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บทคดัยอ่ 
 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นนนทร ีโดยใช้เทคนิคศลิปะสิง่แวดล้อม ใหม้ี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามเกณฑ์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อม  
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม้
และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการสง่เสรมิการปลูกตน้นนทร ี
โดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอื
การสง่เสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 85.50/81.83 สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการสง่เสรมิเท่ากบั 0.6188 แสดงว่า
นิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 61.88 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูก
ต้นนนทร ีโดยใช้เทคนิคศลิปะสิง่แวดล้อม หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
 
ค ำส ำคญั: การสง่เสรมิ ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
ตน้นนทร ี
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting of precious 
trees: Copper pod peltophorum (Peltophorum inerme (Roxb.)) 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: Copper pod peltophorum (Peltophorum inerme (Roxb.)) 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 85.50/81.83. The effectiveness of the activity manual 
index was equal to 0.6188. The students had more knowledge and effect to increased students progress 
after using the the promotion manual at 61.88%. After the 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, Copper pod peltophorum 
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1. บทน ำ  
 ต้นไม้เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญยิ่งต่อ
เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็น
ปัจจยัส าคญัที่ส่งเสริมการด ารงชวีติของมนุษย์ให้มี
ความสมดุลในดา้นต่าง ๆ ถ้าไม่มป่ีาไม ้ต้นไมม้นุษย์
ก็ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ดังนัน้ ต้นไม้จึงเป็น
ทรพัยากรที่ส าคญัที่จะต้องช่วยกนัรกัษา แต่ผลจาก
การพฒันาเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยขีอง
ประเทศไทยที่ผ่านมา ท าให้มกีารบุกรุก ท าลายป่า 
ท าลายต้นไม ้อย่างรุนแรง ท าให้พื้นทีป่่าไม ้จ านวน
ตน้ไมล้ดลงเป็นจ านวนมาก สง่ผลเสยีหายต่อประเทศ
เป็นอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน ทัง้ในเรื่องการขาด
แคลนไม้ใช้สอยภายในประเทศ และผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม ท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นและภยัพบิตัต่ิาง 
ๆ ซึง่เป็นปัญหาทีป่ระเทศตระหนักและรณรงค์อย่าง
กวา้งขวาง เพื่อฟ้ืนฟูป่าไมแ้ละตน้ไม ้เพื่อใหค้งความ
อุดมสมบูรณ์และยัง่ยืนต่อไปในอนาคต (นัฐวุฒิ เวช
กามา, 2554: เวบ็ไซต)์  
 ปัจจุบนัสภาพพื้นที่ป่าลดลงอย่างมาก ท าให้
สภาพป่าถูกท าลาย พรรณไมห้ลายชนิดมจี านวนลด
น้อยลง ป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยู่
ตลอดเวลา เดมิโดยปกตแิลว้ป่าไมม้กีารเจรญิเตบิโต
แบบเป็นพลวัต (dynamic) มีปฏิกิริยาตอบสนองที่
เกดิจากถิน่ทีอ่ยู่ สภาพอากาศ และปัจจยัสิง่แวดลอ้ม
อื่น ๆ ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดจาก
กจิกรรมและการกระท าต่าง ๆ ของมนุษยท์ัง้ทางตรง
และทางออ้ม ซึง่ในปัจจุบนัปัญหานี้เหน็ไดช้ดัและเป็น
ปัญหาส าคญัอย่างหนึ่งทีต่อ้งหาแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหา รวมไปถึงการสร้างมลพิษที่เกิดจากการ
กระท าของมนุษยท์ีเ่ป็นผลท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ของสภาพภูมอิากาศ ส่งผลให้เกดิการเปลี่ยนแปลง
ของฤดูกาล ท าให้สภาพป่าเปลี่ยนไปจากในอดีต 
ปัจจุบนัจงึมกีารจดัท าแปลงตวัอย่างถาวรเพื่อศกึษา
การเปลีย่นแปลงในระยะยาว (กรมป่าไม,้ 2561: 12) 
 ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ คือ ไม้ยืนต้นทุกชนิด 
รวมถึงไผ่ที่ปลูก หรือขึ้นเองตามธรรมชาติและอยู่
นอกเขตป่าอนุรกัษ์ที่มกีารใช้ประโยชน์เนื้อไม้ และ
ผลิตผลอื่นที่ไม่ใช่เนื้อไม้เพื่อการค้า ซึ่งเป็นไม้ที่
สามารถน ามาสรา้งมูลค่า หรอืแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์

อื่น ๆ รวมทัง้ใหป้ระโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้มแก่
ผู้ปลูก รัฐบาลได้ก าหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทาง
เศ รษฐกิจ สามารถ ใช้ เ ป็ นทรัพย์สิน เพื่ อ เ ป็น
หลกัประกนัทางธุรกจิไดโ้ดยสามารถน ามาค ้าประกนั
การกู้ยืมเงิน หรือขอสินเชื่อได้โดยปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
มูลค่าต้นไม้ที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับ 
ปัจจุบนัรฐับาลได้แก้ไขกฎหมายโดยยกเลิกไม้หวง
ห้ามบนที่ดินกรรมสิทธิห์รือ สิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ท าให้การปลูก การตัดไม้
เศรษฐกจิเป็นเรื่องทีง่่าย ประชาชนสามารถปลูกและ
ตัดไม้เศรษฐกิจได้เหมอืนการปลูกพชืเกษตรทัว่ไป 
(ส านักส่ง เสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ , 2563: 
เวบ็ไซต)์ 
 รัฐบาลไทยได้มีการแก้ไขข้อกฎหมาย โดย
ยกเลกิไมห้วงหา้มบนทีด่นิกรรมสทิธิ ์หรอืสทิธคิรอง
ครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ประชาชน
สามารถปลูก ตดั แปรรูป และขนยา้ยต้นไมม้คี่าทาง
เศรษฐกจิได้เนื่องจากประเทศไทยมีการพฒันาทาง
เศรษฐกิจด้านการค้าไม้มีค่า เช่น  การส่งออกไม้
ประเภทต่าง ๆ รฐับาลจงึเหน็ความส าคญัและมกีาร
แก้ขอ้กฎหมาย ตามพระราชบญัญตัิ ป่าไม้ (ฉบบัที่ 
8) พ.ศ. 2562 “มาตรา 7 ไม้ชนิดใดที่ขึน้ในป่าจะให้
เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้ก าหนดโดย พระราช
กฤษฎีกา  ส าหรับ ไม้ทุกชนิดที่ขึ้น ในที่ดินที่มี
กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองตามประมวล กฎหมาย
ที่ดนิ ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรอืไม้ที่ปลูกขึน้ในที่ดนิที่
ได้รบัอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภท หนังสอื
แสดงสิทธิที่ร ัฐมนตรีประกาศก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของคณะรฐัมนตร ีให้ถือว่าไม่เป็น ไม้หวง
ห้ามเหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ 
คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัป่ิาไม ้พุทธศกัราช 2484 มี
บทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการก าหนดใหไ้ม้ที่มี
ค่าทางเศรษฐกิจที่ขึน้ในที่ดินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ป่า 
เป็นไมห้วงหา้ม จงึท าใหก้ารท าไมแ้ละการเคลื่อนยา้ยไม้
ในที่ดินดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ดงันัน้ เพื่อให้การท าไม้และ
การเคลื่อนย้ายไม้นัน้เป็นไปได้โดยสะดวกไม่เกิด 
ภาระแก่ประชาชน ทัง้ยังเป็นประโยชน์ต่อการ
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ส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้และการบริหารจดัการด้าน
การป่าไม้ ให้มปีระสทิธภิาพ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้
เพื่อก าหนดใหไ้มท้ีข่ ึน้ในทีด่นิทีม่กีรรมสทิธิ ์หรอืสทิธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายทีด่นิ ไม่เป็นไมห้วง
หา้ม หรอืไม้ที่ปลูกขึน้ในทีด่นิที่ได้รบัอนุญาต ให้ท า
ประโยชน์ตามประเภทหนังสอืแสดงสทิธทิี่รฐัมนตรี
ประกาศก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี
ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม (ราชกิจจานุเบกษา , 
2562: เวบ็ไซต)์ 
 นนทร ีเป็นต้นไมท้ีม่ถีิน่ก าเนิดในอนิเดยี และ
ประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทยด้วย โดยในประเทศไทยพบได้ทัว่ไป
ตามชายป่าเต็งรัง  หรือป่าเบญจพรรณในภาค
ตะวันออก ภาคอีสาน และภาคเหนือ ซึ่งพบได้ใน
ระดบั 10 – 300 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล นนทรี 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีล าต้นสูง
ประมาณ 8-15 เมตร ล าต้นแตกกิง่ก้านเป็นทรงพุ่ม
รูปทรงกลม มทีรงพุ่มหนาทบึ และแตกกิง่แขนงใหญ่
ตัง้แต่ระดบัล่างของล าต้น เปลอืกล าต้นด้านนอกมสีี
เทาอมน ้าตาล เปลอืกดา้นในมสีแีดงเรื่อ เปลอืกล าตน้
เป็นสเีทาอมสดี า เปลอืกหนา และแขง็ เปลอืกแตก
เป็นร่องลึกตามแนวยาวของล าต้น กิ่งอ่อนมีขนสี
น ้าตาลปก กิ่งแก่เรียบ ไม่มีขนปกคลุม กิ่งค่อนขา้ง
เปราะ และหกัง่าย สว่นเนื้อไมเ้ป็นไมเ้นื้อแขง็ เน้ือไม้
มสีนี ้าตาลอมแดง เนื่องจากมลีายไมท้ีส่วยค่ายกบัลาย
ไม้ประดู่  จึงนิยมน าไปท าเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
ภายในบา้น (ธวชัชยั ศรภีคัด,ี 2559: เวบ็ไซต)์ 
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมคีวามสนใจที่จะศึกษา และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้  มีค่ า :  ต้นนนทรี  โดย ใช้ เทคนิคศิลปะ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมอบรมไดร้บัความรู้
เกี่ยวกบัการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นนนทรี 
รวมถึงมีทศันคติและจริยธรรมสิง่แวดล้อมเพิม่มาก
ยิง่ขึน้และสามารถบูรณาการใหเ้กดิประโยชน์ โดยมี
วธิใีนการด าเนินการ คอื การจดัการส่งเสรมิเป็นวิธี
ถ่ายทอดความรู้ พร้อมทัง้มีเอกสารและคู่มือเป็น
องค์ประกอบในการส่งเสริมเพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นิสิตชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคามให้มีความรู้ มีความตระหนักถึงการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นไม้มคี่า: ต้นนนทรเีป็นการสร้าง
ประโยชน์อกีทางหนึ่งใหก้บัป่าในชุมชน 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้น
นนทรี โดยใช้ เทคนิคศิลปะสิ่งแวดล้อม  ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเกณ 80/80 
 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เ กี่ ย วกับการปลูกต้นนนทรี  ใช้ เทคนิคศิลปะ
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการ สง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลกูตน้นนทร ีใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม 
สิง่แวดลอ้มต่อการปลกูตน้นนทร ีโดยใชเ้ทคนิคศลิปะ
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ  
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่
1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
99 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้
ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากร
ป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ  
3.2 ตวัแปรท่ีศึกษำ 
 1) ตวัแปรตน้ คอื คูม่อืการสง่เสรมิการปลกู
ตน้นนทร ีโดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
 2) ตวัแปรตาม คอื 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้นนทร ี
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้นนทร ี
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูมี
ดงัต่อไปนี้  
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
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   1) คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้นนทรี
โดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
   2) ใบความรูก้ารสง่เสรมิการปลกูตน้
นนทร ีโดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
  3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการ
ปลกูตน้นนทร ี
   2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลกูตน้
นนทร ี 
   3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอื ใบความรู ้แบบทดสอบความรู้
แบบวัดทัศนคติและแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัการปลกูตน้นนทร ี
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มอืการเรยีนรู้การส่งเสรมิการปลูก
ต้นนนทรี โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ทัง้หมด 4 หน่วย 
ประกอบไปด้วย หน่วยการส่งเสรมิที่ 1 เรื่องไมม้คี่า
ทางเศรษฐกิจ หน่วยการส่งเสริมที่ 2 เรื่องลกัษณะ
ทางพฤกษศาสตรข์องต้นนนทร ีหน่วยการส่งเสรมิที ่
3 เรื่องวธิกีารปลกูและประโยชน์ของตน้นนทร ีหน่วย
การสง่เสรมิที ่4 เรื่องภาพถ่ายศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
  2.2) ใบความรู้เรื่องการส่งเสรมิการปลูก
ต้นนนทร ีโดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วยการ
สง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูก
ต้นนนทร ีโดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม มลีกัษณะ
เป็นค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค 
และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวัดทัศนคติมีลักษณะเป็นแบบ
วดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ม ี3
ตวัเลอืก คอื เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 20 
ขอ้ 
  2.5) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค 
และ ง คือ เพื่อตนเองเพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อ
สงัคม เพื่อความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 

 3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ส่งอาจารยท์ีป่รกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคลอ้งพรอ้มทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือและ
เครื่องมือ มีค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่า
ความเหมาะสมของคู่มือ และเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ย
มากกว่า4.0 ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการ
ส่ ง เ ส ริมมีค ว ามสอดคล้อ งและ เหมาะสมกับ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัสามารถน าไปเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่ายของ
เครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู ้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.723 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 
ขึ้นไป และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวัดทัศนคติ ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.742 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.31 ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด
ไว ้
  5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ค่าความ 
เชื่อมัน่เท่ากับ 0.726 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่
ก าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจดั
กจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูตน้นนทร ี
3.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวิจยั 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยัการส่งเสริมการ
ปลูก ต้นนนทรี โดยใช้เทคนิคศิลปะสิ่งแวดล้อม มี
วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปนี้ แบ่งออกเป็น 2 
ระยะ ดงันี้ 
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  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1) สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
คอื คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นนนทร ีโดย
ใช้เทคนิคศลิปะสิง่แวดล้อม และใบความรู้การปลูก
ตน้นนทร ี
   2) สร้ า ง เครื่ อ งมือ ในการวัดและ
ประเมนิผล คอื ศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้น โดยศกึษาจาก
เอกสารงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดรูปแบบของเนื้อหาในการจัดท าคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า :  ต้นนนทรี พร้อมทัง้
จดัเตรยีมคู่มอืในการถ่ายทอดและน าเนื้อหาจากคู่มอื
ทีส่มบูรณ์แลว้ น าเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษา จากนัน้
น ามาปรบัปรุงแกไ้ข และน าเสนอต่อผู้เชีย่วชาญ ทัง้ 
3 ท่าน 
   3) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวัด
ทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม เกี่ยวกบั
การส่งเสริมการปลูกต้นนนทรี โดยใช้เทคนิคศลิปะ
สิง่แวดลอ้ม ไปทดลองใชก้บันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
(Try Out) จ านวน 30 คนเพื่อหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมอื 
  ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ขัน้ก่อนเขา้สู่กระบวนการ เป็นการ
เตรยีมความพรอ้มของผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิหรอืสรา้ง
บรรยากาศใหเ้อือ้อ านวยต่อการสง่เสรมิโดยการสร้าง
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ 
   2) ขัน้เข้าสู่กระบวนการ ในการจัด
กิจกรรมครัง้นี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย โดยใช้
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นนนทร ีโดยใช้
เทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
    2.1 ละลายพฤตกิรรมดว้ยกจิกรรม
นนัทนาการ 
    2.2 ให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมท า
แบบทดสอบก่อนการส่งเสริม ได้แก่ แบบทดสอบ
ความรู้แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
    2.3 เข้าสู่กระบวนการ การให้
ความรูอ้ธบิายเกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่
2 หน่วยที ่3 และหน่วยที่ 4 พร้อมกบัท าแบบฝึกหดั
ระหว่างหน่วย การสง่เสรมิทีป่ระกอบกบัการบรรยาย

ที่ผู้วจิยัไดบ้รรยายใหค้วามรู้ หน่วยที่ 1 ถึง หน่วยที ่
4 ตามล าดบั  
    2.4 ให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างจัดกลุ่ม
ท ากจิกรรมเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิไดม้สี่วนร่วม 
โดยการถ่ายภาพศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
    - การอธบิายรายกลุ่ม เป็นวธิกีาร
ถ่ายภาพศลิปะเบือ้งตน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมไดม้กีระบวนการ
สร้างองค์ความรู้ระดมความคิดและจินตนาการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาในรูปแบบภาพถ่าย
ศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
    - น าเสนอผลงานภาพถ่ายศิลปะ
สิง่แวดลอ้ม 
   3) ขัน้การวดัและประเมนิผล ในขัน้นี้
เป็นขัน้ตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงค์
ของผูว้จิยั 
    - ทบทวนในเนื้ อหาที่ผู้ร ับการ
ส่งเสริมได้รับ พร้อมมีการถาม-ตอบ เพื่อท าความ
เขา้ใจในเนื้อหาและความรูท้ีไ่ดร้บั 
    - ท าแบบทดสอบหลงัการส่งเสรมิ 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบ
วดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 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) สถติใิชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired t-
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1. ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
และประสิทธิภาพผลของคูม่ือ  



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(4), 2564 : 17 – 31 

23 

 จากการศกึษาประสทิธภิาพของการปลูกไมม้ี
ค่าต้นนนทร ีโดยใช้เทคนิคศลิปะสิง่แวดล้อม พบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 คิดเป็นร้อยละ 
85.50 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์E2 คดิเป็นรอ้ย
ละ 81.83 ดงันัน้ ดงันัน้การสง่เสรมิทีใ่ชใ้นการปลกูไม้
มีค่า ต้นนนทรี โดยใช้เทคนิคศิลปะสิ่งแวดล้อม มี
ประสทิธิภาพของคู่มือ 85.50/81.83 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์80 /80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 

 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน พบว่า ดชันีประสทิธผิลของนิสติระดบั
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 มคี่าเท่ากบั 0.6188 หมายความ
ว่านิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 มีความรู้เพิ่มขึ้น 
และส่งผลให้นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ ปีที่  1  มี
ความกา้วหน้าในความรูร้อ้ยละ 61.88 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นนนทรโีดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม  E1/E2) 

หน่วยกิจกรรม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.10 1.12 85.50 สงูกว่าเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2 ) 20 16.36 2.23 81.83 สงูกว่าเกณฑ ์

ประสทิธภิาพของคูม่อืกจิกรรม เท่ากบั 85.50/81.83 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้นนทร ีโดยใชเ้ทคนคิศลิปะสิง่แวดลอ้ม 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
ก่อนเรยีน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัเรยีน 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบความรู ้

ค่าดชันี
ประสทิธผิล 

(E.I.) ของคู่มอื 
เกณฑ ์

314 513 20 0.618 ผ่านเกณฑ ์

 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกับความรู้ 
ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการปลูกต้นนนทรี ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม 
 จากการศึกษา พบว่า  ก่อนการส่งเสริม
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกบัการปลูกต้นนนทร ีโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย 
(�̅�=10.46) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลี่ย
ความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�=16.36) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกต้น
นนทร ีก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลีย่ความรูห้ลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 คะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการปลูกต้นนนทรี
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅� =2.39) และหลงัการ

ส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วย (�̅� =2.85) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อน
การสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม โดยรวม
อยู่ ในระดับเพื่ อสังคม ( �̅� =2.61) และหลังการ
ส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดย
รวมอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม (�̅� =3.28) 
เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงั
ตารางที ่3)



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(4), 2021 : 17 – 31 

24 

ตารางที่ 3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกบัการปลูกต้นนนทร ีโดยใช้ศลิปะสิง่แวดล้อม โดยใช้ 
Paired t-test ก่อนและหลงัการสอน (n=30) 
 

กำรส่งเสริม 
ก่อนกำรอบรม หลงักำรอบรม 

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

ความรู ้(N=20) 10.46 1.35 ปานกลาง 16.36 1.23 มาก -12.60 29 .000* 
ทศันคต ิ(N=5) 3.18 0.21 เหน็ดว้ย 4.47 0.13 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ -28.6 29 .000* 
จรยิธรรม (N=4) 2.36 0.24 เพื่อสงัคม 3.22 0.15 เพื่อสงัคม -13.78 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80
และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริการปลูกต้น
นนทรี โดยใช้ศิลปะสิง่แวดล้อม 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นนนทรี โดยใช้ศิลปะ
สิง่แวดล้อม พบว่า นิสติสามารถท าแบบวดัความรู้
ระหว่างหน่วยกจิกรรมส่งเสริม ซึง่ประสทิธภิาพของ
กระบวนการ E1เท่ากบั 85.50 และประสทิธภิาพของ
ผลลัพธ์ E2 เท่ากับ 81.83 มีประสิทธิภาพไปตาม
เกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืการสง่เสรมิ
การปลูกไมม้คี่า : ต้นนนทร ีโดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม 
เป็นการส่งเสรมิเน้นการให้ความรู้แก่นิสติ โดยผ่าน
กระบวนการปรบัปรุงแกไ้ข ตรวจสอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาตามขัน้ตอนที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการพัฒนา
ความรู้ความสามารถใหแ้ก่นิสติทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิ 
เป็นไปตามแนวคดิของบุญชม ศรสีะอาด (2546:157-
159) ไดอ้ธบิายการวเิคราะหห์าประสทิธผิลของสือ่วธิี
ส อ น ห รื อ น วั ต ก ร ร ม  ที่ ค รู ผู้ วิ จ ั ย พัฒ น า ขึ้ น 
(Effectiveness) เพียงใดก็น าสื่อ  ที่พัฒนาขึ้นไป
ทดลองใช้กบัผู้เรยีนที่อยู่ในระดบัผู้เรยีนที่เหมาะสม
กับที่ได้ออกแบบมาแล้วน าผลจากการทดลองมา
วเิคราะหห์าประสทิธผิลหมายถงึความสามารถในการ
ให้ผลอย่างชดัเจนแน่นอนจะเหน็ได้ว่าผลการศกึษา
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และประสทิธผิลของ
คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่าตน้ประดู่ป่า เป็นการ
หาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสริมที่ก าหนดเป็น
เกณฑ์ที่ผู้ส่งเสริมคาดหวงัให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสรมิ

เปลี่ยนพฤติกรรมให้เ ป็นที่พึงพอใจ  โดยวิธีหา
ประสทิธิภาพแบบวิธีหาประสทิธิภาพเชิงประจักษ์ 
(Empirical Approach) ตามเกณฑ ์E1 E2= 80/80 ซึง่
เป็นไปตามแนวคดิของเรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555: 
77) ได้อธิบายคู่มอืเป็นเอกสารหรือหนังสอืที่จดัท า
ขึ้น เพื่ อให้ครู ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สามารถสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรหรอื
ใช้เป็นคู่มือของครูในการใช้หนังสอืเล่มใดเล่มหนึ่ง 
คู่มอืที่เขยีนขึน้เป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มอืได้ศกึษาท า
ความเข้าใจเรื่องที่จะท า และสามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย 
เพื่อใหผู้ใ้ชคู้่มอืมคีวามสะดวกและสามารถปฏบิตังิาน
ไดบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ายใต้มาตรฐานทีใ่กลเ้คยีง ซึง่
เป็นไปตามแนวคิดของ ปรีชา ช้างขวญัยืน (2551: 
127-132) ได้อธบิายคู่มอืทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีน
ว่าคู่มือ คือหนังสือที่ผู้เรียนใช้ควบคู่ไปกับต าราที่
เรยีนปกตโิดยการถ่ายทอดความรูผ้่านคู่มอืฝึกอบรม 
อาจท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง
แก่ผู้อื่น โดยมุ่งหวงัให้ผู้เรียนมคีวามเขา้ใจทศันคติ 
และเกดิความตระหนกั สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ 
ได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามแนวคดิของสมใจ 
ลกัษณะ (2542: 6) ไดก้ล่าวว่าประสทิธภิาพ หมายถงึ 
การปฏิบัติกิจกรรมการงานอย่างราบรื่นครบถ้วน
ประหยดัเวลา ใชก้ าลงัและทรพัยากรอย่างคุม้ค่าเกดิ
การสญูเปล่าน้อยที่สุดบุคคลทีม่ปีระสทิธภิาพจงึเป็น
บุคคลที่พึงปรารถนาในสงัคมที่เขาเป็นสมาชิกและ
องคก์ารทีเ่ขาปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สุนันทา เหล่าชาติ (2559: 86 ) ได้ศึกษา การ
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พัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 
ส าหรับนิสิตชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม เพื่อศกึษาประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ของคู่มอืฝึกอบรม เพื่อเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคติ 
การมสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิ และศกึษา
ความพงึพอใจต่อการฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ดนิ พบว่า คู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.02/90.86 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ และซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของพรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงศจ์นัทรา (2559: 190) 
ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอาเซยีน: สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี และ
เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม และ
เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและทักษะในการเป็น
วทิยากรฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คนโดยการ
สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจบัฉลากเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้
คู่มือการฝึกอบรมลงมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือ
ฝึกอบรม แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบ
วดัทกัษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบ ผลการศกึษา พบว่าประสทิธภิาพ
ของคู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 84.53/85.33 อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของสุรยีว์ลัย ์พนัธุระ และสุมาล ีชูก าแพง (2561: 196-
206) ได้ศกึษา การพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
ประเดน็วทิยาศาสตร์กบัสงัคม เรื่อง การเปลีย่นแปลง
ทางพนัธุกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 5 ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธภิาพ
ของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกบัแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กบัสงัคม มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 78.46/81.88 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์75/75 
 จากผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอื มี
ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.6188 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑท์ีก่ าหนดและนิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ ส่งผล
ใหม้คีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการ
ใชคู้่มอืรอ้ยละ 61.88 จากการทีผู่เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ

มสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรู้ จากการได้ยนิ การ
สมัผสั การจดจ าจากการบรรยายของวทิยากร ท าให้
ประสทิธิผลของคู่มอืการส่งเสริมการปลูกต้นนนทร ี
โดยใช้ศลิปะสิง่แวดล้อม มปีระสทิธผิลตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้เป็นไปตามแนวคดิของ เกษม จนัทรแ์กว้ 
(2536: 32-33) กิจกรรมส ารวจวิเคราะห์ เป็นงาน
ส าคัญจ า เ ป็นสาหรับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมที่
เกีย่วขอ้งกบัการส ารวจ และการวเิคราะหส์ิง่แวดล้อม
และระบบสิง่แวดล้อม ได้แก่ งานส ารวจ วิเคราะห์
ประเมนิ สถานภาพสิง่แวดล้อมการวางแผนป้องกนั
การแก้ไข การก าหนดมาตรการนโยบาย และการ
สรา้งแผนการจดัการ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สุ
นิตย ์เยน็สบาย (2543: 122) ไดก้ล่าวว่า หนงัสอืคู่มอื 
เป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ งที่จ ัดทาขึ้นเพื่อ
รวบรวมเรื่องราว และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล ,
เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะดา้น ซึง่อาจเป็นเรื่องราวที่
น่าสนใจดา้นใดดา้นหนึ่ง หรอืเรื่องในสาขาวชิาใดวชิา
หนึ่งโดยเฉพาะอย่างกว้างๆ โดยใหร้ายละเอยีดของ
เรื่องราวนัน้อย่างสัน้ ๆ น่าสนใจได้เป็นอย่างด ีหรอื
อาจใช้เป็นคู่มือในการปฏิบตัิงาน และใช้เป็นแหล่ง
อา้งองิหาขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะตอบคาถามในเรื่องราวหนึ่ง 
ได้โดยรวดเรว็ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อารยีา 
บุษราคัม และคณะ (2561: 1 – 16) ได้ศึกษา การ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง 
เหด็ธรรมชาตใินป่า งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อการ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง
เหด็ธรรมชาตใินป่า ศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
การจดักิจกรรม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ 
จิตอาสาสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัเหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน ผลการวจิยัพบว่า 
ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืกจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน
มีค่าเท่ากบั 0.8674 หมายความว่า แสดงว่านิสติมี
ความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสติมคีวามก้าวหน้าใน
การเรยีนรู ้คดิเป็นร้อยละ 86.74 และสอดคลอ้งวจิยั
ของ วภิารตัน์ ตาลทรพัย ์และคณะ (2561: 1 – 18) 
ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หินลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง 
ระเบยีบป่าชุมชน งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
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ระเบยีบป่าชุมชนโคกหนิลาด เพื่อการพฒันากจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง ระเบียบป่า
ชุมชน ศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทยีบความรู้ จิตอาสาสิง่แวดล้อม 
และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัระเบยีบป่าชุมชน
โคกหนิลาด ผลการวจิยัพบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง 
ระเบียบป่าชุมชนโคกหินลาด มีค่าเท่ากบั 0.8400 
หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีความก้าวหน้าในการ
เรยีนรู ้คดิเป็นรอ้ยละ 84.00 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ พชัราพร ชดิทองและ คณะ (2561: 65 – 74) ได้
ศึกษา การพัฒนาคู่มือการท าถ่านอัดแท่งจาก
ไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน งานวจิยันี้มี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืการทาถ่านอดัแท่งจาก
ไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน เพื่อศึกษา
ประสทิธภิาพประสทิธผิลของคู่มอื เพื่อเปรยีบเทยีบ
ความรู้  แ ละทัศนคติก่ อนและหลั งการอบรม 
ผลการวจิยัพบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) คู่มอืการท า
ถ่านแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน มี
เท่ากบั 0.6919 หมายความว่าชาวบา้นมคีวามกา้วหน้า
ในการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 69.19 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกไม้มีค่า ต้นนนทรี โดยใช้ศิลปะ
สิง่แวดล้อม 
 ผลการเปรยีบเทยีบความรู้ก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นนนทร ีโดยใช้ศลิปะสิง่แวดล้อม 
พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตมีคะแนน
เฉลีย่ความรู้หลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนีัยส าคญัอยู่ที่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่าการ
จัดกิจกรรมการส่งเสริมการปลูกต้นนนทรี โดยใช้
ศิลปะสิ่งแวดล้อม ท าให้นิสิตมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 
จากกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดกระบวนการคิด 
วเิคราะห ์จากการไดย้นิ การสมัผสัผนืป่าจรงิทีใ่ช้ใน
การเรียนรู้ การจดจ า ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความรู้เพิม่มากขึน้ กรีติ ยศยิง่ยง (2549: เวบ็ไซต์) 
ได้กล่าวว่า ความรู้และความเขา้ใจเป็นกระบวนการ
เกดิความรูน้ าไปสู่ความเขา้ใจและน าไปใช ้โดยผ่าน

การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์ป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน
อย่างชดัเจน โดยชี้ใหเ้หน็ว่าความรู้เป็นขัน้ตอนแรก
ในการที่สมองรับเอาข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในระบบ
ความจ า จากนัน้ขัน้ตอนที่สองจึงเป็นเรื่องราวของ
ความเขา้ใจในความหมายของขอ้มลูจากความรูน้ัน้ ๆ 
จนถงึขัน้ถ่ายทอดหรอืสื่อความหมายออกมาให้ผู้อื่น
รบัรูต่้อไปไดแ้ลว้จงึมาถงึขัน้น าความรูไ้ปใชจ้ากความ
เขา้ใจด้วยการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมนิผล
ต่อไป เป็นไปตามแนวคดิของ ศพิล รื่นใจชื่น (2549: 
10) ได้กล่าวว่า ความรู้  คือ สิ่งที่ส ัง่สมมาจาก
การศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์
รวมทัง้ความสามารถเชงิปฏบิตัแิละทกัษะความเขา้ใจ 
หรอืสารสนเทศทีไ่ดร้บัมาจากประสบการณ์สิง่ทีไ่ดร้บั
มาจากการได้ยนิ ได้ฟัง การคดิ หรอืการปฏบิตัอิงค์
วิชาในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ แสง
จนัทร ์โสภากาล (2550: 14-15) ไดก้ล่าวว่า ความรู้ 
หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์ 
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดจากการสงัเกตการศึกษา 
ประสบการณ์ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  
และสังคมความรู้พื้นฐาน หรือภูมิหลังของแต่ละ
บุคคล ที่บุคคลได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้ และ
สามารถแสดงออกมาในเชงิพฤติกรรมที่สงัเกตหรือ
วดัได ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรอนงค ์พลโคก
ก่อง และคณะ (2561: 69 - 86) ไดศ้กึษา การพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการทิ้งขยะในป่า
ชุมชน งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาวถิหีาเหด็
และขายเห็ด เพื่อการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง วถิหีาเหด็และขายเหด็ ใหม้ี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาดัชนี
เปรียบเทียบความรู้สิ่งแวดล้อม ผลการวิจยัพบว่า 
การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัปัญหาการทิง้ขยะใน
ป่าชุมชน ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ของนิสติที่เขา้
ร่วมกจิกรรมก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 13.90 และหลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 26.83 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้
ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสอดคล ้อ ง ก ับ
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งานวิจ ัยของยุพนิ โพธิช์ยัทอง และน ้าทพิย์ ค าแร่ 
(2562: 66) ได้ศึกษา การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการ
ผลติปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็จากมูลสตัว ์เพื่อลดใชปุ้๋ ยเคมี
ในสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม มคีวามรูเ้กีย่วกบัการผลติปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็
จากมูลสัตว์เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีในสิ่งแวดล้อม ก่อน
ฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 11.21 คะแนน คดิ
เป็นร้อยละ 56.05 หลงัการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 18.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.50 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังฝึกอบรม 
พบว่า หลงัฝึกอบรมผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรมมคีวามรู้
มากกว่าการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคล้องก ับงานว ิจ ัยของ วภิา
รตัน์ ตาลทรพัย ์และคณะ  (2561: 1 – 18) ไดศ้กึษา 
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ระเบียบป่า
ชุมชน งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระเบยีบป่า
ชุมชนโคกหนิลาด เพื่อการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง ระเบียบป่าชุมชน เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้จิตอาสาสิง่แวดล้อม 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญา
ตรีชัน้ ปีที่  2  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหนึ่ง
หลกัสตูรหนึ่งชุมชน ภาคเรยีนที ่2/2560 จ านวน 30
คน ได้จากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม เครื่องมอืที่
ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชน
โคกหินลาด เรื่อง ระเบียบป่าชุมชน แบบทดสอบ
ความรู้  นิ สิตมีคะแนนเฉลี่ ยความรู้  จิตอาสา
สิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการ
เข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติ
เกีย่วกบัการปลูกไม้มีค่า: ต้นนนทรี โดยใช้ศิลปะ
สิง่แวดล้อม  
 จากผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอ
การปลกูตน้นนทร ีพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ
หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติที่

เข้ารบัการส่งเสริมการปลูกต้นนนทรี โดยใช้ศิลปะ
สิง่แวดล้อม มีทศันคติมากขึ้นโดยการมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรู ้มกีารระดมความคดิ 
มีการปลูกฝังให้ผู้ เข้าร่วมการส่งเสริมเกิดความ
ตระหนักในสิง่แวดล้อม ทศันคติ และค่านิยมที่ดีต่อ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ โสภา ชูพกิุล
ชยั (2521: 57) ได้กล่าวว่า ทศันคติคือการรวบรวม
ความรูส้กึนึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็และความจรงิ 
ซึ่งได้แก่ความรู้ต่าง ๆ รวมทัง้ความรู้สกึซึ่งเป็นการ
ประเมนิค่าทางบวกและทางลบ ซึง่ทัง้หมดจะเกีย่วพนั
กนั ทศันคตเิมื่อก่อรปูขึน้มาแลว้ยากทีจ่ะเปลีย่นแปลง
ไดเ้พราะมแีนวโน้มทีจ่ะคงอยู่ตลอดเวลา คอืมนุษยจ์ะ
ยอมเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดของตน โดย
ปราศจากการบังคับ หรือต่อสู้เพื่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปได้อย่างมาก และเป็นไปตาม
แนวคิดของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร  (2533: 122) 
ทัศนคติหมายถึง ดัชนีชี้ว่าบุคคลนัน้คิดและรู้สึก
อย่างไรกบัคนรอบขา้งวตัถุหรอืสิง่แวดลอ้ม ตลอดจน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคตนิัน้มรีากฐานมาจาก
ความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้
ทศันคตจิงึเป็นเพยีงความพรอ้มทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่
เร้าและเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบ
หรอืไม่ชอบตอบประเดน็หนึ่ง ๆ  ซึง่ถอืเป็นการสือ่สาร
ภายในบุคคลทีเ่ป็นผลกระทบมาจากการรบัสารอนัจะ
มผีลต่อพฤตกิรรมต่อไป และเป็นไปตามแนวคดิของ
พมิพใ์จ สายวภิู (2541: 50) ไดก้ล่าวว่า ทศันคต ิคอื 
ลักษณะของความเชื่อความรู้สึกนึกคิดภายในของ
บุคคลที่เกิดจากการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีต่อ 
สิง่ของบุคคลเหตุการณ์ ที่แสดงออกมา ซึ่งเป็นสิ่ง
กระตุ้นใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมต่าง ๆ โดยอาจจะมี
ทัง้ด้านบวกหรือด้านลบ เช่น เห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วย สนับสนุนหรือไม่สนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของชลทศิ พนัธุ์ศริแิละบญัญตัิ สาล ี(2559: 
176-188) ได้ศึกษา  กา รพัฒนาคู่ มือ ฝึ กอบ รม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สหพนัธรฐัมาเลเซยี มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน 
: สหพนัธรฐัมาเลเซีย เพื่อศึกษาทศันคติ ก่อนและ
หลังการฝึกอบรม และเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติ 
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พบว่า ทัศนคติโดยรวมและรายด้านทัง้ 5 ด้าน สูง
กว่ากลุ่มควบคุม และนิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนน 
ทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่นิสิตประเมิน
ตนเองและวทิยากรเป็นผู้ประเมนิ หลงัการฝึกอบรม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และนิสิตกลุ่มทดลองมี 
ทัศนคติ และทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน: 
สหพนัธรฐัมาเลเซยี สูงกว่านิสติกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ เขมศร ขนัทะ และวรรณศกัดิพ์จิติร บุญ
เสริม (2562: 20-32) ได้ศึกษา การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากมะกรูดในการดับกลิ่น ของมูลนิ ธิ
สิง่แวดลอ้มศกึษา (เสลภูม)ิ ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีน
บา้นดงหวาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั
ร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการใช้ประโยชน์
จากมะกรูดในการดับกลิ่นอยู่ ในระดับเห็นด้วย 
(�̅�=2.69) และหลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติ อยู่ในระดับเห็นด้วย (�̅�=2.87) เมื่อ
เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 และซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
วชิยั พฒันาวงศ์ธรรม (2544: 90) ได้ศกึษา ทศันคติ
ของศึกษาในวิทยาลัยครู เกี่ยวกับทัศนคติที่มีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน ้ า  โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่
นกัศกึษาภาคปกต ิวชิาเอกสงัคมศกึษา ระดบั ป.ว.ส. 
และปริญญาตรี จ านวน 300 คน พบว่า ตัวแปรใน
เรื่องของความรู้ของการอนุรกัษ์ทรพัยากร น ้า กลุ่ม
คะแนนต ่าและกลุ่มคะแนนสงู การเคยหรอืไม่เคยเป็น
คร ูกลุ่มทีม่บีดิาอาชพีแตกต่างกนัและกลุ่มทีม่ ีมารดา
แตกต่างกันได้ส่งผลให้เกิดความรู้แตกต่างกันใน
ทัศนคติที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ าอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
เกีย่วกบัการปลูกไม้มีค่า ต้นนนทรี โดยใช้ศิลปะ
สิง่แวดล้อม 
 จากผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม

สิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า
นิสติที่เขา้รบัการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า ต้นนนทรี 
โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมาก
ขึ้น โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมการ
เรยีนรูม้กีารระดมความคดิ มกีารปลูกฝังใหผู้เ้ขา้ร่วม
การส่งเสรมิเกดิจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ในการส่งเสรมิ
การปลูกต้นนนทรโีดยใช้ศลิปะสิง่แวดล้อม ใช้อย่าง
คุ้มค่าและยัง่ยนื ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของประยูร วงศ์
จันทรา (2555: 171-172) จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง หลักการที่ควรประพฤติอย่างหนึ่ งต่อ
สิง่แวดล้อม ซึ่งมีผลท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่าง
เป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ และเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่
สรรพสิ่งที่อาศัยสิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่
สญูเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดล้อม 
ซึ่งจรยิธรรมสิง่แวดล้อมไม่สามารถแยกออกได้จาก
จรยิธรรมชวีติ สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวั
ของมนัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยง
ชวีติ ชุมชน และสงัคมสิง่แวดลอ้มใหด้ ารงอยู่ไดอ้ย่าง
ยัง่ยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมาคมพัฒนา
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม (2558: 14) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
(environmental ethics) เดิมมนุษย์ไม่เคยประสบ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ในปัจจุบัน มนุษย์
ประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อัน
เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเหลือน้อยลง การใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทางที่ผิด เช่น การ
ทดลอง ระเบดิปรมาณู การท าลายป่าไม้ ฯลฯ ท าให้
ระบบนิเวศเปลีย่นแปลงและเสยีสมดุล ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตของมนุษย์เอง ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหา
สิง่แวดลอ้ม จงึจ าเป็นตอ้งน าจรยิธรรมสิ่งแวดลอ้มมา
ศึกษาให้ครบทุกด้านโดยการบูรณาการกับทุก
กิจกรรม เช่น การรู้จกัประมาณในการบริโภคหรือ
ทางสายกลางในการใช้สอย การกตัญญูกตเวทีรู้
คุณค่าของสิง่แวดลอ้ม การเหน็แก่ประโยชน์สว่นรวม
และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นต้น และซึง่
สอดคล้องกับแนวคิดของภาสินี เป่ียมพงศ์สานต์ 
(2548:174) ไดก้ล่าวว่า 1. จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มช่วย
ท าใหร้ะบบนิเวศวทิยาของโลกไม่ถูกท าลาย ช่วยให้
ชีวิตของสตัว์โลกอยู่รอดช่วยให้สิ่งแวดล้อมไม่เกิด
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มลพษิ และเหนือสิง่อื่นใดช่วยใหม้นุษยอ์ยู่ร่วมกนักบั
สิง่มีชีวิตต่าง ๆ อย่างเป็นมิตรต่อกนั 2. จริยธรรม
สิง่แวดลอ้มช่วยใหม้นุษยร์ูจ้กัเคารพในสทิธขิองสตัว์
โลกเหล่าอื่น จะไม่ท าลายและเบยีดเบยีนสตัวอ์ื่น จะ
ให้ความรกัความเมตตาแก่บรรดาสรรพสตัว์ เพื่อให้
สตัว์โลกเหล่าอื่นมีชีวิตอยู่รอด มนุษย์ที่มีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มจะไม่ท าลายแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัว์อื่น 
3. จรยิธรรมสิง่แวดล้อมช่วยใหม้นุษยส์นองตอบต่อ
ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มในเชงิไมตร ีและเชงิพึง่พาอาศยั
ซึ่ ง ก ัน แ ล ะ ก ัน  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง ก ับ ง า น ว ิ จ ัย
ข อ ง ประยูร วงศ์จันทรา (2552: 102) ได้ศึกษา 
แนวคิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม งานวิจยันี้มีความมุ่ง
หมายเพื่อ เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษากับการ
ปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการสร้างจติส านึก และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ตามแนวพุทธศาสตร์ วิธีการศึกษาและวิเคราะห์
เอกสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ ผลการศึกษาพบว่า แนวคิด
ทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นความตระหนัก และ
จิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท่าที และปฏิบตัิอย่างเป็น
มิตร  ในการปลูก ฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อมกับ
กระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษา ถอืเป็นแนวทางที่
มคีวามสอดคล้องกบัเป็นอย่างยิง่ ในการแก้ไขปัญหา
การสร้างจติส านึกทางจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต้องท าให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม และพบว่าหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนา
มีความสอดคล้องกับกับการปลูกจิตส านึกทาง
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเพราะหลกัค าสอนเน้นให้เข้าใจ
ธรรมชาต ิดงันัน้ การปลูกฝัง่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเป็น
แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็น
อย่างด ีซึ่งสอดคล้องกบัศณิาภรณ์ หู้เต็ม (2552: 1) 
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศกึษาใน
ระดบัปรญิญาตรวีทิยาลยัราชพฤกษ์ มวีตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษา ในระดบัปริญญาตรีวิทยาลยัราชพฤกษา 
จงัหวดันนทบุรแีละเพื่อเปรยีบเทยีบพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยราช
พฤกษา ตามตวัแปร เพศ ระดบัชัน้ปี และอาชพีของ
ผู้ปกครอง ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาพฤติกรรม

ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของนกัศกึษาในระดบัปรญิญา
ตรวีทิยาลยัราชพฤกษา พบว่า นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายและส่วนใหญ่ก าลงั
ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 และปีที่ 4 มากที่สุด ผู้ปกครอง
ประกอบอาชพีรบัจา้งมากที่สุดและมพีฤติกรรมดา้น
คุณธรรมจริยธรรม โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยเรียงล าดับพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จรยิธรรมรายดา้นจากมากไปหาน้อยได ้ดงันี้ ความมี
ระเบยีบวนิัย ความรบัผดิชอบ ความอดทนและความ
ซื่อสัตย์ ส าหรับความเสียสละอยู่ ในระดับมาก 
นักศกึษากลุ่มตวัอย่างที่มปัีจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมี
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมไม่แตกต่างกนัซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของ และซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวาปีพัชราภรณ์ 
(2554: 52) ได้ศึกษา การศึกษาจริยธรรมสิง่แวดล้อม
ของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วทิยาลยั ศูนย์การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ 
มี วัต ถุ ประสงค์  เพื่ อศึกษาและ เปรี ยบ เที ยบ 
มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยัศูนยก์ารศกึษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีอายุ  ระดับการศึกษา และ
ต าแหน่งต่างกัน ผลการวิจัยพบว่ า จริยธรรม
สิ่ งแวดล้อมของพระนิ สิตที่ ก าลังศึกษาอยู่ ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์
การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์โดยรวมมคี่าเฉลีย่คะแนน
อยู่ในระดบัสูงมาก และพระนิสติที่ก าลงัศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่มอีายุระดบัการศกึษา และต าแหน่งงาน
ต่างกนั มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้น
นนทรี โดยใช้เทคนิคศลิปะสิง่แวดล้อม ไปเผยแพร่
หรอืจดักจิกรรมในหลกัสตูรการเรยีนการสอนได ้
 2) สามารถน าคู่มือการส่งเสริมการปลูกต้น
นนทรี โดยใช้เทคนิคศิลปะสิ่งแวดล้อม ไปจัดท า
โครงการเผยแพร่ความรูใ้หก้บั เกษตรในชุมชนและผู้
ทีส่นใจ 
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6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการขยายขอบเขตของประชากรใน
การวิจัยครัง้ต่อไป เพื่อศึกษาประชากรในกลุ่มที่ 
กว้างขึน้และสามารถเปรยีบเทยีบความสมัพนัธแ์ละ
ความแตกต่างได ้

 2) ควรศึกษาและติดตามผลผู้เข้าร่วมการ
สง่เสรมิเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีส่ามารถน ามาพฒันาคู่มอืให้
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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