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจ หน่วยการส่งเสริมที่ 2 เรื่อง ลักษณะของต้น
อนิทนิลน ้า หน่วยการสง่เสรมิที ่3 เรื่อง วธิกีารปลกูและการ
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ใชป้ระโยชน์จากต้นอนิทนิลน ้า หน่วยการส่งเสรมิที ่4 เรื่อง 
เทคนิคแบบสาธติ 
  2.2) แผ่นพบัเรื่องการส่งเสรมิการปลูกต้นอนิทนิลน ้า 
โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ1 หน่วยการสง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการปลูกต้น
อนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติมลีกัษณะเป็น
ค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 
20 ขอ้ 
  2.4) แบบวัดทัศนคติ มีลักษณะเป็นแบบวัด แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ตัวเลือก คือ เห็น
ด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เหน็ด้วย
อย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  2. 5) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง คอื เพื่อตนเอง 
เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อสังคม เพื่อความถูกต้องดีงาม 
จ านวน 20 ขอ้ 
  3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ส่งอาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อตรวจ
และปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมอืที่ผ่านอาจารย์ทีป่รกึษาส่งผูเ้ชีย่วชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของเครื่องมอื และประเมนิ
ความสอดคลอ้งพรอ้มทัง้หาค่าความเหมาะสมของเครื่องมอื เมื่อ
ตรวจวเิคราะห์คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มอื
และเครื่องมือมีค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่าความ
เหมาะสมของคู่มอื และเครื่องมอื มคี่าเฉลีย่มากกว่า 4.0 ขึน้ไป 
แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย สามารถน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมอืที่ผ่านการวเิคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญไป 
Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหา
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้และค่าความยาก
ง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรูค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.730 
ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 ขึ้นไป และค่าความ
ยากง่ายระหว่าง 0.20–0.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัทศันคตคิ่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.830 ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.31 ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้

  5.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.697 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล
ให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใช้ในการจดักจิกรรมการส่งเสริม
การปลกูตน้อนิทนิลน ้า 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยการส่งเสริมการปลูกต้น
อนิทนิลน ้า โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบสาธติ มวีธิกีารเก็บ
รวบรวมขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
 1) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด คือ คู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นอินทนิลน ้า โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบสาธติ และแผ่นพบัการปลกูตน้อนิทนิลน ้า 
 2) สรา้งเครื่องในการวดัและประเมนิผล    
  2.1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจาก
เอกสารงานวิจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการ เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดรูปแบบของเนื้อหาในการจดัท าคู่มอืการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นอินทนิลน ้า โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบสาธติ 
  2.2) จั ด เตรี ยมคู่ มื อ ในการ ถ่ ายทอด 
แบบทดสอบความรู้  แบบวัดทัศนคติ แบบวัดจริยธรรม 
สิง่แวดลอ้ม ในหวัขอ้การปลูกตน้อนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิคการ
เรียนรู้แบบสาธิต ให้สมบูรณ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดความรู ้ 
  2.3) น าเนื้อหาจากคู่มอืทีส่มบรูณ์แล้วน าเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรกึษา น ามาปรบัปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของ
อาจารยท์ีป่รกึษา  
  2.4) น าเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ ทั ้ง 3 ท่ าน 
ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อน าไปใชเ้ป็น
เครื่องมอืในการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มศกึษา 
  2.5) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวัดทศันคติ 
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัการส่งเสรมิการปลูก
ตน้อนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ ไปทดลองใช ้
(Try Out) กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบ
สมคัรใจ 
 ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
  1) ขัน้ก่อนเขา้สู่กระบวนการ เป็นการเตรยีมความ
พร้อมของผู้เข้าร่วมการส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศให้
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เอือ้อ านวยต่อการสง่เสรมิโดยการสรา้งความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบั
การสง่เสรมิ 
  2) ขัน้เข้าสู่กระบวนการ ในการจดักจิกรรมครัง้นี้ 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
   2.1) ละลายพฤตกิรรมดว้ยกจิกรรมนนัทนาการ 
    2.2) ให้ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิท าแบบทดสอบ
ก่อนการส่งเสรมิ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ 
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
    2.3) เขา้สู่กระบวนการ การให้ความรู้ อธบิาย
เกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่2 หน่วยที ่3 และหน่วย
ที่ 4 พร้อมกับท าแบบฝึกหัด ระหว่างหน่วย การส่งเสริมที่
ประกอบกบัการบรรยายทีผู่ว้จิยัไดบ้รรยายใหค้วามรู ้หน่วยที ่1 
ถงึ หน่วยที ่4 ตามล าดบั 
   2.4) ให้นิสติกลุ่มตวัอย่างเรยีนรู้เทคนิคการสาธติ 
คอื วธิกีารปลกูตน้อนิทนิลน ้า และการดแูลรกัษา 
    - เรียนรู้ลักษณะของต้นอินทนิ ลน ้ า
เบือ้งตน้ และผูบ้รรยายสาธติท าใหด้เูป็นตวัอย่าง 
   - จดักลุ่มละ 6 คน เพื่อลงมอืปฏบิตัจิรงิ 
  - อภปิรายผลทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัจิรงิ 
  3) ขัน้การวดัและประเมนิผล ในขัน้นี้เป็นขัน้ตอน
สดุทา้ยซึง่จะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงคข์องผูว้จิยั 
    - ทบทวนในเนื้อหาทีผู่ร้บัการส่งเสรมิไดร้บั พรอ้ม
มกีารถาม-ตอบ เพื่อท าความเขา้ใจในเนื้อหาและความรูท้ีไ่ดร้บั 
   - ท าแบบทดสอบหลังการส่ งเสริม ได้แก่  
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 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 
 จาการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืในการสง่เสรมิการ
ปลูกต้นอินทนิลน ้ า โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 86.00และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 80.83 ดงันัน้
การส่งเสรมิปลูกไม้มคี่า : ต้นอนิทนิลน ้า โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบสาธติ 82.10/96.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้อนิทนลิน ้า 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต มีค่าเท่ากับ 0.9404 
หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้และส่งผลให้นิสติมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือ
ส่งเสริมร้อยละ 94.04 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้อนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ (E1/E2) 
 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของคะแนน

เฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.20 1.06 86.00 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.16 0.83 80.83 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริมเท่ำกบั 86.00/80.83 
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ตารางที ่2  ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้อนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 

ทุกคน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัทุก

คน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรว่ม 
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 
เกณฑ ์

264 580 30 20 0.9404 ผ่านเกณฑ ์

 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการส่งเสริมการปลูกต้น
อินทนิลน ้ า ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมิผู้เขา้ร่วมการ
ส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้น
อนิทนิลน ้า มคีะแนนความรู้ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (�̅�= 8.80) และหลงัการอบรมกลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (�̅�= 19.33) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้น
อินทนิลน ้า ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้หลงั การส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 ส่วนคะแนนทัศนคติก่อนการปลูกต้นอินทนิลน ้ า 
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�= 4.31) และหลงัการอบรมกลุ่ม
ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�= 4.76) 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสรมิมากกว่า
ก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 และคะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�= 2.55) และหลงัการอบรม
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 2.58) 
เมื่อเปรยีบ เทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและ
หลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3)  

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้อนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ  
 โดยใช ้Paired t-test ก่อนและหลงัการสอน (n=30) 
 

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

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

ความรู ้(N=20) 8.80 3.87 ปานกลาง 19.33 0.75 มากทีส่ดุ -15.354 29 .000* 

ทศันคต ิ(N=5) 4.31 0.64 เหน็ดว้ย 4.76 0.21 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-3.916 29 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.55 0.67 เพื่อสงัคม 2.58 0.26 เพื่อสงัคม 0.270 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นอินทนิลน ้ า โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบสาธิต 

 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลกูตน้อนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ พบวา่ 
ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 86.00 
และประสิทธิภาพของ ผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 80.83 
ดงันัน้ การส่งเสรมิการปลูกต้นอนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิคการ
เรียนรู้แบบสาธิต มีประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม 
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86.00/80.83 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 แสดงใหเ้หน็ว่าการ
ส่งเสรมิการปลูกตน้อนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
สาธิต โดยใช้คู่มือประกอบการถ่ายทอดความรู้ โดยผ่าน
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ท าให้นิสิตที่เข้าร่ วมมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนรู้สูงขึน้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ
ยุพเรศ วงัยายฉิม (2540: 37-38) ที่กล่าวถึงขัน้ตอนในการ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมไว ้3 ขัน้ตอน คอื 1) การสรา้งคู่มอื 
 
โดยศกึษาเนื้อหาสาระขอ้มูลพื้นฐานและศกึษาจาก เอกสาร
งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 2) การพฒันาคู่มอื จาการประเมนิโดย
ผูท้รงคุณวุฒ ิและน าไปทดลองใชเ้พื่อหาคุณภาพของคู่มอื 3) 
การใชคู้่มอืโดยการน าคู่มอืทีไ่ดจ้ากการพฒันาไปใชก้บักลุ่ม
ตัวอย่าง และซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของปรีชา ช้างขวญัยนื 
(2551: 127-132) ไดอ้ธบิายคู่มอืทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนว่า
คู่มอื คอืหนงัสอืทีผู่เ้รยีนใชค้วบคู่ไปกบัต าราทีเ่รยีนปกตโิดย
การถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือฝึกอบรม อาจท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้เกี่ยวกบัการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้อื่นโดยมุ่งหวงัให้
ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคต ิและเกดิความตระหนกั สามารถ
ด าเนินการในเรื่องนัน้ ๆ ได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตาม
แนวคิดของสามารถ ปรุงสุวรรณ์ (2544: 83) ได้ให้ความรู้
เกีย่วกบัคู่มอืทีด่คีวรมลีกัษณะในประเดน็หลกัๆ ดา้นเนื้อหา
ทีถู่กต้องและครอบคลุมสาระของคู่มอืนัน้ ๆ การจดัเรยีงการ
น า เสนอเป็นขัน้ตอนเข้าใจง่าย รายละเอียดของคู่มือต้อง
เข้าใจง่าย ผู้ศึกษาคู่มือเมื่ออ่านแล้วสามารถน า ไปปฏิบตัิ
ตามได้ จากนัน้ผู้วจิยัได้สร้างคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์น ้า 
และน าคู่มือไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องของ
คู่มอืและความเหมาะสมของคู่มอื และน าคู่มอืฝึกอบรมไปใช้
โดยการน า คู่มอืทีไ่ดจ้ากการพฒันาไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างใน
การจดักจิกรรมฝึกอบรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรนภิา 
ตูมโฮม และประยูร วงศ์จนัทรา (2559: 189-202) ได้ศกึษา 
การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อาเซียน : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลการศึกษา พบว่า
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.53/8533 และสอดคล้องกบังานวจิยัของอภิญญา โคตะวิ
นนท์ และอดิศักดิ ์สิงห์สีโว (2562: 55-60) ได้ศึกษา การ
ส่งเสรมิการจดัการขยะจากต้นทางดว้ยหลกั 3RS โดยใชคู้่มอื
เพื่อลดปรมิาณขยะอนิทรยี ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น โรงเรยีนเทศบาลศรสีวสัดิว์ทิยา ต าบลตลาด อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า คู่มือการ
ส่งเสริม มีประสิทธิภาพ 86.84/84.34 ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจยัของชลทิศ พนัธุ์ศิริ และบญัญัติ สาลี (2559: 177-
188)ได้ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอาเซยีน:  สหพนัธรฐัมาเลเซยี ผลการศกึษา
พบว่า คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 92.33/93.22 จาก
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์น ้ า ส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งได้มีการวางแผนและผ่าน
ขัน้ตอนการสร้างอย่างเป็นระบบรวมทัง้ได้ผ่านการประเมิน
ความถูกต้องความเหมาะสมดา้นเนื้อหากบัวตัถุประสงคข์อง
การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ จึงท าให้คู่มอืมปีระสทิธภิาพสูง
กว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 
 จากผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอื มคี่าดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.9404 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและนิสติมคีวามรู้เพิม่ขึน้ ส่งผลให้มคีวามก้าวหน้า
ทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้คู่มอืร้อยละ 94.04 จาก
การทีผู่เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ มสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรู้ 
จากการได้ยิน การสัมผัส การจดจ าจากการบรรยายของ
วทิยากร ท าให้ประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้น
อนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ มปีระสทิธผิล
ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้และซึง่เป็นไปตามแนวคดิของค าโพธิ ์
ศรีสุวรรณ (2554: เว็บไซต์) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) หมายถึงประสทิธภิาพของกระบวนการ เป็นการ
วดัสมรรถนะในการใช้ทรพัยากรของกระบวนการ ว่าในการ
ท างานใหเ้สรจ็ชิน้หนึ่งๆ ต้องใชท้รพัยากรการผลติ ไปเท่าใด 
Efficiency แปลเป็นภาษาไทยว่า ‘ประสทิธิภาพ’ ใช้ส าหรบั
แสดงความ สามารถในการแปรรูป บางคนบอกว่า มันคือ
ความสามารถเชิงทฤษฎี หรือความสามารถทางวิศวกรรม 
กล่าวคอื เป็นตวัแสดง ‘ความสามารถในการแปรรปูทรพัยากร
ทีใ่ช ้ไปเป็นผลผลติปลายทาง’ การม ีEfficiency ทีส่งู แสดงถงึ
กระบวนการมกีารใชท้รพัยากรในการผลติงานหรอืใหบ้รกิาร
อย่างคุม้ค่าในทางตรงกนัขา้ม การม ีEfficiency ทีต่ ่าแสดงถงึ
กระบวนการมกีารใชท้รพัยากรในการผลติงานหรอืใหบ้รกิาร
ไม่คุม้ค่า ซึง่เกดิจากม ี“ความสญูเสยี (Wastes)” เกดิขึน้อยู่ใน
กระบวนการ และประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการวัด
ระดบัความส าเรจ็ในการบรรลุเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นผลงาน
หรอืผลผลติ (Output) ไม่ได้เน้นในเรื่องของการใชปั้จจยัการ
ผลติ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของเผชญิ กจิระการ (2546: 1-6) 
ไดเ้สนอแนวทางในการหาประสทิธผิลของแผนการเรยีนรูห้รอื
สือ่ทีส่รา้งขึน้ โดยใหพ้จิารณาจากพฒันาการของนกัเรยีนจาก
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนว่ามคีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้อยา่ง
เชื่อถือได้หรอืไม่ หรอืเพิม่ขึน้เท่าใดซึ่งอาจพจิารณาไดจ้าก
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การค านวณค่า t-test แบบ Dependent Samples หรือหาค่า
ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I) มีรายละเอียด 
ดงันี้ 1) การหาค่าพฒันาการที่เพิม่ขึน้ของผู้เรยีนโดยอาศยั
การหาค่า t-test (แบบ Dependent Samples) เป็นการพจิารณา
ดูว่านักเรยีนมพีฒันาการเพิม่ขึน้อย่างเชื่อถอืไดห้รอืไม่ โดย
ท าการทดสอบนักเรียนทุกคนก่อน (Pretest) และหลงัเรยีน 
(Posttest) แล้วน ามาหาค่า t-test แบบ Dependent Samples 
หากมีนัยส าคัญทางสถิติ ก็ถือได้ว่า นักเรียนกลุ่มนัน้มี
พฒันาการเพิม่ขึน้อย่างเชื่อถอืได ้และเป็นไปตามแนวคดิของ
เรืองชยั จรุงศิรวฒัน์ (2554: 9-10) ที่ทราบว่าลกัษณะของ
คู่มือนัน้ต้องมคีวามเหมาะสมกบัผู้ที่ศึกษาค้นคว้า มีความ
ทนัสมยัใหค้วามรู้ทีถู่กต้อง ชดัเจน เขา้ใจง่าย สามารถสรา้ง
ความรู้ ความเข้าใจปฏิบตัิตามแนวทางขัน้ตอน วิธีการได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของสุเมธ ผกาหวน 
และคณะ (2561: 1-17)ไดศ้กึษา การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง 
ต้นไม้เด่นในป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า คู่มือกิจกรรมมี
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม เท่ากบั 0.8402 หมายความ
ว่าผูเ้ขา้กจิกรรมมคีะแนนเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของภาณุพงศ์ ซุ่มอภยั 
และน ้าทิพย์ ค าแร่ (2559: 203-215) ได้ศึกษา การพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอาเซยีน : 
ราชอาณาจกัรไทย ผลการศกึษาพบว่าดชันีประสทิธผิลของ
คู่มือการฝึกอบรมเท่ากับ 0.6338 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : ราชอาณาจกัร
ไทยมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 63.38 แสดง
ว่าผู้เข้าอบรมมีคะแนนเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของชยัธชั จนัทร์สมุด 
(2553: 144) ได้ศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศกึษา พบว่า ดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) ของหลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มส าหรบับุคลากร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มคี่า
เท่ากบั 0.7144 หมายความว่า ผู้เขา้อบรมมคีะแนนเพิม่ขึน้
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัการ
ปลูกต้นอินทนิลน ้ า โดยใช้เทคนิคการเรียนรูแ้บบสาธิต 
ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้น
อนิทนิลน ้า โดยรวมก่อนและหลงัการการสง่เสรมิ พบว่า นิสติ

มคีวามรูก้่อนการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้อนิทนิลน ้า โดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต ก่อนการส่งเสริมคะแนน
ความรูเ้ฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง 8.80 หลงัการสง่เสรมิ นิสติ
มคีะแนนความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด19.33 เมื่อเทยีบ
คะแนนความรู ้เฉลีย่ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า หลงัจาก
การ ส่งเสริมนิสิตมีคะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เนื่องจาก คู่มอื
การส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า: ต้นอินทนิลน ้า โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบสาธิต มีความเหมาะสม พร้อมกบัเนื้อหาที่
ส าคญั และน่าสนใจต่อการเรยีนรู ้ท าใหน้ิสติเขา้ใจในเนื้อหา
ของคู่มือเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของไพศาล 
หวงัวานิช (2526: 96-100) ไดใ้หค้วามหมายของความรูไ้วว้่า 
ความรู ้คอื เมื่อบุคคลไดร้บัการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ  จาก
การเรยีนรู้การฝึกฝนการฝึกอบรมและที่เคยพบเห็นมาผ่าน
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ จะท าให้ได้ทราบข้อเท็จจริง หรือ
รายละเอยีดของเรื่องราวอนัจะเป็นประสบการณ์ของบุคคล ซึง่
จะสะสมและถ่ายทอดสบืต่อกนัไปจนกลายเป็นความรู ้การวดั
ความรู้ความจ า ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของมานัส ปันหล้า 
(2553: เวบ็ไซต)์ไดใ้หค้วามหมายของความรูไ้วว้่า ความรู ้คอื 
สารสนเทศที่น าไปสู่การปฏิบัติ เป็นเนื้อหาข้อมูล ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ทฤษฎี หลักการ 
รปูแบบ กรอบความคดิ หรอืขอ้มลูอื่น ๆ  ทีม่คีวามจ าเป็น และ
เป็นกรอบของการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ค่านิยม 
ความรอบรู้ในบริบท ส าหรบัการประเมนิค่า และการน าเอา
ประสบการณ์กบัสารสนเทศใหม่ ๆ  มาผสมรวมเขา้ด้วยกนั 
และซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของเกษม จนัทร์แกว้ (2536: 155-
164) กล่าวว่าสิง่แวดล้อมศกึษานัน้เป็นขบวนการใหค้วามรู้
แก่บุคคลมใิช่โครงการหรอืองคป์ระกอบของการศกึษาโดยที่
ขบวนการเรยีนรูมุ้่งเน้นทีจ่ะพฒันาใหพ้ลโลกหรอืบุคคลได้มี
ความรอบรูด้ขี ึน้ มทีศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มเพื่อตนเองและเพื่อ
ส่วนรวม อกีทัง้เป็นขบวนการสอนให้ผูเ้รยีนเกดิแรงจูงใจใน
การประพฤตแิละปฏบิตัิในสิง่ทีด่ต่ีอสิง่แวดล้อม สามารถน า
ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ไปแก้ไขปัญหา และ
ข้อบกพร่องแล้วด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สุดทา้ยสามารถน าความรู ้ความเขา้ใจ และประสบการณ์ทีไ่ด้
เรียนรู้ไปแก้ไขปัญหาและขอ้บกพร่องอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐติาภรณ์ วงศพ์งษ์ค า และคณะ 
(2561: 45-53) ได้ศกึษา การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พื้นทีชุ่่มน ้า
กุดแดง ต าบลเกิ้ ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการวิจยัพบว่า ความรู้เกี่ยวกบัการส่งเสริมการอนุรกัษ์
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พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง ก่อนการอบรมชาวบ้านมีความรู้อยู่ใน
ระดบัมาก (�̅� = 11.76) และหลงัการอบรมชาวบ้านมคีวาม
รูอ้ยู่ในระดบัมาก (�̅� =14.10) ดงันัน้ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ความรูข้องชาวบา้น หลงัการอบรม ชาวบา้นทีเ่ขา้รบัการ
อบรมมีคะแนนความรู้มากกว่า ก่อนการอบรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
อาภาพร ผิวชัยภูมิ และคณะ (2561: 7) ได้ศึกษา การ
พฒันาการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหดิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม เรื่องวถิหีาเหด็และขายเหด็ ผลการศกึษาพบว่า 
คะแนนเฉลีย่ ความรู ้ของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูป่้า 
ชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง วถิหีาและขายเหด็ก่อน การเขา้ร่วม 
กิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
20.70 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยร่วม อยู่ในระดบัมาก 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 26.80 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน ความรูก้่อน
และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมี
คะแนน เฉลีย่ความรูห้ลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่า 
ก่อนการเขา้กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัพชัทิชา กุล
สุวรรณ์ (2558: 229) ไดศ้กึษา การศกึษาเปรยีบเทยีบความรู้
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์
ทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละทกัษะทางการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาตโิดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตร ์ส าหรบั
นิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า นิสติที่เรยีนด้วยการจดัการเรยีน การสอนการจดัการ
ทรพัยากรโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกบัการ
จัดการทรพัยากรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์เจตคติ ต่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม และทกัษะการจดัการทรพัยากรโดยใช้ 
หลักเศรษฐศาสตร์หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสตทิีร่ะดบั .05 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการปลูก
ต้นอินทนิลน ้ า โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ ก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ 
 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติ ต่ อการปลูกต้น
อนิทนิลน ้า พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลกูตน้
อนิทนิลน ้า ก่อนส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 4.31 อยู่ใน
ระดบั เหน็ดว้ย หลงัสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.76 อยู่ใน
ความรู้ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมทีศันคตเิพิม่
มากขึน้หลงัการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
เนื่องจากการส่งเสรมิ การปลูกต้นอนิทนิลน ้า โดยใชเ้ทคนิค
การเรียนรู้แบบสาธิต มีความเหมาะสม พร้อมกบัเนื้อหาที่

ส าคญั และท าให้ นิสติมีทศันคติของผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิ
เพิม่ขึน้ และตะหนกัในสิง่แวดลอ้มทศันคต ิเจตคตแิละคา่นยิม 
ทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของกมลรตัน์ หล่าสุ
วงษ์ (2527: 172) กล่าวว่าทศันคตคิอืความรูส้กึของบุคคลที่
ได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์แล้วแสดงสภาวะทาง
ร่างกายและจติใจในดา้นความพรอ้มทีจ่ะตอบสนองต่อบุคคล
หรือสิ่งของต่าง ๆ และเป็นไปตามแนวคิดของฑิตยา สุ
วรรณะชฎ (2527: 79) ทศันคตเิป็นเรื่องของอารมณ์ความรูส้กึ
การตอบสนองทัศนคติเป็นสภาวะก่อนที่จะมีพฤติกรรม
โต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะหรือจะ
เรยีกว่าเป็นสภาวะพรอ้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมจรงิจะมคีวามคงตวั
อยู่ ในช่วงระยะเวลาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการ
เปลีย่นแปลงทศันคตเิป็นตวัแปรแฝงทีน่ าไปสูค่วามสอดคลอ้ง
ระหว่างพฤตกิรรมกบัความรูส้กึนึกคดิไม่ว่าจะเป็นในรปูแบบ
การแสดงออกโดยวาจาหรอืการแสดงความรูส้กึตลอดจนการที่
ต้องเผชญิหรอืหลกีเลีย่งต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งทศันคตมิคีุณสมบตัิ
ของแรงจงูใจทีจ่ะท าใหบุ้คคลประเมนิเลอืกต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งซึง่
หมายถงึการก าหนดทศิทางของพฤตกิรรมจรงิดว้ยและเป็นไป
ตามแนวคิดของศักดิไ์ทย สุริกิจบวร (2545: 138) ให้
ความหมายของทศันคตไิวว้่า ทศันคต ิคอื สภาวะความพรอ้ม
ทางจติที่เกี่ยวขอ้งกบัความคดิ ความรู้สกึ และแนวโน้มของ
พฤตกิรรมบุคคลทีม่ต่ีอบุคคล สิง่ของ สถานการณ์ต่าง ๆ  ไป
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพร้อมทางจิตนี้
จะตอ้งอยู่นานพอสมควรซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนิษฐา 
น้อยค าด ีและคณะ (2562: 9-11) ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการใช้
สาร ก าจดัศตัรพูชืจากน ้าหมกัใบสะเดา โดยใชโ้ปสเตอรอ์นิโฟ
กราฟิก ส าหรบัชุมชนบา้นน ้าจัน้ หมู่ที ่6 ต าบล บวัคอ้ อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าการ
ส่งเสริมการใช้สารก าจัดศัตรูพืชจากน ้ าหมักใบสะเดา มี
คะแนนเฉลี่ยของทศันคติหลงัการ ส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ ก่อนสง่เสรมิมคีะแนน เฉลีย่ เท่ากบั 3.67 อยู่ในระดบั
เหน็ดว้ย และหลงัส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 4.45 อยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ ดงันัน้ชาวบา้นมคีะแนนทศันคตเิฉลีย่
หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุบล แควน้ไทยสงค ์
และประยรู วงศจ์นัทรา (2559: 123-135) ไดศ้กึษา การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีน: 
ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ผลการศกึษาพบว่า นิสติ
กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม แสดงให้เหน็ว่าคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมอาเซียนและวิธีการฝึกอบรม มีผลท าให้
ทัศนคติของนิสิตกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสุภาณี ฝ้ายสงีาม และคณะ (2557: 60) ไดศ้กึษา 
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสะระแหน่ของชาวบ้านท่า
ขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคติ
ต่อการใช้ประโยชน์จากสะระแหน่ ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
ค่าเฉลี่ยของทศันคติก่อนการส่งเสรมิ อยู่ในระดบัปานกลาง 
(�̅�=2.32) และหลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบัมาก (�̅�=2.83) เมื่อ
เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยของทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จาก
สะระแหน่ก่อนและหลังการส่งเสริมพบว่า ผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสริมมีค่าเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
5. 4  ผลการศึกษาและเป รียบเที ยบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นอินทนิลน ้ า โดยใช้เทคนิค
การเรียนรูแ้บบสาธิต ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการ
ปลูกต้นอินทนิลน ้า พบว่า นิสติมีคะแนน เฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการส่งเสรมิการปลูกต้นอินทนิลน ้า โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต ก่อนส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากบั 2.55 อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม หลงัส่งเสริมมคีะแนน
เฉลีย่ เท่ากบั 2.58 อยู่ในระดบั เพื่อสงัคม เมื่อเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมี
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเพิม่มากขึน้หลงัการส่งเสรมิ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เน่ืองจากการส่งเสริมการ
ปลูกต้นอนิทนิลน ้า โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบสาธติ มี
ความเหมาะสม พรอ้มกบัมเีนื้อหาทีส่ าคญั และท าใหน้ิสติมี
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเพิม่ขึน้ และมเีจตคติและค่านิยมที่ดี
ต่อสิง่แวดล้อมซึ่งเป็นไปตามแนวคดิขอจรวย พรธรณินทร์ 
(2550: เว็บไซต์) กล่าวว่าจริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อ
ประพฤตปิฏบิตัศิลีธรรมกฎศลีธรรมซึง่กค็อืกฎเกณฑค์วาม
ประพฤตขิองมนุษย์ซึง่เกดิขึน้จากธรรมชาตขิองมนุษย์เอง
ความเป็นผูม้ปีรชีาญาณ (ปัญญาและเหตุผล) ท าใหม้นุษยม์ี
มโนธรรมรู้จกัแยกแยะความถูกผดิควรไม่ควร และเป็นไป
ตามแนวคดิของดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2522: 32-33) ให้
ความหมายของจริยธรรมว่า หมายถึง ลกัษณะทางสงัคม
หลายลักษณะของมนุษย์ รวมทัง้พฤติกรรมทางสังคม
ประเภทต่าง ๆ ซึ่งสังคมต้องการให้มีในสมาชิก เป็น
พฤติกรรมที่ส ังคมนิยมชมชอบให้การสนับสนุน และ
ผูก้ระท า ส่วนมากเกดิความพอใจว่า การกระท า นัน้เป็นสิง่

ทีถู่กต้องเหมาะสม และเป็นไปตามแนวคดิของประยูร วงศ์
จันทรา (2551: 64) จริยธรรมสิ่งแวดล้อมจากเนื้อหา
สิง่แวดลอ้ม 4 เรื่อง ไดแ้ก่ ป่าไม ้แหล่งน ้าขยะ และโลกรอ้น 
โดยวัดจริยธรรม 7 ตัว ได้แก่ ความกตัญญูกตเวทีต่อ
สิง่แวดลอ้ม การไม่เบยีดเบยีนสิง่แวดลอ้ม ความละอายและ
เกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดี การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความ
เมตตากรุณาสิง่แวดล้อม ความรบัผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม 
และการไม่เหน็แก่ตวัแบบปรนัยชนิด 4 ตวัเลอืก โดยองิการ
แบ่งระดับจริยธรรมตามลักษณะโครงสร้าง พัฒนาการ
จรยิธรรมของโคหล์เบรก์ ระดบัที ่3 ขัน้ที ่5 และขัน้ที ่6 และ
การแบ่งระดบัจริยธรรมของ คณะกรรมการจริยธรรมไทย 
ซึง่ไดก้ าหนดระดบัสงูต ่าของระดบัจรยิธรรมไว ้4 ระดบั คอื 
ระดบัที ่1 จรยิธรรมทีย่ดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใด
เพื่อประโยชน์บางประการของตนเอง (ท าเพื่อตนเอง) ระดบั
ที ่2 จรยิธรรมทีย่ดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น ในสงัคม “คบๆ เช่น เพื่อญาติพี่น้อง 
เพื่อเพื่อนตวัเอง (ท าเพื่อพวกพ้อง) ระดบัที่ 3 จรยิธรรมที่
ยึดหลกัการกระท าหรือไม่กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์ของ
สงัคม ส่วนใหญ่ เช่น ชุมชน ประเทศชาติหรือมนุษยชาติ 
(ท าเพื่อสงัคม) ระดบัที่ 4 จริยธรรมที่ยึดหลกัการกระท า
หรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อความถูกต้องดงีามอนัเป็นอุดมคติ
สากล (ท าเพื่อความถูกต้องดีงาม) การวัดและประเมิน
จรยิธรรม จงึมวีธิกีารวดัเดยีวกนักบัการวดัดา้นเจตพสิยั ซึง่
มีธรรมชาติของการวัดและประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของประยูร วงศ์จนัทรา (2551: 93) ได้ศกึษา การ
พัฒนากระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยการ
สอดแทรกจริยธรรมส าหรบันิสติปรญิญาตรี ผลการศึกษา
พบว่า นิสติกลุ่มทดลองมคีดิเป็นรอ้ยละ 69.00 ของคะแนน
เตม็ส่วนนิสติกลุ่มควบคุมคดิเป็นรอ้ยละ 60.75 ของคะแนน
เต็มและนิสิตกลุ่มทดลองมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
จรยิธรรมระดบั 4 จรยิธรรมเพื่อความถูกต้องดงีามสว่นนิสติ
กลุ่มควบคุมมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมอยู่ในจรยิธรรมระดบั 3 
จรยิธรรมเพื่อสงัคมนิสติกลุ่มทดลองมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
โดยรวมและเป็นรายเรื่องทัง้ 4 เรื่องคอืป่าไม้แหล่งน ้าขยะ
และโลกร้อนมากกว่ากลุ่มควบคุม (p <. 05) และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของพศิาล เครอืลติ (2556: 120-143)ได้ศกึษา 
ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีระดับ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
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หลกัสูตรค่ายสิง่แวดล้อมในระดบั 2 ร้อยละ 16.67 และมี
ระดบั 3 ร้อยละ 83.33 และเมื่อหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตรค่ายสิง่แวดล้อม นักเรียนมีระดบัจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มในมรีะดบั 3 รอ้ยละ 46.67 และมรีะดบั 4 รอ้ยละ 
53.33 จงึเปรยีบเทยีบไดว้่านักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ที่
เขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรค่ายสิง่แวดล้อม มจีรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของบรรจบ วดัเมอืง (2556: 76-80) 
ได้ศึกษา การศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระนิสิต 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ศูนยก์ารศกึษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึงมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาและ
เปรียบเทียบจริยธรรมสิ่ งแวดล้ อมของพระนิ สิต
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ศูนยก์ารศกึษา
จงัหวดัเพชรบรูณ์ ผลการวจิยัพบว่า พระนิสติมหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบรูณ์ มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม โดยรวมและเป็นรายด้าน 
2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทรพัยากรป่าไม ้ดา้นทรพัยากรแหล่งน ้า 
อยู่ในระดบัมากที่สุดและด้านการจดัการสิง่แวดล้อมในศา
สนสถานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พัฒนา ชนะพันธุ์ และคณะ (2562: 81-97) ได้ศึกษา 
การศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรดินโดยการห่มดินตาม
ศาสตร์พระราชา ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง ก่อนและหลงัการ
อบรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅� = 2.13) 
และหลังการ ฝึกอบรม นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม

สิง่แวดลอ้มโดย รวมอยู่ใน ระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม (�̅� 
= 3.39) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย 
จริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน การ
ฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
  
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ควรมกีารกระตุ้น ชี้น า ผลกัดนั และมสีิง่จูงใจให้
การเกิดทักษะการเรียนรู้  และส่งเสริมให้มีกระบวนการ
เสรมิสรา้งศกัยภาพการท ากจิกรรมร่วมกนั อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 2) สามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้น
อินทนิลน ้ า โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต ไปเป็น
แนวทางเพื่อใชใ้นการส่งเสรมิ หรอืจดัการเรยีนรูแ้ก่ผูท้ีส่นใจ
ต่อไปได ้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการใช้วิธิการจัดการเรียนรู้ แบบสาธิต 
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบอื่น ๆ  เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิ ์
ทางการศกึษาวจิยัเพิม่มากยิง่ขึน้ 
 2) ควรน าคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้น
อินทนิลน ้ า โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต ที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครัง้นี้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น นักเรยีน ชาวบา้น เป็นต้น เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดม้า
พฒันาในโอกาสต่อไป 
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