
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(3), 2564 : 40 - 54 
ISSN 2651-0782 
 

 
ผูด้  ำเนินกำรหลกั : ณฐัธยาน์ เอนกเวยีง ; อีเมล : nattayaanekwaing@gmail.com 

กำรส่งเสริมกำรปลกูไม้มีค่ำ : ต้นจำมจรีุ โดยใช้เทคนิคศิลปะส่ิงแวดล้อม 
 

ณัฐธยำน์ เอนกเวียง1, ประยูร วงศจ์นัทรำ2, ฐิติศกัด์ิ เวชกำมำ3 

1,2 คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 

3 คณะศลิปกรรมศาสตรแ์ละวฒันธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 

 
ณฐัธยาน์ เอนกเวยีง, ประยูร วงศจ์นัทรา, ฐติิศกัดิ ์เวชกามา. (2564). การส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นจามจุร ี
โดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(3), 2564 : 40 – 54. 

 
บทคดัยอ่ 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาการคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มีค่าต้นจามจุร ีโดยใช้เทคนิคศลิปะ
สิง่แวดลอ้มให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ์ เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั  คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีน
เรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่า ซึง่ได้จากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอื
สง่เสรมิการปลูกไมม้คี่าต้นจามจุร ีโดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบ
วดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ 
paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 93.33/92.00 ส่วนดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืการสง่เสรมิ มคี่าเท่ากบั 0.8188 แสดงว่านิสติความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 81.88 และนิสติมผีลคะแนน
เฉลีย่ความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 

 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting precious trees 
: rain trees 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: Rain tree 
(Samanea Saman (Jacq.) Merr.) 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 
93.33/92.00. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.8188. The students had more 
knowledge and effect to increased students progress after using the promotion manual at 81.88%. 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, 

environmental art, rain tree  
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1. บทน ำ  
 ป่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลนับเป็น
หัวใจของสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยดิน ต้นไม้ หรือ  
พชืพรรณ สตัวป่์าและสิง่มชีวีติจ านวนมาก ทีส่ าคญัคอื
เป็นแหล่งซมึซบัน ้าอย่างมหาศาล ป่ามคีวามผูกพนัต่อ
การด ารงชพีของมนุษยม์าก ซึง่จะอ านวยประโยชน์แก่
มนุษย์ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ป่าไม้ถือเป็นแหล่ง
รวบรวมพนัธุกรรมของสิง่มชีวีติทีส่ าคญัทีส่ดุ สิง่มชีวีติ
ดงักล่าว อาจจะมคี่าโดยเป็นแหล่งวตัถุดบิในการผลติ
ยารกัษาโรคและสารเคมตีามธรรมชาตชิ่วยรกัษาความ
สมดุลของสภาพแวดลอ้มอื่น ๆ เป็นแหล่งปัจจยัในการ
ด ารงชวีติของมวลมนุษย์ มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์
จากป่าไม้ได้นานัปการแต่เมื่อประชากรมจี านวนเพิ่ม
มากขึน้อย่างรวดเรว็ การใช้ประโยชน์จากป่ากจ็ะเพิม่
มากขึ้นจนเกินก าลังผลิตของป่า (เตือนใจ โก้สกุล, 
2562: เวบ็ไซต)์ 
 ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้เริ่มลดจ านวนลง 
เนื่องจากจ านวนพลเมอืงของโลกเพิม่มากขึน้ จงึท าให้
จ าเป็นต้องน าไม้มาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ มากขึ้น
อย่างไม่ได้สดัส่วนกบัการพฒันาของป่าไม้ ยิง่ไปกว่า
นัน้ป่าไมเ้ป็นจ านวนมากถูกถากถางเพื่อน าพืน้ทีม่าใช้
ในการเพาะปลูก หรอืสรา้งทีอ่ยู่อาศยัและประโยชน์อื่น 
ๆ ซึ่งนับได้ว่าเป็นวธิกีารท าลายป่าไม้ที่สมบูรณ์แบบ
และยากทีจ่ะท าใหบ้รเิวณนัน้กลายเป็นป่าไมธ้รรมชาติ
ตามเดิมได้ หากปล่อยให้อตัราการท าลายป่าไม้ของ
มนุษยด์ าเนินเช่นนี้ต่อไปความเสยีหายต่าง ๆจะประดา
หน้าเข้ามา ไม่เพียงแต่จะขาดแคลนไม้เพื่อน ามาใช้
ก่อสร้างหรอืวตัถุดบิป้อนโรงงานอุตสาหกรรมเท่านัน้ 
แต่จะท าให้เกิดภาวะอากาศแปรปรวน ดนิหมดความ
อุดมสมบูรณ์และขาดแคลนเชือ้เพลงิในทีสุ่ด พืน้ทีเ่คย
มีความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ก็จะค่อยๆพัฒนา
กลายเป็นทะเลทรายต่อไป(วิชัย เทียนน้อย, 2539: 
เวบ็ไซต)์ 
 ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ เป็นไม้ที่สามารถน ามา
สรา้งมูลค่า หรอืแปรรูปเป็นผลติภณัฑอ์ื่น ๆรวมทัง้ให้
ประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปลูก และ
สามารถใชเ้ป็นทรพัยส์นิเพื่อเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิ
ได้ สามารถน ามาค ้าประกันการกู้ยืมเงิน หรือขอ

สนิเชื่อได ้(ส านกัสง่เสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม,้ 2562: 
เวบ็ไซต)์ 
 จามจุรี เป็นพันธุ์ไม้ที่รู้จ ักกันทัว่ไป อาจพบ
เหน็ไดต้ามรมิถนน วดั หรอืสถานทีร่าชการต่าง ๆ และ
เคยใช้ปลูกเป็นไม้ถนนมาตัง้แต่สมยัพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เนื่องจากต้นจามจุรมีเีรอืน
ยอดแผ่กว้างใบดกทึบ ให้ร่มเงาได้ดีมีล าต้นสูง
ประมาณ 15 - 30 เมตร อีกทัง้ยงัเป็นพนัธุ์ไม้ที่ปลูก
ง่าย เจริญเติบโตเร็ว และสามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย
ด้วยเมล็ด คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าพันธุ์ไม้ชนิดนี้ เป็น
พนัธุ์ไม้พื้นเมืองดัง้เดิมของไทยแต่แท้ที่จริงแล้วต้น
จามจุรีนัน้เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในอเมริกาใต้  
(ทวศีกัดิ ์บุญเกดิ, 2558: 119) ต้นจามจุรถีูกน าเขา้มา
ปลกูในประเทศไทยโดย มสิเตอร ์เฮนรีส่เลด (Mr.Henry 
Slade.) อธบิดกีรมป่าไมค้นแรกไดน้ าพนัธุจ์ากประเทศ
พม่ามาปลูกเป็นครัง้แรกที่ท าการป่าไม้เขตเชยีงใหม่ 
ประมาณปี พ.ศ. 2443 ต่อมาจงึไดน้ าไปปลูกตามถนน
กรุงเทพฯ และจงัหวดัอื่น ๆ อย่างแพร่หลายเนื่องจาก
เป็นไม้โตเร็วเรือนยอดแผ่กว้างให้ร่มเงาเป็นอย่างดี 
ทางภาคเหนือนิยมปลูกเลี้ยงครัง่ อาจกล่าวได้ว่า
วตัถุประสงคข์องการน าเขา้ไมจ้ามจุรเีขา้มาในประเทศ
ตัง้แต่เดิมนัน้มาในลักษณะไม้ประดับ และให้ร่มเงา
ตลอดจนปลูกเพื่ อใช้เลี้ยงครัง่เท่านัน้ ผู้ปลูกมิได้
มุ่งหวังที่จะใช้เนื้อไม้ชนิดนี้ไปเป็นประโยชน์ในด้าน
การค้าเลยทัง้นี้เน่ืองจากไม้จามจุรเีป็นไม้ไม่สู้แขง็ ผุ
ง่าย จึงไม่มีผู้นิยมใช้ในการก่อสร้างเพราะในขณะนัน้
ประเทศไทย ยงัมไีมท้ีม่คีุณภาพดกีว่าอยู่มากมายทัง้ที่
ความจรงิตลาดต่างประเทศต้องการเนื้อไม้จามจุรนีาน
แล้ว เช่น ฮ่องกง ซึ่งสั ง่ซื้อโดยตรงจากประเทศ
ฟิลิปปินส์ เมื่อเกดิสงครามโลกครัง้ที่ 2 ต้นจามจุรีใน
ฟิลปิปินสจ์ะมสีะเกด็ระเบดิของกระสนุลกูปืนอยู่ตามล า
ตน้ไมเ้ป็นจ านวนมาก ประเทศผูร้บัซือ้จงึหนัมาซือ้จาก
ไทยซึง่เป็นเวลาเดยีวกบัทีร่าคาครัง่ในเมอืงไทยประสบ
ภาวะปัญหาราคาต ่าลงดงันัน้เมื่อเนื้อไมส้ามารถขายได้
ราคาดกีว่าประกอบกบัความต้องการที่จะเปลี่ยนชนิด
พชืเศรษฐกจิไปเป็นพชือื่น ชาวสวนครัง่ทางภาคเหนือ
ของไทยจงึตดัฟันไม้จามจุรลีงเพื่อขายเนื้อไม้ในราคา
ไม้ท่อน ซึ่งราคาดกีว่า จึงพบว่าพื้นที่สวนจามจุรเีพื่อ
การเลีย้งครัง้ทางภาคเหนือไดล้ดลงมากจนเหลอืเพยีง



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(3), 2021 : 40 - 54 

43 

เลก็น้อยในปัจจุบนัทัง้ทีค่วามต้องการใชเ้นื้อไมจ้ามจุรี
เพื่อการแกะสลกัในประเทศไทยไดเ้พิม่สงูขึน้เป็นล าดบั 
สาเหตุหนึ่ งเนื่ องจากการขาดแคลนไม้สักในการ
แกะสลกั และไม้สกัมีราคาแพง ผู้ผลิตจงึหนัมาใช้ไม้
จามจุรซีึ่งสามารถหาได้ในชนบท และราคาถูกกว่าไม้
สกัมาก เนื้อไมย้งัมสีสีวยเหมาะในการทดแทนไมส้กัใน
อุตสาหกรรมไม้แกะสลัก (วีอาร์, 2554: เว็บไซต์) 
จามจุรี มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Samanea saman 
(Jacq.) Merr. ส่วนชื่อทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในประเทศไทยไดแ้ก่ 
จามจุรี ก้ามกราม จามจุรีแดง ก้ามปู ก้ามกุ้ง (ไทย) 
ฉ าฉา สารสา ส าสา ตุ๊ดตู่ ลงั (พายพั) ในภาษาองักฤษ
ชื่อที่เรยีกกนัแพร่หลาย คอื Rain tree ซึ่งน่าจะมาจาก
นิสยัของต้นไม้ชนิดนี้โตเรว็ผิดกบัต้นไม้อื่นๆ คอืเมื่อ
ฤดูฝนผ่านไปครัง้หนึ่งต้นไมช้นิดนี้โตเรว็ผดิกบัต้นไม้
อื่นๆ คือเมื่อฤดูฝนผ่านไปครัง้หนึ่งต้นไม้นี้จะโตขึ้น
อย่างสังเกตเห็นได้ชัดจามจุรีเป็นไม้ผลัดใบโตเร็ว
ต่างประเทศ เรอืนยอดแผ่กวา้งคลา้ยรปูร่มเรอืนยอดสงู 
เปลือกสีด า แตกและร่อนลักษณะเนื้อไม้มีลวดลาย
สวยงาม แก่นสีด า แตกและร่อนลักษณะเนื้อไม้มี
ลวดลายสวยงาม แก่นสีด าคล ้าคล้ายมะม่วงป่าหรือ
วอลนัท เมื่อน ามาตกแต่งจะขึ้นเงาเป็นมันแวววาว
นับเป็นพรรณไม้ที่มีลกัษณะสวยงามตามธรรมชาติมี
ลกัษณะพเิศษคอืมกี าลงัดดังอสูงมาก และความชื้นใน
เนื้อไม้สูงทัง้ต้นของจามจุรีมีสารพวกแอลคาลอยด์
ชื่ อพิธทิโคโลไบ ที่มีพิษใช้ เป็นยาสลบ (สาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2562: เวบ็ไซต์) จามจุรเีป็น
ไม้ยนืต้นขนาดใหญ่เป็นไม้เอนกประสงค์ คอืสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากต้นจามจุรไีดใ้นหลายๆ ดา้น เช่น เนื้อ
ไม ้ใบ ดอก ผล นอกจากนี้ยงัมผีลทางออ้มอกี เช่น ร่ม
เงา การเลีย้งครัง่ การน าเนื้อไมไ้ปแกะสลกัหรอืท าเป็น
เฟอร์เจอร์ตกแต่งบ้านเป็นต้น ในปัจจุบนัเน้ือไม้เป็น
วตัถุดบิในอุตสาหกรรมแกะสลกัไมภ้าคเหนือ ซึง่มกีาร
ด าเนินงานในรูปสหกรณ์หัตถกรรมไม้ วัตถุดิบ 
นอกจากไม้จามจุรคีอืไม้สกัมรีาคาแพงและหายากท า
ให้ไม้จามจุรีจงึมีบทบาทในการทดแทนไม้สกัได้มาก
ขึน้ทัง้นี้เนื่องจากไมจ้ามจุร ีราคาถูกสามารถหาไดง้่าย
กว่าไม้สัก เนื้อไม้มีแก่นสีด าคล ้าสวยงาม เมื่อขัด
ตกแต่งจะขึ้นเงาแวววาว เป็นที่ต้องการของผู้บรโิภค
ทุกระดบัทัว่ไป เนื่องจากความชื้นในไม้จามจุรีมมีาก

ท าให้เกิดปัญหาไม้แตกในระหว่างการแกะสลักหรือ
หลังจากเป็นผลิตภัณฑ์ วิธีแก้ไข คือการอบไม้โดย
ค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิจนกระทัง่ไม่มีความชื้นหรือ
ใกล้เคียงกับบรรยากาศทัว่ไป (โรงเรียนมงฟอร์ต
วทิยาลยั, 2562: เวบ็ไซต)์ 
 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึจดัท าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูก
ไม้มีค่ า  : ต้นจามจุ รี  เนื่ องจากได้มองเห็นถึ ง
ความส าคัญของต้นจามจุรี  ซึ่ งเป็นไม้มีค่ าทาง
เศรษฐกิจ เป็นไม้มีค่าที่สามารถน าไปเป็นหลักค ้า
ประกนัได้ ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อให้เกดิความรู้ ความ
เขา้ใจเกดิทศันคต ิและมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบั
การปลูกไมม้คี่าต้นจามจุร ีเพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้ิสติ
ชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้ม
และทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคามให้มี
ความรู ้มคีวามตระหนักถงึการส่งเสรมิการการปลูกไม้
มคี่า : ต้นจามจุร ีโดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม เป็น
การอนุรกัษ์ตน้จามจุร ีใหค้งอยู่ไม่ใหส้ญู 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้น
จามจุรี  โดยใช้ เทคนิคศิลปะสิ่งแวดล้อม ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์ 
 2.2  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับการปลูกต้นจามจุรี โดยใช้เทคนิคศิลปะ
สิง่แวดลอ้ม 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อ
การปลกูตน้จามจุร ีโดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มทีด่ต่ีอการปลูกต้นจามจุร ีโดยใชเ้ทคนิค
ศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นิสติสาขาวิชาสิง่แวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 99 คน 
 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ไ ด้ แ ก่  นิ สิต ส า ข า วิ ช า
สิง่แวดล้อมศึกษา ชัน้ปีที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
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30 คน ที่ลงทะเบยีนเรียนรายวชิาทรพัยากรป่าไม้ 
และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น คอื คู่มอืการส่งเสรมิการปลูก
ตน้จามจุร ีโดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
 2) ตวัแปรตาม คอื 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้จามจุร ี
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้จามจุร ี
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่ อ งมือที่ ใ ช้ ในการรวบรวมข้อมูลมี
ดงัต่อไปนี้ 
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
    1) คู่มือการส่ง เสริมการปลูกต้น
จามจุร ีโดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
   2) ใบความรูก้ารส่งเสรมิการปลูกต้น
จามจุร ีโดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
    3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
    1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการ
ปลกู ตน้จามจุร ี
   2) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกต้น
จามจุร ี 
   3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอื ใบความรู ้แบบทดสอบความรู้
แบบวัดทัศนคติและแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการปลกูตน้จามจุร ี
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มอืการเรยีนรูก้ารส่งเสรมิการปลูก
ต้นจามจุร ีโดยมเีนื้อหาการเรยีนรู้ทัง้หมด 4 หน่วย 
ประกอบไปดว้ย หน่วยการส่งเสรมิที ่1 เรื่องไมม้คี่า
ทางเศรษฐกิจ หน่วยการส่งเสริมที่ 2 เรื่องความรู้
ทัว่ไปเกีย่วกบัตน้จามจุร ีหน่วยการสง่เสรมิที ่3 เรื่อง
การเพาะปลูก และประโยชน์ของต้นจามจุร ีหน่วย
การสง่เสรมิที ่4 เรื่องศลิปะสิง่แวดลอ้ม 

  2.2) ใบความรู้เรื่องการส่งเสรมิการปลูก
ตน้จามจุร ีโดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วยการ
สง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกต้นจามจุรี โดยใช้เทคนิคศิลปะสิง่แวดล้อม มี
ลกัษณะเป็นค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก 
ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคติมีลกัษณะเป็นแบบ
วดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ม ี3
ตวัเลอืก คอื เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 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 าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้องพร้อมทัง้หา
ค่าความเหมาะสมของเครื่องมอื เมื่อตรวจวเิคราะห์
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มอืและ
เครื่องมือ มีค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่า
ความเหมาะสมของคู่มือ และเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ย
มากกว่า4.0 ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการ
ส่ ง เสริมมีความสอดคล้องและ เหมาะสมกับ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัสามารถน าไปเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 30 คน เพื่ อหาความเชื่ อมัน่ทั ้งฉบับ  
ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของ
เครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู ้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.746 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.31ขึน้ไป และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
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  5.2) แบบวัดทัศนคติ ค่ าความเชื่ อมัน่
เท่ากบั 0.821 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 
ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ค่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.862 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้
อยู่ ระหว่ าง  0.31 ขึ้นไป ซึ่ง เ ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใช้ในการจดั
กจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูตน้จามจุร ี
3.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยั 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัการสง่เสรมิการปลูก 
ต้นจามจุรี โดยใช้เทคนิคศิลปะสิง่แวดล้อม มีวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ดงันี้ 
 ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1) สร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอด คือ 
คู่มือการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นจามจุร ีโดยใช้
เทคนิคศิลปะสิ่งแวดล้อม และใบความรู้การปลูกต้น
จามจุร ี
  2) สร้างเครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
คือ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจากเอกสาร
งานวจิยัต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบ
ของเนื้อหาในการจดัท าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่า : ต้นจามจุร ีพรอ้มทัง้จดัเตรยีมคู่มอืในการถ่ายทอด 
และน าเนื้อหาจากคู่มือที่สมบูรณ์แล้ว น าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา จากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไข และ
น าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน 
  3)  น าแบบทดสอบความรู้  แบบวัด
ทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกี่ยวกบั
การส่งเสรมิการปลูกต้นจามจุร ีโดยใชเ้ทคนิคศลิปะ
สิ่งแวดล้อม ไปทดลองใช้กับนิสิตที่ไม่ ใช่ก ลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง  ( Try Out) จ า น ว น  30 คน เ พื่ อ ห า
ประสทิธภิาพของเครื่องมอื 
 ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
  1) ขัน้ก่อนเข้าสู่กระบวนการ เป็นการ
เตรยีมความพรอ้มของผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิหรอืสร้าง
บรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการส่งเสรมิโดยการสร้าง
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิ 

  2) ขัน้เขา้สู่กระบวนการ ในการจดักจิกรรม
ครัง้นี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย โดยใช้คู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นจามจุรี โดยใช้เทคนิค
ศลิปะสิง่แวดลอ้ม โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
   2.1 ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรม
นนัทนาการ 
   2.2 ให้ผู้ เข้าร่ วมการส่ งเสริมท า
แบบทดสอบก่อนการส่งเสริม ได้แก่ แบบทดสอบ
ความรู้  แบบวัดทัศนคติ  และแบบวัดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
   2.3 เข้าสู่กระบวนการ การให้ความรู้
อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของ หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 
หน่วยที่ 3 และหน่วยที่ 4 พร้อมกับท าแบบฝึกหัด
ระหว่างหน่วย การส่งเสรมิทีป่ระกอบกบัการบรรยายที่
ผู้วิจยัได้บรรยายให้ความรู้ หน่วยที่ 1 ถึง หน่วยที่ 4 
ตามล าดบั  
   2.4 ให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างจัดกลุ่มท า
กจิกรรมเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิไดม้สีว่นร่วม โดย
การวาดภาพศลิปะ 
    - การอภิปรายรายกลุ่มเป็นวิธกีาร
ที่ให้ผู้เขา้ร่วมได้มกีระบวนการสร้างองค์ความรู้ระดม
ความคดิและจนิตนาการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะออกมา
ในรปูแบบการวาดภาพศลิปะ 
    - น าเสนอผลงานภาพวาดศิลปะ
ของกลุ่มตวัเอง 
  3) ขัน้การวดัและประเมินผล ในขัน้น้ีเป็น
ขัน้ตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นขัน้ตอบวัตถุประสงค์ของ
ผูว้จิยั 
   - ทบทวนในเน้ือหาที่ผู้รบัการส่งเสริม
ได้รับ พร้อมมีการถาม-ตอบ เพื่อท าความเข้าใจใน
เนื้อหา และความรูท้ีไ่ดร้บั 
   - ท าแบบทดสอบหลังการส่งเสริม 
ไดแ้ก่แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1 ) สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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 2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  2.1) ค่าความเทีย่งตรงเนื้อหา (IOC)   
  2.2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
  2.3) ค่าอ านาจจ าแนก 
  2.4) ค่าความยากง่าย 
  2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
  2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
  2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
 3) สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired  
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสิทธิผลของมือ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของการปลกูไมม้ี
ค่าต้นจามจุร ีโดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม พบว่า 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 คิดเป็นร้อยละ 
93.33 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์E2 คดิเป็นรอ้ย
ละ 92.00 ดงันัน้การส่งเสรมิทีใ่ชใ้นการปลูกไม้มีค่า
ต้นจามจุร ีโดยใช้เทคนิคศลิปะ มปีระสทิธภิาพของ
คู่มอื 92.83/92.00 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตาม
ทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของนิสิต
ระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.8188 
หมายความว่านิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 มี
ความรูเ้พิม่ขึน้ และสง่ผลใหน้ิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้
ปีที่ 1 มีความก้าวหน้าในความรู้ร้อยละ 81.88 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ได้ (ดัง
ตารางที ่2) 
 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้จามจุร ีโดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม (E1/E2) 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ(E1) 20 18.66 0.92 93.33 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 18.40 1.13 92.00 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 93.33/92.00 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้จามจุร ีโดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร

ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

335 552 20 81.88 ผ่านเกณฑ ์

 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกับความรู้  
ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการปลูกต้นจามจุรี ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม 
 จากการศึกษา พบว่ า ก่ อนการส่งเสริม
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกบัการปลูกต้นจามจุร ีโดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง (�̅� =11.16) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (�̅� =18.40) 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ต้นจามจุรีก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 ส่วนคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการปลูกต้น
จามจุรีโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (�̅� =2.39) และ
หลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตโิดยรวมอยู่
ในระดบัเหน็ด้วย (�̅� =2.85) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนน
เฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 และคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม โดยรวม
อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅� =2.61) และหลงัการส่งเสรมิ

นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ใน
ระดับ เพื่ อความถู กต้ องดี งาม  ( �̅� =3.28) เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อน
และหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริมอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  
(ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลกูไมม้คี่า : ตน้จามจุร ีโดยใช้
เทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test  

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

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

ความรู ้(N=20) 11.16 1.78 ปานกลาง 18.40 1.13 มากทีส่ดุ -20.217 29 .000* 
ทศันคต ิ(N=3) 2.39 0.28 เหน็ดว้ย 2.85 0.12 เหน็ดว้ย -8.695 29 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
(N=4) 

2.61 0.32 เพื่อสงัคม 3.28 0.21 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-9.940 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเกณฑ์ 80/80 ของคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้น
จามจรีุ โดยใช้เทคนิคศิลปะสิง่แวดล้อม 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือมี
ประสิทธิภาพ E1/E2 = 93.33/92.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 80/80 แสดงให้เห็นว่าคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นจามจุรี โดยใช้เทคนิค
ศลิปะสิง่แวดลอ้ม เป็นการสง่เสรมิเน้นการใหค้วามรูแ้ก่
นิสติ โดยผ่านกระบวนการปรบัปรุงแก้ไข ตรวจสอบ
จากอาจารยท์ีป่รกึษาตามขัน้ตอนทีถู่กต้อง ซึง่เป็นการ
พัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่นิสิตที่เข้ารับการ
ส่งเสรมิ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของปรชีา ช้างขวญัยนื 
(2551: 127-132) ไดอ้ธบิายคู่มอืทีเ่กีย่วกบัการจดัการ
เรยีนว่าคู่มอื คอืหนังสอืทีผู่เ้รยีนใชค้วบคู่ไปกบัต าราที่
เรียนปกติโดยการถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มอืฝึกอบรม 
อาจท าให้ผู้เรยีนมคีวามรู้เกี่ยวกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง
แก่ผูอ้ื่นโดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจทศันคต ิและ

เกดิความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ ๆได้
อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามแนวคิดของสมใจ 
ลกัษณะ (2542: 6)ได้กล่าวว่าประสทิธภิาพ หมายถึง
การปฏิบัติกิจกรรมการงานอย่างราบรื่นครบถ้วน
ประหยดัเวลา ใช้ก าลงัและทรพัยากรอย่างคุ้มค่าเกิด
การสูญเปล่าน้อยที่สุดบุคคลที่มปีระสทิธิภาพจงึเป็น
บุคคลที่พึงปรารถนาในสังคมที่เขาเป็นสมาชิกและ
องคก์ารทีเ่ขาปฏบิตัหิน้าที ่และเป็นไปตามแนวคดิของ
วริชั สงวนวงศว์าน (2547: 86) ไดก้ล่าวว่าประสทิธภิาพ
เ ป็ นการบริหารงานจะเ ป็ นเครื่ องชี้ ว ัดความ
เจรญิกา้วหน้าหรอืความลม้เหลวขององคก์รผูบ้รหิารที่
เชีย่วชาญจะเลอืกการบรกิารทีเ่หมาะสมกบัองคก์รของ
ตนเองและน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของเวยีงชยั ทองจรสั (2553: 91) ไดศ้กึษา 
การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องพชืโดย
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบคู่คิดและตาม
รายบุคคลส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 
ผลการวจิยัพบ ว่าหนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์รื่องพชืกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.67/85.52 สูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ทีต่ัง้ไวคุ้ณภาพของหนังสอือเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มทดลอง
ที่หนึ่งสูงกว่ากลุ่มทดลองที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถติ.ิ05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกลัยา จนัทรก์อง 
(2549: 81) ได้ศึกษา การพัฒนาแผนการสอนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นโคกหนิ อ าเภอศรเีทพ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาแผนการ
เรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพ และเพื่อเปรียบเทียบ
เพศ และผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนผลการศึกษาพบว่าแผนการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมอืเรื่องสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติมีประสทิธิภาพ 
80.00/81.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ และนักเรียนที่
เรียนด้วยแผนการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึ้นกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของไพลนิ เศวตศลิา (2549: 94-109) ไดศ้กึษา 
การพฒันาคู่มอืกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเรื่องระบบนิเวศ
ส าหรับนักเรียนช่วงชัน้ที่  4 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษาผลการศึกษาพบว่าคู่มือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเรื่องระบบนิ เวศมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.16/80.95 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 80/80 
แสดงว่าคู่มือกิจกรรมหลักสูตรเรื่องระบบนิเวศมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
 จากผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืมคี่า
ดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.8188 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและนิสติมีความรู้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอื
ร้อยละ 81.88 จากการที่ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ จากการได้ยินการสมัผัส 
การจดจ าจากการบรรยายของวิทยากรท า ให้
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นจามจุรี 
โดยใช้เทคนิคศิลปะสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิผลตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  เป็นไปตามแนวคิดของบุญชม  
ศรีสะอาด (2546: 157-159) กล่าวถึงการวิเคราะห์หา

ประสิทธิผลของสื่อวิธีการสอนหรือนวัตกรรมไว้ว่า
เพื่อที่จะทราบว่าสื่อการสอนวิธีการสอนที่ผู้ศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิผล(effectiveness) 
เพียงใดก็จะน าสื่อที่พัฒนาขึ้นนัน้ไปทดลองใช้กับ
ผู้เรียนที่อยู่ ในระดับที่ เหมาะสมกับที่ได้ออกแบบ
มาแล้วน าผล มาวเิคราะห์ทดลองหาประสทิธิผล และ
เป็นไปตามแนวคดิของเผชญิ กจิระการ(2544: 1- 6) ได้
เสนอแนวทางในการหาประสทิธผิลของแผนการเรยีนรู้
หรอืสื่อที่สร้างขึน้ โดยให้พจิารณาจากพฒันาการของ
นักเรียนจากก่อนเรียนและหลังเรียนว่ามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้หรือไม่ หรือ
เพิม่ขึน้เท่าใดซึง่อาจพจิารณาไดจ้ากการค านวณค่า t-
test แบบ  Dependent Samples หรื อหาค่ าดั ชนี
ประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I)  และเป็นไป
ตามแนวคิดของSeldin Peter (2550: 24) ให้ความเห็น
ว่าการวดัและประเมนิประสทิธผิลโดยทัว่ไปเป็นการวดั
เพื่อดูความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและผลการ
ปฏิบัติถ้ามีความแตกต่างกันน้อยก็จะมีประสิทธิผล
มากแต่ถ้ามีความแตกต่างมากจะมีประสิทธิผลน้อย
หรืออาจจะดูความสอดคล้องกันระหว่างผลผลิตกับ
เป้าหมายที่ได้ระบุไว้การประเมินประสิทธิผลของ
องคก์ารสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคอื 1. การ
วดัประสทิธผิลขององคก์ารโดยใชต้วับ่งชีเ้ดีย่ว (Single 
criterion measures ofeffectiveness) เป็นการพิจารณา
ว่าองค์การจะมีประสทิธิผลหรือไม่นัน้ขึ้นอยู่กับผลที่
ไดร้บัว่าบรรลุเป้าหมายขององค์การหรอืไม่หรอืการใช้
เป้าหมายขององค์การเป็นเกณฑ์ซึ่งเป็นการใช้
หลกัการอนัใดอนัหนึ่งในการประเมินผลขององค์การ
เป็นเกณฑ์ซึ่งเป็นการใช้หลกัเกณฑ์อนัใดอนัหนึ่งใน
การประเมินประสิทธิผลขององค์การ เช่น วัดจาก
ความสามารถในการผลติวดัจากผลก าไร ฯลฯ 2. การ
ประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบทรัพยากร (The 
system resource model oforganization effectiveness) 
เป็นการประเมินโดยพิจารณาความสามารถของ
องคก์ารในแสวงหาประโยชน์จากสภาพแวดลอ้มเพื่อให้
ได้มาซึ่ งทรัพยากรที่ต้องการอันจะท าให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ ซึ่งเป็นการเน้นที่ปัจจัยตัว
ป้อนเขา้ (Input) มากกว่าผลผลติ (Output) 3. ประเมนิ
ประสทิธิผลโดยหลายเกณฑ์ (The multiple criteria of 
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effectiveness) เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การ
โดยใช้เกณฑ์หลายอย่างในการวัดประเมินผลซึ่ง
พิจารณาจากตัวแปรที่อาจมีผลต่อความส าเร็จของ
องค์การและพยายามแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่างๆ มี
ความสมัพนัธผ์ูท้ีใ่หแ้นวคดิในการประเมนิองคก์ารโดย
วธินีี้ ซึง่คล้องกบังานวจิยัของน ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ 
(2559: 43 - 56) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
บริ โภคที่ เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับนิ สิต
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ดชันี
ประสทิธผิลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากบั 0.7901 นิสติที่
ใช้คู่มือฝึกอบรมมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 79.00 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐาปนี ศรจี านง และคณะ 
(2559: 128 - 142) ไ ด้ ศึ กษา  ก า รพัฒนาคู่ มื อ
เกษตรกรรมแบบผสมผสานตามโครงการฟาร์ม
ตัวอย่าง หนองหมากเฒ่าตามพระราชด าริในสมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิิติพ์ระบรมราชนิีนาถจงัหวดัสกลนคร 
ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม 
เท่ ากับ  0.8737 เกษตรกรที่ ใ ช้ คู่ มื อ ฝึ กอบรม  
มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ยละ 87.37 จาก
การฝึกอบรม ส่งผลให้เกษตรกรมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
ทศันคตแิละการปฏบิตัิหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจยัของพรนิภา ตูมโฮม และคณะ 
(2559: 189-202) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบว่า ดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 0.6343 นิสติ
ทีใ่ช้คู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม
อาเซยีน : สาธารณรฐัอนิโดนีเซยีมคีวามกา้วหน้าในการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ 63.43 นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้และทศันคติหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริมการปลูกต้นจามจุรี โดยใช้เทคนิคศิลปะ
สิง่แวดล้อม 
 ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการ
ส่งเสริมการปลูกต้นจามจุรี โดยใช้เทคนิคศิลปะ

สิง่แวดลอ้ม พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการ
ส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติิทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติได้รบัความรูจ้าก
การจดักจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกต้นจามจุร ีโดยใช้
เทคนิคศิลปะสิ่งแวดล้อม จึงท าให้นักเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเพิม่ขึน้ เกดิกระบวนการคดิวเิคราะห ์การมี
ส่วนร่วม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของประภาเพ็ญ 
สุวรรณ (2554: 18) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า
เป็นพฤตกิรรมเบือ้งต้น ซึง่ผูเ้รยีนไดจ้ า อาจโดยการได้
หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ ความรู้ในขัน้นี้  
ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัการจ ากดัความหมาย ขอ้เทจ็จรงิ 
ทฤษฎ ีกดโครงสร้าง วธิกีารแก้ปัญหาเหล่านี้ เป็นต้น 
และเป็นไปตามแนวคดิของภราดร จนิดาวงศ ์(2549: 4) 
กล่าวว่า ความรู้ คือพลงัที่มีอยู่ในตัวของทุกคนที่ไม่
สามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้ผูใ้ดมคีวามรูม้ากก็
เสมือนมีพลังมาก สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและ
ท างานใหส้ าเรจ็ไดโ้ดยง่าย ความรูห้ากไม่ใชห้รอืปล่อย
ให้ผ่านไปโดยไม่มีการทบทวนหรือประยุกต์ก็จะเกิด
การลืมหรืออาจสูญหาย และการมีความรู้แล้วไม่
เผยแพร่หรือปกปิดซ่อนเร้นไว้ อาจเป็นประโยชน์ใน
ช่วงเวลาสัน้แต่จะเป็นผลเสยีในระยะยาวทัง้กบัตวัเอง
หรือประเทศชาติ ซึ่งความรู้เป็นทรัพย์สินที่จ ับต้อง
ไม่ได้ มมีูลค่าสูงและมกัเป็นคุณค่าทีถู่กมองขา้ม และ
ไม่ให้ความส าคญัเท่าที่ควรในประเทศที่ก าลงัพฒันา 
โดยความรูม้อียู่รอบตวัของทุกคนอยู่ทีว่่าจะสนใจหรอื
ใส่ใจในการเก็บมาใช้ ซึ่งแหล่งความรู้ที่พบเห็น เช่น 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ ป้ายโฆษณา 
การพดูคุย หนงัสอื เป็นตน้ และเป็นไปตามแนวคดิของ
ประยูร วงศจ์นัทรา (2553: 357) ได้ให้ความหมายของ
สิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ว่าเป็นกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับ
สิง่แวดล้อม ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการ
ประเมินผลการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
คุณภาพสิง่แวดลอ้มและคุณภาพชวีติ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของวรพร นันทจนัทร์ (2556: 96 ) ได้ศกึษา 
การส่งเสรมิการปลูกต้นกระถินเทพาเพื่อการอนุรกัษ์
พื้นที่ป่าชุมชนส าหรบัประชาชน บ้านโคกก่อง ต าบล
คนัธราราษฎร์ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ชาวบ้านมีความรู้หลงัการ
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ส่งเสรมิการปลูกต้นกระถนิเทพามคีะแนนเฉลีย่ความรู้
เท่ากบั 19.50 คดิเป็นร้อยละ 97.50 ซึง่มคีะแนนเฉลี่ย
ความรู้หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของศริวิรรณ ชุมธรีรตัน์ (2557: 41) ได้ศกึษา 
การส่งเสริมการปลูกมะกรูดพืชสมุนไพรสารพัด
ประโยชน์ ส าหรบันักเรยีนบ้านหนองอุ้ม ต าบลนาสนี
วนอ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า โดยรวมก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
ความรู้อยู่ ในระดับปานกลาง (�̅� =9.90) หลังการ
ส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� 
=14.07) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสริมนักเรยีนมีความรู้
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของอุกฤต ทงีาม 
และคณะ (2557: 97) ไดศ้กึษา การพฒันากจิกรรมค่าย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษาพบว่า ก่อนจดักจิกรรม
ค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม มคีะแนน
เฉลี่ยในด้านความรู้อยู่ในระดับมาก (�̅� =21.60) และ
หลงัจดักจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มโดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเยาวชนที่เข้าร่วม
กจิกรรมมคีะแนน เฉลี่ยในดา้นความรู้อยู่ในระดบัมาก
ที่สุด (�̅� =27.66) ค่าเฉลี่ยคะแนนหลงัมีคะนนสูงกว่า
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.5 
 5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกต้นจามจรีุ   
 ผลการศกึษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นจามจุร ีพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
ทศันคติเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 แสดงให้เหน็ว่า
นิสิตที่เข้ารบัการส่งเสริมการปลูกต้นจามจุรี โดยใช้
เทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม มทีศันคติมากขึน้ โดยการมี
ส่วนร่วมในกจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรู้มกีารระดม
ความคิด มีการปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมการ ส่งเสริมเกิด
ความตระหนักในสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ เจตคติ และ
ค่านิยมที่ดต่ีอสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 

รุ่งนภา บุญคุ้ม (2536: 53) กล่าวว่า ทศันคติหมายถึง
ความรูค้วามเขา้ใจความรูส้กึทีบุ่คคลม ีต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง
ที่เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อมอันมี
แนวโน้มที่จะให้บุคคลแสดงปฏิกริิยา และการกระท า
ต่อสิง่นัน้ๆ ในทางสนับสนุนหรอืปฏเิสธทศันคตเิป็นสิง่
ที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจนการที่ จะทราบ
ทศันคติของบุคคลหนึ่งไดก้ต็้องใช้วธิแีปลความหมาย
ของการแสดงออก และเป็นไปตามแนวคิดของสร้อย
ตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550: 64) ได้ให้
ความหมายของทัศนคติ คือ ผลผสมผสานของ
ความรู้สกึนึกคดิ ความเชื่อ ความคิดเหน็ ความรู้และ
ความรู้สกึของบุคคลที่มต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง คนใดคนหนึ่ง
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งออกมาในรูปการ
ประเมนิค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรบั หรอืปฏเิสธก็
ได้ และความรู้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึน้ดงันัน้ พฤติกรรมของ
มนุษย์ก ็คือการแสดงออกซึ่งทศันคติของเขาอนัเป็น
ผลมาจากความคดิ ความเชื่อความรู้ ประสบการณ์ภูมิ
หลงัและการเรยีนรูท้ี่ผ่านมาของบุคคลนัน้ๆ ในแง่ของ
ความเชื่อนัน้ทศันคติทุกทศันคติจะรวมเอาความเชื่อ
เข้าไว้ด้วยกันทัง้นี้มิได้หมายความว่าความเชื่อทุก
อย่างจะเป็นทศันคตเิมื่อทศันคตขิอง บุคคลถูกรวบรวม
ไว้ด้วยกันอย่างมีโครงสร้างหลังชัน้นัน้ก็คือระบบ
ค่านิยมและเมื่อบุคคลมคีวามแตกต่าง กนัทศันคตขิอง
แต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งเดียวกนัจึงแตกต่างกนัไปด้วย 
และเป็นไปตามแนวคดิของพมิพใ์จ สายวภิู (2541: 50) 
ได้กล่าวว่ า ทัศนคติ  คือลักษณะของความเชื่ อ
ความรู้สึกนึกคิดภายในของบุคคลที่เกิดจากการ
ประเมนิสิง่ใดสิง่หนึ่งที่มต่ีอสิง่ของบุคคลเหตุการณ์ที่
แสดงออกมา ซึ่ งเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมต่างๆ โดยอาจจะมทีัง้ด้านบวกหรอืดา้นลบ 
เช่น เห็นด้วยหรือไม่ เห็นด้วยสนับสนุนหรือไม่
สนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของไพรจิต ไชย
ยงค ์(2556: 40) ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการปลูกผกัสวน
ครวัปลอดสารพษิในชุมชนบา้นลาดพฒันา อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิการปลูก
ผกัสวนครวัปลอดสารพษิในชุมชนบา้นลาดพฒันา ผล
การศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมิผูเ้ขา้รบัการส่งเสริม
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มคีะแนนเฉลี่ยทศันคตเิท่ากบั 2.79 มทีศันคตใินระดบั
ดี และหลังการส่งเสริมผู้เข้ารบัการส่งเสริมมีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติ เท่ากับ 2.91 มีทัศนคติในระดับดี 
โดยรวมผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิมทีศันคตหิลงัการส่งเสรมิ
เพิม่ขึน้จากก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของวรรณศกัดิ ์
พจิติร บุญเสรมิ และคณะ (2557: 209 - 222) ไดศ้กึษา 
การพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนกวีสี
เขียว (Green Poem) ส าหรับนิสิตปริญญาตรีสาขา
สิง่แวดลอ้มศกึษาผลการวจิยั พบว่า จากการศกึษาบท
กวีมีทัง้หมดจ านวน 88 บทกวทีี่เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์
สิง่แวดล้อม เครื่องมือที่ใช้ในการจดักิจกรรมบทกวีสี
เขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม
ระดับมาก หลังจากจัดกิจกรรมกวีสีเขียวเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติและทักษะในการใช้บทกวีเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมสูงกว่ าก่อนการจัดกิจกรรมอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของยุวนิดาสุภา และคณะ (2556: 95 - 109) 
ได้ศึกษา การรณรงค์การจดัการน ้าเสยีจากครวัเรือน
ส าหรับชุมชนบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 2 ต าบลแวงน่าง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
การจัดกิจกรรมการรงณรงค์การจัดการน ้ าเสียจาก
ครวัเรือนส าหรบัชุมชนบ้านเก่าน้อยก่อนการรณรงค์
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดับไม่แน่ใจ 
และหลงัการรณรงคช์าวบ้านมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่
ในระดบัเหน็ด้วย แสดงให้เห็นว่าหลงัการรณรงค์การ
จดัการน ้าเสยีจากครวัเรอืนส าหรบัชาวบ้านเก่าน้อยมี
ผลท าใหท้ศันคตขิองชาวบ้านเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อม  
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เน่ืองจากนิสติ
ไดร้บัความรูจ้ากการส่งเสรมิการปลกูตน้จามจุร ีโดยใช้
เทคนิคศลิปะสิง่แวดล้อม แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้รบั
การส่งเสริมการปลูกต้นจามจุรี โดยใช้เทคนิคศิลปะ

สิง่แวดล้อม มคีวามเข้าใจต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
ซึง่เป็นผลเกดิประสบการณ์ทีม่แีนวโน้มใหผู้เ้ขา้รบัการ
ส่งเสรมิแสดงความคดิเหน็ และจติใต้ส านึกที่ด ีเมื่อมี
จริยธรรมหรอืจิตส านึกต่อธรรมชาติก็จะสามารถแยะ
แยะถูก-ผดิรู้ว่าอะไรควรท าหรือไม่ควรท า และค านึง
ผลประโยชน์สว่นรวมมากกว่าส่วนตน ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของอรรถเดช สรสุรชาติ  (2558: 23) ให้
ความหมายจรยิธรรม คอื คุณสมบตัทิางความประพฤติ
ที่ส ังคมมุ่งหวังให้คนในสังคมนัน้ประพฤติมีความ
ถูกต้องในความประพฤตมิเีสรภีาพภายในขอบเขตของ
มโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ที่สมาชกิในสงัคม
จงึประพฤตปิฏบิตัต่ิอตนเองต่อผูอ้ื่น ต่อสงัคมทัง้นี้เพื่อ
ก่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคมการทีจ่ะปฏบิตัิ
ให้เป็นไปเช่นนัน้ได้ผู้ปฏบิตัิจะต้องรู้ว่าสิง่ใดถูกสิง่ใด
ผิด และเป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา 
(2555: 171-172) จริยธรรมสิ่งแวดล้อมหมายถึ ง 
หลกัการทีค่วร อย่างหนึ่งต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่มผีลท าให้
สิง่แวดลอ้มด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ 
และเอื้อประโยชน์ให้แก่สรรพสิ่งที่อาศัยสิ่งแวดล้อม
ด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่สูญเสียระบบสัมพันธภาพ
ระหว่างตนสิ่งแวดล้อมซึ่งจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่
สามารถแยกออกได้จากจริยธรรมชีวิต สังคม และ
ชุมชน โดยศกัยภาพในตวัของมนัเองเป็นปัจจยัหลกัใน
การบูรณาการเชื่ อมโยงชีวิต ชุมชน และสังคม
สิง่แวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยนื และเป็นไปตาม
แนวคดิของวนิัย วรีะวฒันานนท ์(2546: 175) ไดก้ล่าว
ว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา 
เป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดความคิด ทัศนคติ และการ
ปฏบิตัิต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งซึ่งนอกเหนือไปจากการศึกษา 
หรอืมคีวามรู้เกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิหรอืปรากฏการณ์ใน
เรื่องต่างๆ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหลักการ
ปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบัมนุษยท์ีย่ดึเอาความ
ดงีาม ความถูกต้องตามหลกัคุณธรรมและความเมตตา
ที่พึงปฏบิตัิต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งจะมีผลต่อชีวิตและต่อ
มนุษย์ด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประยูร 
วงศ์ จันทรา (2551: 93) ได้ ศึกษา การพัฒนา
กระบวนการสอนสิง่แวดล้อมศกึษา โดยการสอดแทรก
จรยิธรรม ส าหรบันิสติปรญิญาตรเีพื่อศกึษาจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม โดยใช้กระบวนการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษา
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ทีส่อดแทรกจรยิธรรมของนิสติระดบัปรญิญาตร ีพบว่า
นิสติกลุ่มทดลองมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมอยู่ในระดบั 4 
จรยิธรรมเพื่อความถูกตอ้งดงีาม สว่นนิสติกลุ่มควบคุม
มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ 3 จริยธรรมเพื่อ
สงัคม กลุ่มทดลองมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดยรวมและ
เป็นรายเรื่องทัง้ 4 เรื่องคอืป่าไม ้แหล่งน ้า ขยะ และโลก
ร้อน มากกว่ากลุ่มควบคุม (p< .05) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของบรรเจดิ ปานเงนิ และประยูร วงศ์จนัทรา 
(2552: 112 - 127) ได้ศึกษาจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของ
บุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอนามัยในจังหวัด
เพชรบู รณ์มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานี
อนามยั เพื่อศกึษาจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อพฤติกรรม
ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการ
น าไปใชป้ระโยชน์และน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ เกบ็
ข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเรื่องจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุข ผลการศึกษา
พบว่า จริยธรรมต่อการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม โดยรวมหลงัการฝึกอบรมมคี่าคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าการ
ฝึกอบรมครัง้นี้มีผลให้บุคลากรที่เข้าร่วมมีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มทีส่งูขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระ
ครูวาปีพัชราภรณ์ (2554: 52) ได้ศึกษา การศึกษา
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของพระนิสติ มหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบรูณ์ ผลการวจิยัพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
พระนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์โดยรวม มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับสูง
มาก และพระนิสติทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัมหา
จุฬาฯ ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ทีม่อีายุระดบั
การศึกษา และต าแหน่งงานต่างกัน มีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 
 
6 ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งมสี่วนช่วยใน
การสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่าตน้จามจุรใีนพืน้ทีว่่างเปล่า
ของตนเองหรือพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อเป็น
แนวทางในการอนุรักษ์ และยังสามารถเพิ่มรายได้
ใหแ้ก่คนในชุมชนได ้
 2. ควรให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งน าคู่มอืการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่าตน้จามจุรี
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการผลิตสื่อ และน าไปเผยแพร่
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจต่อไป 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัไปใช้ครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากต้นจามจุรี เช่น สรรพคุณทางยาของต้นจามจุรี 
และแหล่งซือ้ขายเนื้อไมจ้ามจุร ี
 2. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆในการปลูกต้นจามจุรี และปัจจัยที่ท าให้ต้น
จามจุรมีกีารเจรญิเตบิโตไดด้ ี
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