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บทคดัยอ่ 

 วิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นหลุมพอ โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อม ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อม
ศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิา
ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ซึ่งได้จากการเลือกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย คู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นหลุมพอ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดล้อม แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test 
ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสริม มปีระสทิธภิาพ 89.00/86.16 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั  
0.6084 แสดงว่านิสติมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 60.84 นิสติมีคะแนนความรู้  ทศันคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นหลุมพอ โดยใช้ศลิปะสิง่แวดล้อม หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการการส่งเสรมิ อย่าง 
มนียัส 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: Malacca Teak (Intsia palembanica Miq) by using environmental art 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: Promotion the planting of precious trees: Malacca Teak (Intsia palembanica Miq) by 
using environmental art, 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 89.00/86.16. The effectiveness of the activity manual 
index was equal to 0.6084. The students had more knowledge and effect to increased students progress 
after using the promotion manual at 60.84%. 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: Promoting, environmental knowledge, environmental attitude, environmental ethics,  

environmental art, Malacca Teak 
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1. บทน ำ  
 การสูญเสียพื้นที่ป่ าในอดีตจนถึงปัจจุบัน
รปูแบบต่างๆ ท าใหพ้นัธุพ์ชื สตัว ์และจุลนิทรยีล์ดลง 
รวมทัง้การลักลอบตัดฟันเพื่อไม้น าไม้ออกจากป่า 
และการท าลายป่าเพื่อเปลีย่นพืน้ทีไ่ปใชป้ระโยชน์ใน
ดา้นอื่นๆ ทัง้การแผว้ถางป่า กจิกรรมนี้สง่ผลใหค้วาม
หลากหลายทางชวีภาพ (Biodiversity) ของพนัธุ์พชื
และสตัว์ลดลง ซึ่งบางชนิดอาจเสีย่งต่อการสญูพนัธุ์ 
เมื่อมองย้อนอดีตไปตัง้แต่ปี พ.ศ. 2504 จนถึง
ปัจจุบนั จ านวนพื้นที่ป่าของประเทศไทยลดลงจาก
รอ้ยละ 53.3 ของพืน้ทีป่ระเทศ คงเหลอืประมาณรอ้ย
ละ 30 ของพืน้ทีป่ระเทศหรอืน้อยกว่า 100 ลา้นไร่ ใน
ปี พ.ศ.2552 ดงันัน้ การอนุรกัษ์ และป้องกนัรกัษาป่า
ที่เหลืออยู่จึงนับว่าเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็น เพื่อ
ประโยชน์ในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม และเป็นทีอ่ยู่อาศยั
ของสตัวป่์าในอนาคต ในขณะเดยีวกนัการลดลงของ
ผนืป่ายงัเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหนึ่ง ที่ส่งผลต่อการ
เกดิภยัพบิตั ิเช่น การเกดิอุทกภยัหรอืความแหง้แลง้ 
เนื่องจากขาดต้นไม้ที่อุ้มน ้ า และดูดซับน ้า ดังนัน้
มนุษย์จึงได้เริ่มตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงต้องหันมา
ช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าธรรมชาติและฟ้ืนฟูป่าด้วย
วิธีการที่หลากหลายวิธี เช่น การสร้างป่าโดยการ
ป้องกันพื้นที่ไม้ถูกที่รบกวนเพื่อให้ป่าฟ้ืนฟูด้วย
ตัวเอง หรือการปลูกป่า ในการปลูกป่านัน้มีหลาย
ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค ์เช่น การปลูกป่าในพืน้ทีต่น้น ้า 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราช
ด ารสัแนวทางการปลกูป่าในพืน้ทีต่้นน ้า เมื่อวนัที ่24 
กุมภาพนัธ์ 2555 มีสาระส าคญั ว่าการปลูกป่าควร
ปลูกไม้เนื้ออ่อน ขึน้เรว็ ใช้งานและขายได้ส่วนหนึ่ง
ปกป้องไม้เนื้อแข็ง โตช้า การปลูกไม้ผสมผสาน
ด้วยกันหลายชนิด เพื่อป้องกันการท าลาย และ
ป้องกนัการตัดไม้ชนิดที่มีราคาแพง (ส านักงานหอ
พรรณไม,้ 2555: 102) 
 ต้นไม้เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญยิ่งต่อ
เศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อมของประเทศ เป็น
ปัจจยัส าคญัที่ส่งเสรมิการด ารงชวีิตของมนุษย์ให้มี
ความสมดุลในดา้นต่างๆ ถา้ไม่มป่ีาไม ้ตน้ไมม้นุษยก์็
ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ดังนัน้ ต้นไม้จึงเป็น

ทรพัยากรทีส่ าคญัที่จะต้องช่วยกนัรกัษา แต่ผลจาก
การพฒันาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี
ของประเทศไทยทีผ่่านมา ท าใหม้กีารบุกรุก ท าลาย
ป่า ท าลายต้นไม้ อย่างรุนแรง ท าให้พื้นที่ป่าไม้ 
จ านวนตน้ไมล้ดลงเป็นจ านวนมาก สง่ผลเสยีหายต่อ
ประเทศเป็นอย่างมากในหลายๆ ดา้น ทัง้ในเรื่องการ
ขาดแคลนไม้ใช้สอยภายในประเทศ และผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้ม ท าให้เกดิภาวะโลกร้อนและภยัพบิตัิ
ต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่ประเทศตระหนักและรณรงค์
อย่างกวา้งขวาง เพื่อฟ้ืนฟูป่าไมแ้ละตน้ไม ้เพื่อใหค้ง
ความอุดมสมบูรณ์และยัง่ยนืต่อไปในอนาคต (นฐัวุฒ ิ
เวชกามา, 2554: เวบ็ไซต)์  
 ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ คือ ไม้ยืนต้นทุกชนิด 
รวมถึงไผ่ที่ปลูก หรือขึ้นเองตามธรรมชาติและอยู่
นอกเขตป่าอนุรกัษ์ที่มีการใช้ประโยชน์เนื้อไม้ และ
ผลิตผลอื่นที่ไม่ใช่เนื้อไม้เพื่อการค้า ซึ่ งเป็นไม้ที่
สามารถน ามาสรา้งมูลค่า หรอืแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์
อื่นๆ รวมทัง้ใหป้ระโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้มแก่
ผู้ปลูก รฐับาลได้ก าหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทาง
เศ รษฐกิจ สามารถ ใช้ เ ป็ นทรัพย์สิน เพื่ อ เ ป็ น
หลกัประกนัทางธุรกจิไดโ้ดยสามารถน ามาค ้าประกนั
การกู้ยืมเงิน หรือขอสินเชื่อได้โดยปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
มูลค่าต้นไม้ที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับ 
ปัจจุบนัรฐับาลได้แก้ไขกฎหมายโดยยกเลกิไม้หวง
ห้ามบนที่ดินกรรมสิทธิห์รือ สิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ท าให้การปลูก การตัดไม้
เศรษฐกจิเป็นเรื่องทีง่่าย ประชาชนสามารถปลูกและ
ตดัไม้เศรษฐกิจได้เหมือนการปลูกพืชเกษตรทัว่ไป 
(ส านักส่ง เสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ , 2563: 
เวบ็ไซต)์ 
 รัฐบาลไทยได้มีการแก้ไขข้อกฎหมายโดย
ยกเลกิไมห้วงหา้มบนทีด่นิกรรมสทิธิ ์หรอืสทิธคิรอง
ครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ประชาชน
สามารถปลูก ตดั แปรรูป และขนยา้ยต้นไมม้คี่าทาง
เศรษฐกจิได้เนื่องจากประเทศไทยมกีารพฒันาทาง
เศรษฐกิจด้านการค้าไม้มีค่า เช่นการส่งออกไม้
ประเภทต่างๆ รฐับาลจงึเหน็ความส าคญัและมกีารแก้
ขอ้กฎหมาย ตามพระราชบญัญัติป่าไม้ (ฉบบัที่ 8) 
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พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ไม้ชนิดใดทีข่ ึน้ในป่าจะให้เป็น
ไม้หวงห้ามประเภทใด ให้ก าหนดโดย พระราช
กฤษฎีกา  ส าหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้น ในที่ดินที่มี
กรรมสิทธิ ห์ รือสิทธิค รอบครองตามประมวล 
กฎหมายที่ดนิ ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรอืไม้ที่ปลูกขึน้
ในที่ดนิที่ได้รบัอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภท 
หนังสือแสดงสิทธิที่ร ัฐมนตรีประกาศก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็น  
ไมห้วงหา้มเหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิ
ฉบบันี้ คอื โดยที่พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พุทธศกัราช 
2484 มีบทบัญญัติ บ า งป ร ะก า ร เ กี่ ย ว กับ ก า ร
ก าหนดให้ไม้ที่มีค่ าทางเศรษฐกิจที่ขึ้นในที่ดิน
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ป่า เป็นไม้หวงห้าม จงึท าให้การ
ท าไม้และการเคลื่อนย้ายไม้ในที่ดินดงักล่าวต้องอยู่
ภายใต้มาตรการควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม้ 
ดังนัน้ เพื่อให้การท าไม้และการเคลื่อนย้ายไม้นัน้
เป็นไปไดโ้ดยสะดวกไม่เกดิ ภาระแก่ประชาชน ทัง้ยงั
เป็นประโยชน์ต่อการสง่เสรมิอุตสาหกรรมไม้และการ
บริหารจัดการด้านการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ 
กฎหมายว่าดว้ยป่าไมเ้พื่อก าหนดใหไ้มท้ีข่ ึน้ในทีด่นิที่
มีกรรมสิทธิ ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดนิ ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรอืไม้ที่ปลูกขึน้
ในทีด่นิทีไ่ดร้บัอนุญาต ใหท้ าประโยชน์ตามประเภท
หนังสือแสดงสิทธิที่ร ัฐมนตรีประกาศก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็น 
ไมห้วงหา้ม (ราชกจิจานุเบกษา, 2563: เวบ็ไซต)์ 
 ต้นหลุมพอเป็นไมท้ีม่คีุณค่าทางเศรษฐกจิสูง
ชนิดหนึ่งของประเทศไทย และเป็นไมท้ีต่ลาดมคีวาม
ต้องการมาก มกีารน าไม้หลุมพอมาใช้ประโยชน์ใน
การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เป็นไม้ที่สวยงามดี
เหมาะส าหรบัท าเครื่องเรือน ในปัจจุบนัไม้หลุมพอ
ค่อนข้างจะหายากและมีราคาแพงเนื่ อ งจาก 
ไมห้ลุมพอในป่าธรรมชาตถิูกตดัมาใชป้ระโยชน์อย่าง
มากท าให้ไม้หลุมพอในป่าธรรมชาติมีจ านวนลดลง
อย่างรวดเรว็คงเหลอืแต่ซากพูพอนขนาดใหญ่ที่ทน
ต่อการผุสลายให้เห็นกระจายอยู่ทัว่ไปในป่าเป็น
จ านวนมากประกอบกบัพืน้ทีป่่าซึง่เป็นแหล่งกระจาย
พนัธุ์ธรรมชาติมจี านวนลดลงเช่นกนัอนัเนื่องมาจาก
การบุกรุกท าลายป่าหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดนิในรูปแบบอื่นๆ ซึง่ลกัษณะดงักล่าวมี
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางพนัธุกรรมของไม้
หลุมพอเช่นกนั จากปัญหาขา้งตน้ ควรมแีนวทางการ
อนุรกัษ์ไมช้นิดนี้อย่างเร่งด่วนและควรมกีารส่งเสรมิ
การปลูกสร้างสวนป่าควบคู่ไปด้วย (จรลั บุญแนบ, 
2526: 201-205) 
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงมคีวามสนใจที่จะศึกษา และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มีค่า: ต้นหลุมพอ โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อม 
เพื่อใหน้ิสติที่เขา้ร่วมอบรมไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นหลุมพอ รวมถึงมี
ทศันคติและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเพิม่มากยิง่ขึน้และ
สามารถบูรณาการให้เกดิประโยชน์ โดยมวีธิใีนการ
ด าเนินการ คือ การจดัการส่งเสรมิเป็นวิธถ่ีายทอด
ความรู ้พรอ้มทัง้มเีอกสารและคู่มอืเป็นองคป์ระกอบ
ในการส่งเสรมิเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสติชัน้ปีที่ 1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มี
ความรู ้มคีวามตระหนกัถงึการสง่เสรมิการปลกูตน้ไม้
มคี่า : ตน้หลุมพอเป็นการสรา้งประโยชน์อกีทางหนึ่ง 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้น
หลุมพอ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดล้อม ให้มปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล 
 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลกูตน้หลุมพอ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม 
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกต้นหลุมพอ โดยใช้ศิลปะสิง่แวดล้อม ก่อน
และหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการปลูกต้นหลุมพอ โดยใช้ศิลปะ
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่
1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและ
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ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
99 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี  
ชั ้น ปีที่  1 ส าข าวิช าสิ่ ง แ วดล้อมศึกษา  คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวชิาทรพัยากรป่าไม้ และสตัว์ป่า ซึ่งได้จากการ
เลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น คือ คู่มือการส่งเสริมการปลูก
ตน้หลุมพอ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม 
 2) ตวัแปรตาม คอื 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้หลุมพอ 
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้หลุมพอ 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เ ค รื่ อ งมือที่ ใ ช้ ใ นการ รวบรวมข้อมู ลมี
ดงัต่อไปนี้ 
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มอืการปลกูตน้ตน้หลุมพอ โดยใช้
ศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
   2) แผ่นพับการปลูกต้นต้นหลุมพอ 
โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม 
  3.3.2 เครือ่งมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
ปลกูตน้หลุมพอ 
   2) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกต้น
หลุมพอ 
   3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ได้แก่ คู่มือ แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ 
แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการปลกูตน้หลุมพอ 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มอืการเรยีนรู้การส่งเสรมิการปลูก
ต้นหลุมพอโดยมเีนื้อหาการเรยีนรู้ทัง้หมด 4 หน่วย 
ประกอบไปดว้ย หน่วยการส่งเสรมิที ่1 เรื่อง ไมม้คี่า

ทางเศรษฐกจิ หน่วยการส่งเสรมิที่ 2 เรื่อง ลกัษณะ
พฤกษศาสตร์ของต้นหลุมพอ หน่วยการส่งเสรมิที ่3 
เรื่อง วธิกีารปลกูและประโยชน์ของตน้หลุมพอ หน่วย
การสง่เสรมิที ่4 เรื่อง ศลิปะสิง่แวดลอ้ม  
  2.2) แผ่นพบัเรื่องการส่งเสรมิการปลกูต้น
หลุมพอ โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ1 หน่วยการ
สง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูก
ต้นหลุมพอ โดยใช้ศิลปะสิง่แวดล้อม มลีกัษณะเป็น
ค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง 
จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคติ มีลกัษณะเป็นแบบ
วดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ม ี5 
ตวัเลอืก คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่
เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) แบบวัด จ ริย ธ ร รมสิ่ ง แ วดล้ อม  
มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข 
ค และ ง คอื เพื่อตนเอง เพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง เพื่อ
สงัคม เพื่อความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้สง่อาจารยท์ีป่รกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคลอ้งพรอ้มทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือและ
เครื่ องมือมีค่ า  IOC เฉลี่ยมากกว่ า  0.5 ขึ้นไป  
ค่าความเหมาะสมของคู่มอื และเครื่องมอื มคี่าเฉลี่ย
มากกว่า 4.0 ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการ
ส่ ง เ ส ริมมีค ว าม เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูได ้
 5) น า เครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก 
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน  เพื่ อหาความ เชื่ อมั น่ทั ้งฉบับ  
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่ายของ
เครื่องมอื ดงันี้ 
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  5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.725 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.31 ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวัดทัศนคติค่ าความเชื่ อมัน่
เท่ากบั 0.852 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 
ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวัด จ ริย ธ ร รมสิ่ ง แ วดล้ อม 
ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.925 ค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้ออยู่ระหว่าง 0.31 ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจดั
กจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูตน้หลุมพอ 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยการส่งเสริมการ
ปลกูตน้ตน้หลุมพอ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม มวีธิกีาร
เกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที่  1 การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมอื 
   1) สรา้งเครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด 
คือ คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นหลุมพอ 
โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อม และแผ่นพับการปลูกต้น
หลุมพอ 
   2) สร้า ง เครื่ อ งมือ ในการวัดและ
ประเมนิผล คอื ศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้น โดยศกึษาจาก
เอกสารงานวิจัยต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง ในการ
ก าหนดรูปแบบของเนื้อหาในการจัดท าคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นหลุมพอ พร้อมทัง้
จดัเตรยีมคู่มอืในการถ่ายทอดและน าเน้ือหาจากคู่มอื
ทีส่มบูรณ์แลว้ น าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา จากนัน้
น ามาปรบัปรุงแกไ้ข และน าเสนอต่อผู้เชีย่วชาญ ทัง้ 
3 ท่าน  
   3) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวัด
ทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม เกี่ยวกบั
การส่งเสริมการปลูกต้นหลุมพอ โดยใช้ศิลปะ
สิง่แวดลอ้ม ไปทดลองใชก้บันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
(Try Out) จ านวน 30 คน เพื่อหาประสทิธิภาพของ
เครื่องมอื 
 

  ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ขัน้ก่อนเขา้สู่กระบวนการ เป็นการ
เตรยีมความพรอ้มของผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิหรอืสรา้ง
บรรยากาศใหเ้อือ้อ านวยต่อการสง่เสรมิโดยการสรา้ง
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ  
   2) ขัน้เข้าสู่กระบวนการ ในการจัด
กจิกรรม ครัง้นี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย โดยใช้
คู่มอืการ สง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้หลุมพอ โดยใช้
ศลิปะสิง่แวดลอ้ม โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   
    2.1 ละลายพฤตกิรรมดว้ยกจิกรรม
นนัทนาการ 
    2.2 ให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมท า
แบบ ทดสอบก่อนการส่งเสริม ได้แก่ แบบทดสอบ
ความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
    2.3 เข้าสู่กระบวนการ การให้
ความรู ้อธบิายเกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่2 
หน่วยที่ 3 และหน่วยที่ 4 พร้อมกับท าแบบฝึกหัด
ระหว่างหน่วย การส่งเสรมิทีป่ระกอบกบัการบรรยาย
ทีผู่ว้จิยัไดบ้รรยายใหค้วามรู ้หน่วยที่ 1 ถึง หน่วยที่ 
4 ตามล าดบั 
    2.4 ให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างจัดกลุ่ม
ท ากจิกรรมเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิไดม้สีว่นร่วม 
โดยการประดษิฐง์านศลิปะ โดยการอภปิรายรายกลุ่ม 
เป็นวธิกีารที่ให้ผู้เขา้ร่วมได้มกีระบวนการสร้างองค์
ความรู้ระดมความคิดและจินตนาการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะออกมาในรูปแบบการประดิษฐ์เป็น
ศลิปะ และน าเสนอผลงานประดษิฐ์เป็นศิลปะศลิปะ
ของกลุ่มตวัเอง 
   3) ขัน้การวดัและประเมนิผล ในขัน้นี้
เป็นขัน้ตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นขัน้ตอบวัตถุประสงค์
ของผู้วจิยัทบทวนในเนื้อหาที่ผู้รบัการส่งเสรมิได้รบั 
พร้อมมกีารถาม-ตอบ เพื่อท าความเขา้ใจในเนื้อหา
และความรู้ที่ได้รบัท าแบบทดสอบหลงัการส่งเสริม 
ไดแ้ก่แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคติ และแบบ
วดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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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 
  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ไดแ้ก่ Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1. ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิภาพผลของคู่มือ สามารถสรปุได้ว่า 
การหาประสิทธิภาพของคู่มือในการสร้าง
ผลสมัฤทธิ ์

 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
สง่เสรมิการปลูกตน้หลุมพอ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม 
ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 
89.00 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็น 
รอ้ยละ 86.16 ดงันัน้ การสง่เสรมิการปลกูตน้หลุมพอ 
โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพของคู่มือ
ส่งเสริม 89.00/86.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน พบว่า ดชันีประสิทธิผล (E.I.) ของ
คู่มือการปลูกต้นหลุมพอ โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อม  
มีค่าเท่ากับ 0.6084 หมายความว่า นิสิตมีความรู้
เพิ่มขึ้น และส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือส่งเสริมร้อยละ 
60.84 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้
(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้หลุมพอ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม (E1/E2) 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้หลุมพอ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม 
ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อน
กำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร

ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

388 517 20 0.6084 ผ่านเกณฑ ์

 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรูท้ศันคติ
สิง่แวดล้อมและจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกับ
การส่งเสริมการปลูกต้นหลุมพอ ก่อนและหลงั
การส่งเสริม 
 จากการศึกษาพบว่ า  ก่อนการส่ง เสริม
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยความรู้

เกีย่วกบัการปลูกต้นหลุมพอโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย 
(X̅=8.80) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (X̅=17.23) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการปลูก 
ต้นหลุมพอ ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสิต 

หน่วยกำรส่งเสริม 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.80 1.64 89.00 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.23 1.85 86.16 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 89.00/86.16 
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มคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ส่วนคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการปลูกต้น
หลุมพอเป็นการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้
โดยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นหลุมพอโดยใช้ศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (X̅= 3.52) และหลงัการ
ส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วยอย่างยิง่ (X̅= 4.31) เมื่อเปรียบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 

นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิมากกว่า
ก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 และคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (X̅=2.63) และหลงัการ
สง่เสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดย
รวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม (X̅=3.61) เมื่อ
เปรยีบ เทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อน
และหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิง่แวดล้อมหลังการส่งเสรมิมากกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการปลูกต้นหลุมพอ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม โดยใช้ 
Paired t-test ก่อนและหลงัการสอน (n=30) 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80
และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูก 
ต้นหลุมพอ โดยใช้ศิลปะสิง่แวดล้อม 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูก
ไ ม้  มี ค่ า  ต้ น ห ลุ ม พ อ  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พบ ว่ า 
ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 
89.00 และสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 
86.16 ดงันัน้คู่มอืการส่งเสรมิจงึมปีระสทิธภิาพ 89.00/ 

86.16 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้เป็นไป
ตามแนวคดิของเผชญิ กจิระการ และคณะ (2545:1-
6) ทีไ่ดศ้กึษา ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้จะก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหวัง

ผูเ้รยีนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นทีพ่งึพอใจโดยวธิีหา
ประสทิธิภาพแบบวิธีหาประสทิธิภาพเชิงประจกัษ์ 
(Empirical Approach) วธิกีารนี้จะน าสือ่ไปทดลองใช้
กบักลุ่มเป้าหมาย การหาประสทิธิภาพของสื่อ เช่น 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAL) บทเรียน
โปรแกรม ชุดการสอน แผนการสอน แบบฝึกทกัษะ
เป็นส่วนมากใช้วิธีการหาประสทิธ ิภาพด้วยว ิธ ีนี ้ 
ป ร ะ ส ทิ ธ ิภ าพที ่ว ดั ส ่ว น ใหญ่จะพิจารณาจาก
เปอรเ์ซน็ต์การท าแบบฝึกหดั หรอืกระบวนการเรยีน 
หรอืแบบทดสอบย่อย โดยแสดงเป็นค่าเลข 2 ตวั เช่น 
E1/E2 = 80/80 E1/E2 = 85/85 E1/E2 = 90/90 และ
เป็นไปตามแนวคดิของบุญชม ศรสีะอาด (2546:157-
159) ไดศ้กึษา การวเิคราะหห์าประสทิธผิลของสื่อวธิี
ส อ น ห รื อ น วั ต ก ร ร ม ที่ ค รู ผู้ วิ จ ั ย พั ฒ น า ขึ้ น 

รำยกำร 

ก่อนกำร
อบรม ระดบั 

หลงักำร
อบรม ระดบั t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรู ้(N=20) 8.80 1.77 น้อย 17.23 1.21 มากทีส่ดุ -8.70 29 .000* 
ทศันคตสิิง่แวดลอ้ม 

(N=5) 
3.52 0.15 

เหน็
ดว้ย 

4.31 0.12 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ -18.20 29 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.63 0.18 
เพื่อ
สงัคม 

3.61 0.14 
เพื่อความถูกตอ้ง

ดงีาม 
-23.85 29 .000* 
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(Effectiveness) เพียงใดก็น าสื่อ  ที่พัฒนาขึ้นไป
ทดลองใช้กบัผู้เรยีนที่อยู่ในระดบัผู้เรยีนที่เหมาะสม
กับที่ได้ออกแบบมาแล้วน าผลจากการทดลองมา
วเิคราะหห์าประสทิธผิลหมายถงึความสามารถในการ
ให้ผลอย่างชดัเจนแน่นอนจะเหน็ได้ว่าผลการศกึษา
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และประสทิธิผลของ
คู่มอืการสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่าตน้ประดู่ป่า เป็นการ
หาประสทิธิภาพของคู่มือการส่งเสรมิที่ก าหนดเป็น
เกณฑ์ที่ผู้ส่งเสริมคาดหวงัให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริม
เปลี่ยนพฤติกรรมให้เ ป็นที่พึงพอใจโดยวิธีหา
ประสทิธิภาพแบบวิธีหาประสทิธิภาพเชิงประจกัษ์ 
(Empirical Approach) ตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 
และแนวคดิของเรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555:77) ได้
ศกึษา คู่มอืเป็นเอกสารหรอืหนังสอืทีจ่ดัท าขึน้เพื่อให้
ครูใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถสอนให้
เป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรหรอืใชเ้ป็นคู่มอืของครู
ในการใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มือที่เขียนขึ้นเป็น
แนวทางใหผู้ใ้ชคู้่มอืไดศ้กึษาท าความเขา้ใจเรื่องทีจ่ะท า 
และสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย เพื่อใหผู้ใ้ชคู้่มอืมคีวามสะดวกและ
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้
มาตรฐานทีใ่กล้เคยีง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัเวยีงชยั 
ทองจรัส (2553: 91) ได้ศึกษา การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่ องพืชโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบคู่คิดและตามรายบุคคล
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ผลการวจิยัพบว่า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 85.67/85.52 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้
คุณภาพของหนังสอือเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของกลุ่มทดลองที่หนึ่งสูงกว่า
กลุ่มทดลองที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ.05 และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของกลัยา จนัทรก์อง (2549 :81) 
ไดศ้กึษา การพฒันาแผนการสอนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื
เรื่องสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรยีนบา้นโคกหนิ อ าเภอศรเีทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการเรียนการสอนที่มี
ประสทิธภิาพ และเพื่อเปรยีบเทยีบเพศ และผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ผลการศกึษาพบวา่ 

แผนการเรยีนการสอนแบบร่วมมอืเรื่องสิง่แวดล้อมทาง
ธรรมชาตมิปีระสทิธภิาพ 80.00/81.22 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์
ทีต่ัง้ไว ้และนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการสอนการเรยีนรู้
แบบร่วมมอืมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้กว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของพรนิภา ตูมโฮม และประยูร 
วงศ์จนัทรา (255: 189-202) ได้ศกึษา การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซีย มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม และเปรยีบเทยีบความรู้
ทศันคติ และทกัษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนิสิตปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบว่ า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
84.53/85.33 แสดงให้ เห็นว่ าคู่ มือฝึ กอบรมมี
ประสทิธภิาพและสามารถน าไปใชไ้ด ้
 จากผลการศึกษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มือ  
มคี่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) เท่ากบั 0.6084 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑท์ีก่ าหนดและนิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ สง่ผลใหม้ี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอื
รอ้ยละ 60.84 จากการทีผู่เ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ มสีว่นร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ จากการได้ยิน การสมัผัส การ
จดจ าจากการบรรยายของวิทยากร ท าให้ประสทิธิผล
ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นหลุมพอ โดยใช้ศลิปะ
สิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธผิลตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้เป็นไป
ตามแนวคดิของเกษม จนัทรแ์กว้ (2536: 32-33) กจิกรรม
ส ารวจวิเคราะห์  เป็นงานส าคัญจ าเป็นสาหรับ
นักวิชาการสิง่แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกบัการส ารวจ และ
การวิเคราะห์สิง่แวดล้อมและระบบสิง่แวดล้อม ได้แก่ 
งานส ารวจ วเิคราะหป์ระเมนิ สถานภาพสิง่แวดลอ้มการ
วางแผนป้องกนัการแกไ้ข การก าหนดมาตรการนโยบาย 
และการสรา้งแผนการจดัการและเป็นไปตามแนวคดิของ
สุพัตรา วงศ์ษา (2549: 77) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
กจิกรรมการเรยีนรู้หมายถึงแบบแผนการด าเนินการ
จดัการเรยีนรูไ้ดร้บัการจดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธแ์ละ
สอดคล้องกบัทฤษฎี หลกัการเรยีนรู้หรอืการสอนที่
รูปแบบนัน้ยดึถือโดยผ่านกระบวนการการวจิยัและ
เป็นไปตามแนวคิดของ  Seldin Peter (2550: 24)  
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ได้ศึกษา และให้ความเห็นว่า การวัดและประเมิน
ประสทิธผิลโดยทัว่ไปเป็นการวดัเพื่อดคูวามแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวงัและผลการปฏิบตัิถ้ามีความ
แตกต่างกนัน้อยกจ็ะมปีระสทิธผิลมากแต่ถ้ามคีวาม
แตกต่างมากจะมปีระสทิธผิลน้อยหรอือาจจะดูความ
สอดคลอ้งกนัระหว่างผลผลติกบัเป้าหมายทีไ่ดร้ะบุไว้
การประเมินประสิทธิผลขององค์การสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื 1. การวดัประสทิธผิลของ
องคก์ารโดยใช้ตวับ่งชีเ้ดีย่ว (Single criterion measures 
ofeffectiveness) เป็นการพิจารณาว่าองค์การจะมี
ประสทิธิผลหรือไม่นัน้ขึ้นอยู่กบัผลที่ได้รบัว่าบรรลุ
เป้าหมายขององค์การหรือไม่หรือการใช้เป้าหมาย
ขององค์การเป็นเกณฑ์ซึ่งเป็นการใช้หลกัการอนัใด
อนัหนึ่งในการประเมนิผลขององค์การเป็นเกณฑ์ซึ่ง
เป็นการใช้หลกัเกณฑ์อนัใดอนัหนึ่งในการประเมิน
ประสทิธผิลขององค์การ เช่น วดัจากความสามารถ
ในการผลิตวัดจากผลก าไร ฯลฯ 2. การประเมิน
ประสทิธผิลในแง่ของระบบทรพัยากร เป็นการประเมนิ
โดยพจิารณาความสามารถขององค์การในแสวงหา
ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมเพื่ อให้ได้มาซึ่ ง
ทรพัยากรที่ต้องการอนัจะท าให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ ซึ่งเป็นการเน้นที่ปัจจยัตวัป้อนเขา้ ( Input) 
มากกว่าผลผลติ (Output) 3. ประเมนิประสทิธผิลโดย
หลายเกณฑ ์(The multiple criteria of effectiveness) 
เป็นการวิเคราะห์ประสทิธผิลองค์การโดยใช้เกณฑ์
หลายอย่างในการวดัประเมนิผลซึง่พจิารณาจากตวั
แปรที่อาจมีผลต่อความส า เร็จขององค์การและ
พยายามแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรต่างๆ มคีวามสมัพนัธ์
ผู้ที่ ให้แนวคิดในการประเมินองค์การโดยวิธีนี้   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยธัช จันทร์สมุด 
(2553: 144) ไดศ้กึษา การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม
การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมส าหรบับุคลากร
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ผลการศกึษาพบว่า ดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) ของหลักสูตร ฝึกอบรมการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าเท่ากับ 0.7144 
หมายความว่า ผูเ้ขา้อบรมมคีะแนนเพิม่ขึน้ร ้อยล ะ 
71 .4 4  และสอดคล้อ งกับง านวิจ ัย ของ ยศพล 
พนัธเ์นียม และคณะ (2561: 17) ไดศ้กึษา การพฒันา

คู่มือการอนุรกัษ์เพื่อสมุนไพรในป่าชุมชน บ้านเกิ้ง 
ต าบลเกิง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผล
การศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือ
ฝึกอบรม เท่ากบั 0.6107 ความหมายว่า นักเรยีนที่
ใชคู้่มอืการอบรมความกา้วหน้าทางการเรยีนคดิเป็น
ร้อยละ 61.07 และสอดคล้องกับงานวิจัยของและ
สอดคล้องกบังานวิจยัของฐาปนี ศรจี านง และคณะ 
(2559: 128) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือเกษตรกรรม
แบบผสมผสานตามโครงการฟาร์มตัวอย่าง หนอง
หมากเฒ่าตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริ กิ ติ ์พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ จั ง ห วั ด ส ก ลน ค ร  
ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรม เท่ากบั 0.8737 เกษตรกรทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรม
มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 87.37 
จากการฝึกอบรม ส่งผลให้เกษตรกรมคีะแนนเฉลี่ย
ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติหลังการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05  
5.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้
เ กี ่ยวกับไม้ มี ค่า : ต้นหลุมพอ โดยใช้ ศิลปะ
สิง่แวดล้อม  
 จากผลการเปรยีบเทยีบความรู้ก่อนและหลงั
การส่งเสริมการปลูกต้นหลุมพอ โดยใช้ศิลปะ
สิง่แวดล้อม พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม นิสติมี
คะแนนเฉลีย่ความรู้หลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนีัยส าคญัอยู่ทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็
ว่าการจดักิจกรรมการส่งเสริมการปลูกต้นหลุมพอ 
โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม ท าใหน้ิสติมคีวามรูเ้พิม่มาก
ขึน้ จากกระบวนการมสี่วนร่วม เกดิกระบวนการคดิ 
วเิคราะห์ จากการไดย้นิ การสมัผสัผนืป่าจรงิที่ใชใ้น
การเรียนรู้ การจดจ า ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความรู้เพิ่มมากขึ้น เป็นไปตามแนวคิดของประภา
เพญ็ สุวรรณ (2550: 18) ที่กล่าวว่า ความรู้ว่าเป็น
พฤติกรรมขา้งต้นซึ่งผู้เรยีนรู้เพยีงแต่จ าแนกได้อาจ
โดยการฝึก หรอืโดยการมองเหน็ ไดย้นิ จ าได ้ความรู้
ข ั ้นนี้  ไ ด้ แ ก่  ค ว าม รู้ เ กี่ ย วกับ ค า จ า กัด ความ 
ความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎโครงสร้าง และ
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วธิกีารแกปั้ญหาเหล่านัน้ และเป็นไปตามแนวคดิของ
ของบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์  (2545: 7) ให้
ความหมายว่า ความรู ้หมายถงึการระลกึถงึ เรื่องราว
ต่างๆ ทีเ่คยมปีระสบการณ์มาแลว้ได ้และรวมถงึการ
จ าเนื้อเรื่องต่างๆ ทัง้ทีป่รากฏอยู่ในแต่ละเนื้อหาวชิา 
และทีเ่กีย่วพนักบัเนื้อหาวชิานัน้ดว้ย เช่น ระลกึหรอื
จ าไดถ้ึงวตัถุประสงค ์วธิกีาร แบบแผนและเค้าโครง
ของเรื่องนัน้ๆ และเป็นไปตามแนวคดิของและเป็นไป
ตามแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2548: 5-6) ที่ได้
กล่าวถงึความรูว้่าความรูน้ัน้มหีลายนัยและหลายมติิ 
ดงันี้ 1) ความรู้ คอื สิง่ที่น าไปใช้จะไม่หมดหรือสกึ
หรอ แต่จะยิง่งอกงามขึน้ 2) ความรู ้คอื สารสนเทศที่
น าไปสู่การปฏบิตั ิ3) ความรูเ้กดิขึน้ ณ จุดทีต่้องการ
ใช้ความรู้นัน้ 4) ความรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริบท 
และกระตุน้ใหเ้กดิขึน้โดยความตอ้งการ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของอาภาพร ผวิชยัภูม ิและคณะ (2561: 
7) ได้ศกึษา การพฒันาการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหิด
ลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง วิถีหา
เหด็ และขายเหด็ ผลการศกึษาพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความรู้ของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ป่า 
ชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง วถิหีาและขายเหด็ก่อน การ
เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 20.70 และหลงัการ เขา้ร่วมกจิกรรม
โดยร่วมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 26.80 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนน ความรู้ ก่อนและหลงัการเข้า
ร่วมกจิกรรม พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้หลัง การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนการเขา้กจิกรรมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่
เท่ากบั 26.46 คะแนน ซึ่งมรีะดบัความรู้อยู่ในระดบั
มากที่สุด เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและ
หลังกิจกรรม ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้หลัง
กจิกรรมมากกว่าก่อนกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิต ิที่ร ะด ับ  . 05  และสอดคล้องก ับงา นว ิจ ัย
ของยุพนิ โพธิช์ยัทอง และน ้าทพิย ์ค าแร่ (2562: 66) 
ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ย
อินทรีย์อัดเม็ดจากมูลสัตว์ เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีใน
สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม มคีวามรูเ้กีย่วกบัการผลติปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็
จากมูลสัตว์เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีในสิ่งแวดล้อม ก่อน

ฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 11.21 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 56.05 หลังการฝึกอบรมมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากบั 18.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.50 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัฝึกอบรม 
พบว่า หลงัฝึกอบรมผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมคีวามรู้
มากกว่าการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของธิชากร  
เอกทัศน์ (2557: 41-42) ได้ศึกษา การส่งเสริมการ
ปลกูต้นประดู่เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกรอ้นส าหรบั
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอุ่ม ต าบลนาสีนวล 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบั
ปานกลาง (X̅=14.26) และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมี
ความรู้อยู่ในระดบัมาก (X̅=18.36) การมีส่วนร่วม
หลงัการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅=2.51) 
และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมการส่งเสริมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(X̅=4.18) แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการในการส่งเสรมิ
นี้สามารถสรา้งความรู ้และการมสีว่นร่วมทีด่ ี
5.3 ผลการศึกษาและ เปรียบเทียบทัศนคติ
เกี ่ยวกับการปลูกต้นหลุมพอ โดยใช้ ศิลปะ
สิง่แวดล้อม  
 จากผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอ
การปลูกต้นหลุมพอ พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติ
ทีเ่ขา้รบัการสง่เสรมิการปลกูตน้หลุมพอ โดยใชศ้ลิปะ
สิง่แวดล้อม มีทศันคติมากขึ้นโดยการมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรู ้มกีารระดมความคดิ 
มีการปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมเกิดความ
ตระหนักในสิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิเจตคต ิและค่านิยม
ที่ดีต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของโสภา  
ชูพิกุลชัย (2521: 57) ได้กล่าวว่า ทัศนคติคือการ
รวบรวมความรูส้กึนึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็และ
ความจรงิ ซึง่ไดแ้ก่ความรูต่้างๆ รวมทัง้ความรูส้กึซึง่
เป็นการประเมนิค่าทางบวกและทางลบ ซึง่ทัง้หมดจะ
เกี่ยวพนักัน ทศันคติเมื่อก่อรูปขึ้นมาแล้วยากที่จะ
เปลีย่นแปลงไดเ้พราะมแีนวโน้มทีจ่ะคงอยู่ตลอดเวลา 
คอืมนุษยจ์ะยอมเปลีย่นแปลงความรูส้กึนึกคดิของตน
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โดยปราศจากการบงัคบั หรือต่อสู้เพื่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปได้อย่างมาก และเป็นไปตาม
แนวคิดของสุรพงษ์  โสธนะเสถียร (2533: 122)  
ได้กล่าวว่า ทศันคติหมายถึง ดชันีชี้ว่าบุคคลนัน้คิด
และรู้สกึอย่างไรกบัคนรอบขา้งวตัถุหรอืสิง่แวดล้อม 
ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคตนิัน้มรีากฐาน
มาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคต
ไดท้ศันคตจิงึเป็นเพยีงความพรอ้มทีจ่ะตอบสนองต่อ
สิง่เร้าและเป็นมติิของการประเมนิเพื่อแสดงว่าชอบ
หรอืไม่ชอบตอบประเดน็หนึ่งๆ ซึง่ถอืเป็นการสื่อสาร
ภายในบุคคลทีเ่ป็นผลกระทบมาจากการรบัสารอนัจะ
มผีลต่อพฤตกิรรมต่อไป และเป็นไปตามแนวคดิของ
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550: 64)  
ไดใ้หค้วามหมายของทศันคติ คอื ผลผสมผสานของ
ความรูส้กึนึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็ ความรูแ้ละ
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนใดคน
หนึ่งสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งออกมาใน
รูปการประเมนิค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรบั หรอื
ปฏิเสธก็ได้ และความรู้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้นดังนั ้น 
พฤตกิรรมของมนุษยก์ ็คอื การแสดงออกซึง่ทศันคติ
ของเขาอนัเป็นผลมาจากความคดิ ความเชื่อความรู้ 
ประสบการณ์ภูมิหลังและการเรียนรู้ที่ผ่านมาของ
บุคคลนั ้นๆ ในแง่ของความเชื่อนั ้นทัศนคติทุก
ทศันคติจะ รวมเอาความเชื่อเขา้ไว้ด้วยกนัทัง้นี้มไิด้
หมายความว่าความเชื่อทุกอย่างจะเป็นทศันคตเิมื่อ
ทัศนคติของ บุคคลถูกรวบรวมไว้ด้วยกันอย่างมี
โครงสรา้งหลงัชัน้นัน้กค็อืระบบค่านิยมและเมื่อบุคคล
มคีวามแตกต่าง กนัทศันคตขิองแต่ละบุคคลทีม่ต่ีอสิง่
เดียวกันจึงแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ และสอดคล้องกบังานวิจยัของยุวนิดา 
สภุา และคณะ (2556: 95) ไดศ้กึษา การรณรงคก์าร
จัดการน ้าเสียจากครัวเรือนส าหรับชุมชนบ้านเก่า
น้อย หมู่ที่ 2 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า การจดักจิกรรมการ
รงณรงคก์ารจดัการน ้าเสยีจากครวัเรอืนส าหรบัชุมชน
บา้นเก่าน้อยก่อนการรณรงคช์าวบ้านมคีะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และหลังการรณรงค์
ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วย 

แสดงใหเ้หน็ว่าหลงัการรณรงคก์ารจดัการน ้าเสยีจาก
ครวัเรอืนส าหรบัชาวบา้นเก่าน้อยมผีลท าใหท้ศันคติ
ของชาวบ้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าทางสถิติที่ระดับ 
.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของตะวนั จ าปาโพธิ ์และ
คณะ (2559: 32-33) ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรม
สิง่แวดลอ้มศกึษา โดยใชส้ือ่ค าขวญัสิง่แวดลอ้ม ส าหรบั
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
ผลการศกึษาพบว่า นักศกึษาในสาขาวชิาทีแ่ตกต่างกนั 
มทีศันคตใินการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยสรุปกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้สื่อค าขวัญสิ่งแวดล้อม  
มปีระสทิธภิาพเหมาะสม ท าให้นักศกึษามี ทศันคติ 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ดังนัน้จึงควร
สนับสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารน ากจิกรรมสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา โดยใช้สื่อค าขวัญสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการ
จดัการเรยีนการสอนต่อไป และกนัต์กนิษฐ์ ตัง้ธรรม
พิทกัษ์ (2557: 49 -52) ได้ศึกษา การส่งเสริมการ
ปลูกสมอไทยเพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทย พบว่า ก่อน
การส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับไม่
แน่ใจ และหลงัการส่งเสรมินิสติมทีศันคตโิดยรวมอยู่
ในระดบัเห็นด้วยเมื่อเปรียบเทียบ พบว่า หลงัการ
ส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีทศันคติสูงกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05  
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
เกี ่ยวกับการปลูกต้นหลุมพอ โดยใช้ ศิลปะ
สิง่แวดล้อม  
 จากผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้เหน็ว่า
นิสติทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิการปลูกต้นหลุมพอ โดยใช้
ศลิปะสิง่แวดลอ้ม มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมากขึน้ โดย
การมสีว่นร่วมในกจิกรรมการสง่เสรมิการเรยีนรูม้กีาร
ระดมความคดิ มกีารปลูกฝังใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
เกดิจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ในการส่งเสรมิการปลูกต้น
หลุมพอโดยใช้ศลิปะสิง่แวดล้อม ใช้อย่างคุ้มค่าและ
ยัง่ยนื ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของประยูร วงศจ์นัทรา 
(2554: 360-361) ทีไ่ดก้ล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
หมายถงึ หลกัทีค่วรประพฤตต่ิอธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม 
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เพื่อใหธ้รรมชาตสิิง่แวดลอ้มด ารงอยู่ไดต้ามดุลยภาพ
ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างกลมกลืน 
และอย่างยัง่ยนืโดยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเป็นวธิกีาร
จดัการสิง่แวดลอ้มทีม่นุษยไ์ดห้นัมาจดัการกบัตวัเอง
หรอืเป็นการกลบัมาปรบัปรุงระบบการจดัการมนุษย์ 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมมุ่งทีจ่ะเขา้ใจ สิง่แวดล้อม และ
สรา้งระบบความสมัพนัธท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่าง
มี ค ว า ม เ อื้ อ อ า ท ร ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น  แ ม้ จ ะ มี
กระบวนการพฒันาเศรษฐกจิเพื่อน าทรพัยากรธรรมชาติ
ไปใช้ เพื่ อสนองคว ามต้ อ งก า รขอ งม นุษย์ แ ต่
ทรพัยากรธรรมชาติจะไม่ถูกท าลายหมดสิน้ คนที่มี
จริยธรรมสิง่แวดล้อมจะรู้จกัใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างฉลาด และขณะเดียวกันก็รู้จ ักพัฒนาและ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติให้ด ารงอยู่อย่างยัง่ยืน 
และนัน่ก็คือการรู้จ ักหลักการพัฒนาแบบยัง่ยืน 
รวมถงึแนวคดิของ และเป็นไปตามแนวคดิของ พระ
ปลัดโกวิท ประวาลพฤกษ์ (2541:  123) ได้ให้
ความหมายว่า จริยธรรม มีความหมาย 2 นัย คือ  
นัยที่หนึ่ ง จริยธรรมเป็นหลักการและ เหตุผลที่
พจิารณาเกีย่วกบัการกระท า การพจิารณาตดัสนิและ
การตดัสนิใจซึ่งเป็นความหมายที่คนทัว่ไปเขา้ใจกนั
มาดัง้เดมินัยทีส่อง จรยิธรรมเป็นพฤตกิรรมหรอืการ
กระท าเป็นการตัดสินใจ การพิจารณาตัดสินเป็น
คุณธรรมทางจรยิธรรม ทีม่พีืน้ฐานอยู่บนการกระท า 
และ เจตคติที่สามารถสังเกตเหน็ได้ แ ล ะ เ ป็ น ไ ป
ต าม แน วคิด ข อ ง ภาสนิี เป่ียมพงศส์านต์ (2548: 
174) ไดก้ล่าวว่า 1. จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มช่วยท าให้
ระบบนิเวศวทิยาของโลกไม่ถูกท าลาย ช่วยให้ชวีิต
ของสตัวโ์ลกอยู่รอดช่วยใหส้ิง่แวดลอ้มไม่เกดิมลพษิ 
และเหนือสิ่งอื่นใดช่วยให้มนุษย์อยู่ ร่วมกันกับ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างเป็นมิตรต่อกัน 2. จริยธรรม
สิง่แวดลอ้มช่วยใหม้นุษยร์ูจ้กัเคารพ  ในสทิธขิองสตัว์
โลกเหล่าอื่น จะไม่ท าลายและเบยีดเบยีนสตัวอ์ื่น จะ
ให้ความรกัความเมตตาแก่บรรดาสรรพสตัว์ เพื่อให้
สตัว์โลกเหล่าอื่นมีชวีิตอยู่รอด มนุษย์ที่มจีริยธรรม
สิง่แวดลอ้มจะไม่ท าลายแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวอ์ื่น 
3. จรยิธรรมสิง่แวดล้อมช่วยให้มนุษย์สนองตอบต่อ
ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มในเชงิไมตร ีและเชงิพึง่พาอาศยั
ซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบรรเจิด  

ปานเงนิ (2552:112) ไดศ้กึษา จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
บุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอนามัยในจังหวัด
เพชรบรูณ์มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอนามยั เพื่อ
ศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรมในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และเพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรม สิง่แวดลอ้มต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์และน าไปใช้เป็นแนวทางในการ 
เกบ็ขอ้มูลพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเรื่องจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุข ผลการศึกษา
พบว่า จรยิธรรมต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยรวมหลังการฝึกอบรมมีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ก่อนการฝึกอบรม ซึ่งแสดงให้
เหน็ว่าการฝึกอบรมครัง้นี้มผีลใหบุ้คลากรทีเ่ขา้ร่วมมี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของบรรจบ วดัเมอืง (2556: 76-80) ไดศ้กึษา 
การศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระ
นิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ศนูย์
การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการวจิยัพบว่า พระ
นิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ศนูย์
การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
โดยรวมและเ ป็นรายด้าน 2 ด้าน ได้แก่  ด้าน
ทรพัยากรป่าไม ้ดา้นทรพัยากรแหล่งน ้า อยู่ในระดบั
มากที่สุด และด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมในศาสน
สถานอยู่ในร ะ ด ับ ม า ก  แ ล ะ ส อ ด ค ล ้อ ง ก ับ
งานวิจ ัยของและสอดคล้องกบังานวจิยัของพระ
ครูวาปีพชัราภรณ์ (2554: 52) ได้ศกึษา การศกึษา
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของพระนิสติ มหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการวิจยัพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ของพระนิสติที่ก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยายาลยั ศูนย์การศึกษาจงัหวดั
เพชรบูรณ์โดยรวม มคี่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดบัสูง
มาก และพระนิสติที่ก าลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยั
มหาจุฬาฯ ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ทีม่อีายุ
ระดบัการศกึษา และต าแหน่งงานต่างกนั มจีรยิธรรม
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สิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าความรู้ที่ ได้จากคู่ มือกา ร
สง่เสรมิ การปลูกไมม้คี่า ต้นหลุมพอไปจดัท าเป็นสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ผ่านทางวทิยุ หรอืแผ่นพบั ใหแ้ก่เดก็
และเยาวชน เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับต้น
หลุมพอ นอกจากจะท าใหบุ้คคลทัว่ไปไดรู้จ้กัต้นหลุม
พอแล้ว ทัง้นี้ยงัเป็นการปลูกฝังจติส านึกแก่เดก็และ
เยาวชนในการรกัษาไมม้คี่าอกีดว้ย 

 2) สามารถจดัท าคู่มอืเกีย่วกบัการดูแลรกัษา
ตน้หลุมพอ เพื่อมอบใหก้รมป่าไมท้ีเ่ป็นผูด้แูลไมม้คี่า 
ถอืเป็นประโยชน์ในการดูแลตน้หลุมพอใหอ้ยู่ไดอ้ย่าง
ยัง่ยนื 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาวธิกีารปลูกไม้มคี่า ต้นหลุมพอ 
ในหลายๆ วธิ ีเพื่อที่จะได้เลอืกปลูกให้เหมาะสมกบั
แต่ละพืน้ที ่
 2) การส่งเสริมในครัง้ต่อไปควรมีในประเด็น
เฉพาะ ตามความต้องการของชุมชนหรือนิสติ เพื่อ
เป็นการสร้างและพฒันาองค์ความรู้ในการปลูกไม้มี
ค่าตน้หลุมพอ 
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