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บทคดัยอ่ 

 วิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการส่งเสริมการปลูกต้นนากบุด โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อม  
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศัคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืก
แบบสมคัรใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย คู่มือการส่งเสริมการส่งเสริมการปลูกต้นนากบุด โดยใช้ศิลปะ
สิง่แวดล้อม แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ 
เท่ากบั 86.16/83.66 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.6168 แสดงว่านิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้
รอ้ยละ 61.68 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูต้นนากบุด โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม หลงั
การสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract  

 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting of precious trees:  
Chestnut ironwood (Mesua nervosa Planch. & Triana) 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: Chestnut 
ironwood (Mesua nervosa Planch. & Triana) 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 86.16/83.66. The 
effectiveness of the activity manual index was equal to 0.6168. The students had more knowledge and effect to 
increased student progress after using the promotion manual at 61.68%. 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, using Environmental 

art, Chestnut ironwood 
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1. บทน ำ  
 ป่าไมเ้ป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามส าคญัอย่าง
ยิง่ต่อสิง่มชีวีติ ไม่ว่าจะเป็นมนุษยห์รอืสตัวอ์ื่น ๆ  เพราะป่า
ไม้มีประโยชน์ทัง้การเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคส าหรับ
มนุษย ์และยงัมปีระโยชน์ในการรกัษาสมดุลของสิง่แวดลอ้ม 
ถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงไปมาก ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สัตว์ป่า ดิน น ้ า 
อากาศ ฯลฯ เมื่อป่าไมถู้กท าลายจะสง่ผลไปถงึดนิและแหล่ง
น ้าด้วย เพราะเมื่อเผาหรอืถางป่าไปแล้วพื้นดนิจะโล่งขาด
พชืปกคลุม  เมื่อฝนตกลงมากจ็ะชะล้างหน้าดินและความ
อุดมสมบูรณ์ของดนิไป นอกจากนัน้เมื่อขาดต้นไมค้อยดูด
ซบัน ้าไว้น ้าก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือน และที่ลุ่มในฤดูน ้า
หลากพอถงึฤดูแลง้กไ็ม่มนี ้าซมึใต้ดนิไวห้ล่อเลีย้งต้นน ้าล า
ธารท าให้แม่น ้ ามีน ้ าน้อย ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบ
เศรษฐกิจและสังคม เช่น การขาดแคลนน ้ าในการการ
ชลประทานท าใหท้ านาไม่ไดผ้ลขาดน ้ามาผลติกระแสไฟฟ้า 
(กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม, 2562: เวบ็ไซต)์ 
 แต่ในสภาพปัจจุบนัจ านวนพลเมอืงของโลกเพิม่ขึน้ 
จงึท าใหจ้ าเป็นตอ้งน าไมม้าใชป้ระโยชน์ดา้นต่าง ๆ มากขึน้
อย่างไม่ได้สดัส่วน กบัการพฒันาของป่าไม้ ยิง่ไปกว่านัน้
ป่าไม้เป็นจ านวนมากถูกถากถางเพื่อน าพื้นที่มาใช้ในการ
เพาะปลกู หรอืสรา้งทีอ่ยู่อาศยัและประโยชน์อื่น ๆ ซึง่นบัได้
ว่าเป็นวธิกีารท าลายป่าไมท้ีส่มบูรณ์แบบและยากทีจ่ะท าให้
บรเิวณนัน้กลายเป็นป่าไมธ้รรมชาตติามเดมิได ้หากปล่อย
ให้อัตราการท าลายป่าไม้ของมนุษย์ด าเนินเช่นนี้ ต่อไป 
ความเสยีหายต่าง ๆ จะประดาหน้าเข้ามา ไม่เพียงแต่จะ
ขาดแคลนไมเ้พื่อน ามาใชก้่อสรา้งหรอืวตัถุดบิป้อนโรงงาน
อุตสาหกรรมเท่านัน้ แต่จะท าใหเ้กดิภาวะอากาศแปรปรวน 
ดนิหมดความอุดมสมบูรณ์และขาดแคลนเชื้อเพลงิในที่สุด 
พืน้ทีเ่คยมคีวามชุ่มชืน้และอุดมสมบูรณ์กจ็ะค่อย ๆ พฒันา
กลายเป็นทะเลทรายต่อไป (วิชัย เทียนน้อย , 2539: 
เวบ็ไซต)์ 
 ไม้มคี่าทางเศรษฐกจิ เป็นไม้ยนืต้นที่มมีูลค่าสูงมา
เป็นหลกัประกนัทางธุรกิจดงักล่าวสามารถกระท าได้โดย
การออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 8 (6)  แห่ ง
พระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกจิ พ.ศ. 2558 ทีบ่ญัญตัิ
ให้หลักประกัน ได้แก่  ทรัพย์สินอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ดงันัน้เพื่อก าหนดให้ไม้ยืนต้นที่มมีูลค่าทาง
เศรษฐกจิ เช่น ตน้ไมต้ามบญัชทีา้ยกฎหมายว่าดว้ยสวนป่า

สามารถน ามาเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิได้ เพื่อสนับสนุน
ใหผู้ป้ระกอบการมคีวามสะดวกและมโีอกาสในการประกอบ
ธุรกจิมากยิง่ขึน้ (สารสนเทศกรมป่าไม,้ 2562: เวบ็ไซต)์ 
 ส าหรบัไมย้นืต้นทีน่ ามาใช้เป็นหลกัประกนั จะเป็น
ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเป็นสถาบนัการเงนิแรก
ทีเ่ปิดใหน้ าไมย้นืต้นมาเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัเงนิกู ้โดย
ต้องเป็นไม้ยืนต้นที่มอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป สูงจากโคนไม่
น้อยกว่า 130 เซนติเมตร เส้นรอบวงต้นไม่ต ่ ากว่า 3 
เซนตเิมตร เป็นตน้ไมท้ีป่ลกูในทีด่นิของตนเอง โดยใน 1 ไร่ 
รบัขึ้นทะเบียนไม่เกิน 400 ต้น และปล่อยกู้ในอตัรา 50% 
ของมูลค่าต้นไมซ้ึง่เป็นหลกัประกนั ไดแ้ก่ ต้นไมต้ามบญัชี
ท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกจิ 58 ชนิด คอื ไม้สกั พะยูง ชงิชนั กระซกิ กระพี้
เขาควาย สาธร แดงประดู่ป่า ประดู่บา้น มะค่าโมง มะค่าแต้ 
เคี่ยม เคี่ยมคะนอง เต็ง รงั พะยอม ตะเทยีนทอง ตะเทยีน
หนิ ตะเทยีนชนัตาแมว ไมส้กุลยาง สะเดา สะเดาเทยีน ตะก ู
ยมหนิ ยมหอม นางพญาเสอืโคร่ง นนทร ีสตับรรณ ตนีเป็ด
ทะเล พฤกษ์ ปีบ ตะแบกนา เสลา อนิทนิลน ้าตะแบกเลือด 
นากบุด ไม้สกุลจ าปี แคนา กัลปพฤกษ์  ราชพฤกษ์  
สุพรรณิการ์ เหลืองปรีดียาธร มะหาด มะขามป้อม หว้า 
จามจุร ีพลบัพลา กนัเกรา กะทงัใบใหญ่ หลุมพอ กฤษณา 
ไม้หอม เทพทาโร ฝาง ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุล
ทุเรยีน และมะขาม(ส านักส่งเสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้, 
2563: เวบ็ไซต)์ 
 ต้นนากบุด เป็นไม้ยนืต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 
ช นิ ด  Mesua nervosa Planch. & Triana ใ น ว ง ค์  
Calophyllaeeae สูงประมาณ 15 – 25 เมตร และอาจสูงได้
ถึง 30 เมตร ลักษณะเป็นทรงยอดพุ่ มทึบและแคบ  
มีทรงพุ่มใหญ่ลกัษณะคล้ายเจดีย์ต ่า ๆ มีพูพอนเล็กน้อย
ตามโคนต้น เป็นไมไ้ม่ผลดัใบ เนื้อไมแ้ขง็ กิง่กา้นเรยีวเลก็
หอ้ยลง เปลอืกต้นมสีนี ้าตาลเขม้ มรีอยแตกตื้นๆ หลุดร่วง
ไดง้่าย ทีเ่ปลอืกชัน้ในจะมนี ้ายางสเีหลอืงอ่อนเลก็น้อย สว่น
ในเนื้อไมจ้ะมสีแีดงคล ้าเป็นมนัเลื่อม พบไดม้ากในป่าดบิชืน้ 
ตามล าธารหรอืรมิหว้ย นากบุดเป็นไมย้นืตน้ ทรงพุ่มงดงาม 
ใบเขยีวเขม้ตลอดปี จงึเหมาะปลูกเป็นไมร้่มเงาและประดบั
อาคารสถานที่ ประกอบกับมีดอกขนาดใหญ่ งดงามและ
กลิ่นหอม จึงนิยมปลูกตามวัดและบ้านเรือน ทัง้ยังมี
ประโยชน์อื่นๆ อกี โดยเฉพาะด้านสมุนไพรจงึเป็นต้นไม้ที่
น่าปลกูกนัใหม้ากขึน้ (ปิยะ เฉลมิกลิน่, 2553: 102) 
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 การเรียนรู้ทางด้านศิลปะเพื่อพัฒนาเสริมสร้าง
จินตนาการรู้จ ักการน าเอาวัสดุ  อุปกรณ์จากธรรมชาติ  
มาสร้างสรรค์งานศิลปะ อย่างมีอิสระและถูกวิธีของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการทัง้นี้เพื่อให้ ผู้เขา้ร่วมโครงการ มคีวาม
รบัผดิชอบ วนิัยในตวัเอง รูจ้กัแกไ้ขปัญหาและตระหนักใน
คุณค่าของธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมรอบตัว จ าเป็นต้อง
สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและได้รบัการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง การใชศ้ลิปะเป็นสื่อน าการเรยีนรูท้ าให้ได้ใช้
ทัง้ร่างกาย พลงัจนิตนาการ รวมถงึความรูส้กึที่อยู่ลกึ ของ
จติใจมาผสมผสาน จนสามารถปลดปล่อยศกัยภาพภายใน
ออกมา หากมีการเชื่อมโยงกบัการเรียนรู้ท า ความเข้าใจ
ธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มระบบนิเวศน์ชุมชนและวถิีชุมชน จะ
น าไปสู่ความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของ
ท้องถิ่น รกัท้องถิ่นบ้านเกิด รกัสงัคมและรักประเทศชาติ 
(ธวชัชยั หอมทอง, 2556: 43)  
 ดงันัน้ผู้วิจยั จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการ
ปลูกต้นนากบุด โดยใช้ศลิปะสิง่แวดล้อมจากที่ได้กล่าวใน
ขา้งต้น ต้นต้นนากบุด ถือว่าเป็นไม้ที่มคีวามส าคญัและมี
มูลค่าทางเศรษฐกจิ ทีส่ามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัประกนัทาง
ธุรกจิ รวมทัง้เป็นการสร้างใหเ้กดิพื้นทีป่่าเพิม่ขึน้ จงึมกีาร
ส่งเสริมการปลูกต้นนากบุด โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อม  
เพื่อฟ้ืนฟูพืน้ป่า รวมถงึการดูแลรกัษาคุณค่าตน้ต้นนากบุด 
ทัง้ในด้านความส าคัญ คุณค่า การอนุรักษ์ และการดูแล
รกัษา โดยองคค์วามรูเ้หล่านี้จะเกีย่วขอ้งกบัความรู ้ทศันคติ
และจริยธรรมสิง่แวดล้อม ในการการส่งเสริมการปลูกต้น
นากบุด โดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : 
ต้ นนากบุ ด  โดยใช้ เทคนิ คศิลปะสิ่ งแวดล้ อมที่ มี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกีย่วกบัการ
ปลกูไมม้คี่า : ตน้นากบุด ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการการ
ปลกูไมม้คี่า : ตน้นากบุด ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ต่อการปลกูไมม้คี่า : ตน้นากบุด ก่อนและหลงัการสง่เสรมิม 
 
 
 

3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื นิสติ
ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
จ านวน 99 คน   
 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม ้และสตัว์ป่า ซึ่งได้
จากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีป่รกึษา 
 1) ตวัแปรต้น คอื คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : 
ตน้นากบุด โดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม  
 2) ตวัแปรตาม คอื 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้นากบุด 
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้นากบุด  
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่ มือการส่ งเสริมการปลูกไม้มีค่ า  :  
ตน้นากบุด โดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม  
  2) ใบความรูก้ารส่งเสรมิการปลูกต้นไมม้คี่า: ต้น
นากบุด โดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
  3.3.2 เครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการการปลูก
ไมม้คี่า : ตน้นากบุด 
   2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลกูตน้นากบุด 
   3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสารงานวิจยัที่
เกีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอื ใบ
ความรู้ แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้นากบุด 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมการปลูก 
ต้นไม้มีค่า : ต้นนากบุด โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ทัง้หมด 4 
หน่วย ประกอบไปดว้ย หน่วยการส่งเสรมิที ่1 เรื่อง ไม้มคี่า 
ทางเศรษฐกจิ หน่วยการส่งเสรมิที ่2 เรื่อง ลกัษณะทัว่ไปของ
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ตน้นากบุด หน่วยการสง่เสรมิที ่3 เรื่อง การน าไปใชป้ระโยชน์
ของตน้นากบุด หน่วยการสง่เสรมิที ่4 เรื่อง ศลิปะสิง่แวดลอ้ม  
  2.2) ใบความรู้  เรื่ องการส่งเสริมการปลูก 
ตน้ไมม้คี่า : ตน้นากบุด โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วย
การสง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการปลูก 
ต้นไม้มีค่า : ต้นนากบุด โดยใช้เทคนิคศิลปะสิ่งแวดล้อม  
มลีกัษณะเป็นค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค 
และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคต ิมลีกัษณะเป็นแบบวดัแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ม ี5 ตวัเลอืก คอื เหน็
ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม มลีกัษณะเป็น
ค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง คอื เพื่อตนเอง 
เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อสงัคม เพื่อความถูกต้องดีงาม 
จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมอืทีผ่่านอาจารยท์ีป่รกึษาสง่ผูเ้ชีย่วชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของเครื่องมือ และ
ประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่าความเหมาะสมของ
เครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 
ท่าน พบว่า คู่มอืและเครื่องมอื มคี่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 
ขึน้ไป ค่าความเหมาะสมของคู่มอื และเครื่องมอื มคี่าเฉลี่ย
มากกว่า 4.0 ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมอืที่ใช้ในการส่งเสรมิมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมอืทีผ่่านการวเิคราะหจ์ากผูเ้ชีย่วชาญไป 
Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหา
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความ
ยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.953 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป และค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.20–0.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวัดทัศนคติค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 
0.946 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.31 ขึ้นไป  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้

  5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.924 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมนิผลใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใชใ้นการจดักจิกรรม
การสง่เสรมิการปลกูตน้นากบุด 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยัการส่งเสรมิการปลูกต้น
แดง โดยใชก้รณีศกึษา มวีธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1) สร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอด คือ คู่มอื
การสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้นากบุด โดยใชเ้ทคนิคศลิปะ
สิง่แวดลอ้ม และใบความรูก้ารปลกูตน้จามจุร ี
  2) สร้างเครื่องมือในการวดัและประเมินผล คือ 
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจากเอกสารงานวจิยัต่าง  ๆ
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบของเน้ือหาในการ
จดัท าคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้ค่ีา : ตน้นากบุด พรอ้มทัง้
จัดเตรียมคู่มือในการถ่ายทอดและน าเนื้อหาจากคู่มือที่
สมบูรณ์แล้ว น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา จากนัน้น ามา
ปรบัปรุงแกไ้ข และน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน 
  3) น าแบบทดสอบความรู้  แบบวัดทัศนคติ  
และแบบวดัจริยธรรมสิง่แวดล้อม เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการ
ปลกูตน้นากบุด โดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม ไปทดลองใช้
กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง (Try Out) จ านวน 30 คนเพื่อหา
ประสทิธภิาพของเครื่องมอื 
 ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
  1) ขัน้ก่อนเขา้สูก่ระบวนการ เป็นการเตรยีมความ
พร้อมของผู้เข้าร่วมการส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศให้
เอือ้อ านวยต่อการส่งเสรมิโดยการสรา้งความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้
รบัการสง่เสรมิ 
  2) ขัน้เขา้สู่กระบวนการ ในการจดักจิกรรมครัง้นี้
ประกอบไปดว้ยการบรรยาย โดยใชคู้่มอืการส่งเสรมิการปลกู
ไม้มคี่า : ต้นนากบุด โดยใช้เทคนิคศลิปะสิง่แวดล้อม โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 
   2.1 ละลายพฤตกิรรมดว้ยกจิกรรมนนัทนาการ 
   2.2 ให้ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิท าแบบทดสอบ
ก่อนการส่งเสรมิ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้แบบวดัทศันคต ิ
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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   2.3 เขา้สู่กระบวนการ การให้ความรู้อธบิาย
เกี่ยวกับเนื้อหาของ หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3  
และหน่วยที่ 4 พร้อมกับท าแบบฝึกหัดระหว่างหน่วย  
การส่งเสรมิทีป่ระกอบกบัการบรรยายทีผู่้วจิยัได้บรรยายให้
ความรู ้หน่วยที ่1 ถงึ หน่วยที ่4 ตามล าดบั  
    2.4 ให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างจัดกลุ่มท า
กจิกรรมเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิไดม้สี่วนร่วม โดยศลิปะ
ภาพปะต ิ
     - การอภปิรายรายกลุ่ม เป็นวธิกีารที่
ใหผู้เ้ขา้ร่วมไดม้กีระบวนการสรา้งองคค์วามรู้ระดมความคดิ
และจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาในรูปแบบ
ศลิปะภาพปะต ิ
     - น าเสนอผลงานศลิปะภาพปะตขิอง
กลุ่มตวัเอง 
  3) ขัน้การวดัและประเมนิผล ในขัน้นี้เป็นขัน้ตอน
สดุทา้ยซึง่จะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงคข์องผูว้จิยั 
   - ทบทวนในเนื้อหาที่ผู้รบัการส่งเสรมิได้รบั 
พรอ้มมกีารถาม-ตอบ เพื่อท าความเขา้ใจในเนื้อหาและความรู้
ทีไ่ดร้บั 
   - ท าแบบทดสอบหลังการส่งเสริม ได้แก่
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 

   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  
   2.3) ค่าความยากง่าย 
   2.4) ค่าความชื่อมัน่ 
   2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05  
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิทีม่ี
ประสทิธภิาพ และการวเิคราะห์หาค่าดชันีประสทิธผิลของ
คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า : ต้นนากบุด โดยใช้
เทคนิคศิลปะสิ่งแวดล้อม พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 86.16และประสทิธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 83.66 ดังนัน้ คู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นนากบุด โดยใช้เทคนิค
ศิลปะสิ่ งแวดล้อม จึ งมีประสิทธิภาพ 86.16/83.66 
 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 สว่นค่าดชันีประสทิธผิลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 
คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกไม้มคี่า : ต้นนากบุด โดยใช้เทคนิคศลิปะสิง่แวดล้อม  
มคี่าเท่ากบั 0.6168  หมายความว่า นิสติมคีวามรู้เพิม่ขึ้น 
และส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
หลงัจากการใช้คู่มือการส่งเสริมร้อยละ 61.68 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คีา่ : ตน้นากบุด โดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม (E1/E2) 

 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของคะแนน

เฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.23 1.85 86.16 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.73 1.31 83.66 

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 86.16/83.66 
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ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมม้คี่า : ตน้นากบุด โดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม 
 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
ก่อนกำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
หลงักำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของกำร
ทดสอบกำรส่งเสริม 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

339 502 20 0.6168 

 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกบัความรู้ ทัศนคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้มีค่า : ต้นนากบุด ก่อนและหลงัการส่งเสริม  
 จากการศึกษา พบว่า นิสิตที่ได้เข้าร่วมการการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นนากบุด โดยใช้เทคนิคศลิปะ
สิง่แวดลอ้ม มคีะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนการสง่เสรมิโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (�̅�=9.90) และหลังการส่งเสริม นิสิตมี
คะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (�̅�=16.73) 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
พบว่า นิสติที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงั
การเขา้ร่วมการส่งเสรมิเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วมการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ส่วนคะแนนเฉลีย่แบบวดัทศันคตนิิสติมคีะแนนเฉลีย่
แบบวดัทศันคตกิ่อนการสง่เสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
(�̅�=3.45) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่โดยรวมอยู่

ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�=4.52) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่แบบวดัทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติที่
เข้าร่วมการส่งเสริมมคีะแนนเฉลี่ยแบบวดัทศันคติหลงัการ
ส่งเสริมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมการส่งเสริม  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05   
 และคะแนนเฉลีย่แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม นิสติมี
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนการส่งเสรมิ โดยรวม
อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅�=2.69) และหลงัการส่งเสรมินิสติมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้องดงีาม (�̅�=3.49) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติที่
เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงั
การส่งเสริมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมการส่งเสริม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มีค่า  : ต้นนากบุด โดยใช้เทคนิคศิลปะ
สิง่แวดลอ้ม โดยใช ้Paired t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 

 

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

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

ความรู ้
(N=20) 

9.90 3.27 ปานกลาง 16.73 1.31 มากทีส่ดุ 29 -10.472 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.45 0.32 เหน็ดว้ย 4.52 0.27 
เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

29 -13.182 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.69 0.31 เพื่อสงัคม 3.49 0.14 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
29 -13.045 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5. อภิปรำยผล 
 การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นนากบุด โดยใช้
เทคนิคศิลปะสิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล
การศกึษาไดด้งันี้ 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เกณฑ์ 80/80 ของคู่มือกำรส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำ : ต้น
นำกบุด โดยใช้เทคนิคศิลปะส่ิงแวดล้อม  
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นนากบุด โดยใช้เทคนิคศิลปะสิ่งแวดล้อม พบว่า 
ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 86.16 
และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 83.66 
ดังนัน้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นนากบุด โดยใช้
เทคนิคศิลปะสิง่แวดล้อม มปีระสทิธิภาพของคู่มือส่งเสรมิ 
86.16/83.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เนื่องจากผู้วจิยัได้
ให้ ความส าคญัของการเรียนรู้โดยใช้คู่มือการส่งเสริมการ
ปลกูไมม้คี่า : ตน้นากบุด โดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม ซึง่
เป็นไปตามแนวคดิของปรีชา ช้างขวญัยนื (2551: 127-132) 
ไดอ้ธบิายคู่มอืทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนว่าคู่มอื คอืหนังสอื
ที่ผู้เรียนใช้ควบคู่ไปกบัต าราที่เรียนปกติโดยการถ่ายทอด
ความรูผ้่านคู่มอืฝึกอบรม อาจท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบั
การท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผูอ้ื่นโดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจ 
ทศันคติ และเกดิความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่อง
นัน้ ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็นไปตามแนวคดิของเรอืงชยั 
จรุงศิรวฒัน์ (2555: 77) ได้กล่าวว่า คู่มือเป็นเอกสารหรือ
หนังสอืทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหค้รูใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
สามารถสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัสูตรหรอืใชเ้ป็น
คู่มอืของครูในการใชห้นังสอืเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มอืที่เขยีนขึน้
เป็นแนวทางใหผู้ใ้ชคู้่มอืไดศ้กึษาท าความเขา้ใจเรื่องทีจ่ะท า  
และสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพบรรลุส าเรจ็
ตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือมีความสะดวกและสามารถ
ปฏบิตังิานไดบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ายใต้มาตรฐานทีใ่กล้เคยีง 
และเป็นไปตามแนวคิดของค าโพธิ ์ศรีสุวรรณ (2554: 
เว็บไซต์) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง
ประสทิธภิาพของกระบวนการ เป็นการวดัสมรรถนะในการใช้
ทรพัยากรของกระบวนการ ว่าในการท างานใหเ้สรจ็ชิน้หนึ่ง  ๆ
ต้องใช้ทรัพยากรการผลิต ไปเท่าใด Efficiency แปลเป็น
ภาษาไทยว่า ‘ประสทิธภิาพ’ ใชส้ าหรบัแสดงความ สามารถใน
การแปรรูป บางคนบอกว่า มนัคือความสามารถเชงิทฤษฎี 
หรือความสามารถทางวิศวกรรม กล่าวคือ เป็นตัวแสดง 
‘ความสามารถในการแปรรูปทรพัยากรที่ใช้ ไปเป็นผลผลติ

ปลายทาง การม ีEfficiency ทีส่งู แสดงถงึกระบวนการมกีารใช้
ทรพัยากรในการผลิตงานหรือให้บริการอย่างคุ้มค่าในทาง
ตรงกนัขา้ม การม ีEfficiency ทีต่ ่า แสดงถงึกระบวนการมกีาร
ใช้ทรพัยากรในการผลติงานหรอืให้บรกิารไม่คุ้มค่า ซึ่งเกดิ
จากม ี“ความสญูเสยี (Wastes)” เกดิขึน้อยู่ในกระบวนการ และ
ประสทิธผิล (Effectiveness) เป็นการวดัระดบัความส าเรจ็ใน
การบรรลุเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นผลงานหรอืผลผลติ (Output) 
ไม่ได้เน้นในเรื่องของการใชปั้จจยัการผลติ ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของพรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงศ์จนัทรา (2559: 
1 8 9 - 2 0 2 )  ได้ ศึ กษา  กา รพัฒนาคู่ มื อ ฝึ กอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียนสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียนผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 84.53/85.33 แสดงใหเ้หน็ว่า
คู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ได้
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของยุวเรศ วงษ์จนัทร ์และคณะ (2561: 
156) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการท าสารปราบแมลง
ศตัรพูชืโดยใชใ้บน้อยหน่า ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรม
การท าสารปราบแมลงศตัรูพืชโดยใช้ใบน้อยหน่า ที่ผู้วิจยั
พฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 98.40/95.50 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวทิยา ห่อ
ทอง และคณะ (2561: 41-53)  ได้ศกึษา การพฒันากจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ประเภทป่าชุมชนโคกหนิลาด ผลการศกึษา
พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมม ีประสทิธภิาพเท่ากบั 
81.57/93.10 เป็นไปตามเกณฑ ์ทีก่ าหนดและมปีระสทิธภิาพ
สามารถน าไปใชไ้ด ้
 จากผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอื มคี่าดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.6168 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและนิสติมคีวามรู้เพิม่ขึน้ ส่งผลให้มคีวามก้าวหน้า
ทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้คู่มอืร้อยละ 61.68 จาก
การทีผู่เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ มสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรู้ 
จากการได้ยิน การสัมผัส การจดจ าจากการบรรยายของ
วิทยากร ท าให้ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูก 
ต้นแดง โดยใช้กรณีศึกษา มีประสิทธิผลตามเกณฑ ์
ที่ก าหนดไว้ เป็นไปตามแนวคดิของเผชญิ กจิระการ (2546: 
1-6) ไดเ้สนอแนวทางในการหาประสทิธผิลของแผนการเรยีนรู้
หรอืสือ่ทีส่รา้งขึน้ โดยใหพ้จิารณาจากพฒันาการของนกัเรยีน
จากก่อนเรยีนและหลงัเรยีนว่ามคีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้
อย่างเชื่อถอืไดห้รอืไม่ หรอืเพิม่ขึน้เท่าใดซึง่อาจพจิารณาได้
จากการค านวณค่ า  t-test แบบ Dependent Samples  
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หรือหาค่ าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I)  
มรีายละเอยีด ดงันี้  
 1) การหาค่าพฒันาการทีเ่พิม่ขึน้ของผูเ้รยีนโดยอาศยั
การหาค่า t-test (แบบ Dependent Samples) เป็นการพจิารณา
ดูว่านักเรยีนมพีฒันาการเพิม่ขึน้อย่างเชื่อถอืไดห้รอืไม่ โดย
ท าการทดสอบนักเรียนทุกคนก่อน (Pretest) และหลงัเรยีน 
(Posttest) แล้วน ามาหาค่า t-test แบบ Dependent Samples 
หากมีนัยส าคัญทางสถิติ ก็ถือได้ว่า นักเรียนกลุ่มนัน้มี
พฒันาการเพิม่ขึน้อย่างเชื่อถอืได ้ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ 
Talcott Parsons (2008: 44) อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการใช้
ระบบขององค์การเป็นเครื่องมอืวดัความมีประสทิธิผลของ
องคก์าร โดยใชช้ื่อว่า AGIL ซึง่ระบุกจิกรรม 4 ประเภทซึง่ทุก
องคก์ารจ าเป็นจะตอ้งกระท าซึง่ประกอบไปดว้ย  
 1. การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  
 2. การบรรลุถงึเป้าหมาย  
 3. การประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งน าไปสู่
ความมัน่คงทางสงัคม  
 4. สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในซึ่งหมายถึงการรักษา
รูปแบบหรอืการธ ารงไวซ้ึง่เอกลกัษณ์และเป็นไปตามแนวคดิ
ของ Seldin Peter (2007: 24) ให้ความเห็นว่า การวัดและ
ประเมนิประสทิธผิลโดยทัว่ไปเป็นการวดัเพื่อดคูวามแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวงัและผลการปฏบิตัิถ้ามคีวามแตกต่าง
กนัน้อยกจ็ะมปีระสทิธผิลมากแต่ถา้มคีวามแตกต่างมากจะมี
ประสิทธิผลน้อยหรืออาจจะดูความสอดคล้องกันระหว่าง
ผลผลติกบัเป้าหมายทีไ่ดร้ะบุไวก้ารประเมนิประสทิธผิลของ
องคก์ารสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื  
 1. การวดัประสทิธผิลขององคก์ารโดยใชต้วับ่งชีเ้ดีย่ว 
(Single criterion measures of effectiveness) เป็นการพจิารณา
ว่าองคก์ารจะมปีระสทิธผิลหรอืไม่นัน้ขึน้อยู่กบัผลทีไ่ดร้บัว่า
บรรลุเป้าหมายขององค์การหรอืไม่หรอืการใชเ้ป้าหมายของ
องคก์ารเป็นเกณฑซ์ึง่เป็นการใชห้ลกัการอนัใดอนัหนึ่งในการ
ประเมนิผลขององคก์ารเป็นเกณฑซ์ึ่งเป็นการใช้หลกัเกณฑ์
อนัใดอนัหนึ่งในการประเมนิประสทิธผิลขององคก์าร เช่น วดั
จากความสามารถในการผลติวดัจาก  ผลก าไร ฯลฯ  
 2. การประเมนิประสทิธผิลในแง่ของระบบทรพัยากร 
(The system resource model of organization effectiveness) 
เป็นการประเมนิโดยพจิารณาความ สามารถขององค์การใน
แสวงหาประโยชน์จากสภาพแวดล้อมเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรพัยากรทีต่้องการอนัจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

ซงึเป็นการเน้นที่ปัจจยัตวัป้อนเขา้ (Input) มากกว่าผลผลติ 
(Output) 
 3. ประเมนิประสทิธผิลโดยหลายเกณฑ ์(The multiple 
criteria of effectiveness) เป็นการวเิคราะหป์ระสทิธผิลองคก์าร
โดยใช้เกณฑ์หลายอย่างในการวดัประเมนิผล ซึ่งพิจารณา
จากตัวแปรที่อาจมีผลต่อความส าเร็จขององค์การและ
พยายามแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรต่างๆ มคีวามสมัพนัธผ์ูท้ีใ่ห้
แนวคิดในการประเมินองค์การโดยวิธีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของน ้าทพิย์ ค าแร่ และคณะ (2559: 543) ได้ศกึษา 
การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
ส าหรบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.7900 นิสติทีใ่ช้
คู่มือฝึกอบรมมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 
79.00 ผลการเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตเิรื่องการบรโิภค
ที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมส าหรบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสาร 
คาม หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของวาท ีลพ
พนัธ์ทอง และคณะ (2559: 137) ได้ศึกษา การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัสงิคโปร ์ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิลของ
คู่มือฝึกอบรมเท่ากับ 0.7350 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียนสาธารณรัฐ
สงิคโปร ์มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 73.50 ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอารยีา บุษราคมัและคณะ (2561: 1 
– 16) ได้ศกึษา การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคก
หนิลาด เรื่อง เหด็ธรรมชาตใินป่าชุมชน ผลการศกึษาพบว่า 
คู่มือกิจกรรมมีดัชนีประสทิธิผลของคู่มือกิจกรรม เท่ากบั 
0.8674 แสดงให้เหน็ว่านิสติที่เข้าร่วมกจิกรรมการมคีวามรู้
เพิม่ขึน้และส่งผลให้นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามกา้วหน้า
ในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 86.74  
5.2 ผลเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสริมการ
ปลูกต้นนากบุด โดยใช้เทคนิคศิลปะสิง่แวดล้อม   

ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิการปลูกต้นนากบุด โดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดล้อม 
พบว่า นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม นิสติมีคะแนนความรู้หลงัการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดง
ใหเ้หน็ว่า การจดักจิกรรมการปลูกต้นนากบุด โดยใชเ้ทคนิค
ศิลปะสิ่งแวดล้อม ท าให้นิสิตมีความรู้เพิ่มมากขึ้นจาก
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กระบวนการมสีว่นร่วม เกดิกระบวนการคดิวเิคราะห ์จากการ
ไดย้นิ การสมัผสัผนืป่าทีจ่รงิทีใ่ชใ้นการเรยีนรู ้การจดจ า ท า
ให้ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมเกดิความรู้เพิม่มากขึน้ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของชวาล แพรรตักุล (2552: 201-225) ไดก้ล่าวว่า การ
วัดความรู้ความจ า เป็นการวัดสมรรถภาพสมอง ด้านการ
ระลกึออกของความจ านัน่เอง เป็นการวดัเกีย่วกบัเรื่องราวที่
เคยมปีระสบการณ์หรอืเคยรูเ้คยเหน็และท ามาก่อนแลว้ทัง้สิน้ 
ซึง่การวดัความรู ้ความจ า สามารถสรา้งค าถามวดัสมรรถภาพ
ด้านนี้ได้ หลายลักษณะด้วยกัน ลักษณะของค าถามจะ
แตกต่างกนัออกไปตามชนิดของความรู้ความจ า แต่ก็จะมี
ลกัษณะร่วมกนัอยู่อย่างหนึ่ง คือ เป็นค าถามที่ให้ระลกึถึง
ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่จ าได้ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ค าศพัท์ นิยาม ระเบียบ หรือแบบแผน เป็นไปตามแนวคดิ
ของพศิวง ธรรมพนัธ ์(2547: 14) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะความรู้
ไว้ว่าประกอบด้วย 1) การทดลองได้ (Empirical) การทดลอง
อยู่บน พืน้ฐานของการสงัเกตการพสิจูน์ ตรวจสอบและการ ใช้
กระบวนการเหตุผล 2) การตรวจสอบได้ (Verifiable) ซึ่งเรา
สามารถสงัเกตไดจ้ากการเหน็ การชัง่น ้าหนัก การวดั การนบั 
และการตรวจสอบ 3) มคีวามเป็นทฤษฎ ี(Theoretical) สามารถ
สรุปสิ่งที่ สังเกตตามหลักตรรกวิทยามาเป็นทฤษฎี หรือ
เนื้อหาวิชา 4) มีการผสมผสาน (Cumulative) เพราะทฤษฎี
หรอืความรู้เดมินัน้เป็นพื้นฐานของการ สร้างทฤษฎีใหม่ 5) 
ไม่เป็นจรยิศาสตร ์(Non-Ethical) เนื้อหาสาระจะไม่เพ่งเลง็ใน
ดา้นดหีรอืเลวแต่จะมุ่งท าความเขา้ใจและอธบิายสิง่ทีเ่ป็นไป 
และเป็นไปตามแนวคิดของแสงจันทร์ โสภากาล (2550:  
14-15) ได้ ให้ความหมายของความรู้ ว่าหมายถึง การรบัรู้ 
เกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์ รายละเอยีดต่างๆ ที่เกดิจาก
การสงัเกต การศกึษาประสบการณ์ ทัง้ใน ดา้นสิง่แวดลอ้มทาง
ธรรมชาติและสงัคม ความรู้ พื้นฐานหรือภูมหิลงัของแต่ละ
บุคคล ทีบุ่คคลไดจ้ดจ า หรอืเกบ็รวมรวมไว ้และสามารถแสดง
ออกมาในเชงิ พฤตกิรรมทีส่งัเกตหรอืวดัได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของฐติาภรณ์ วงศ์พงษ์ค า และคณะ (2561: 45-53) 
ได้ศกึษา การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง ต าบล
เกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 
ความรู้เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง 
ก่อนการอบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก (�̅� = 11.76) 
และหลังการอบรมชาวบ้านมีความรู้ อยู่  ในระดับมาก  
(�̅� =14.10) ดงันัน้ เมื่อเปรยีบเทยีบ คะแนนเฉลีย่ความรูข้อง
ชาวบา้น หลงัการอบรม ชาวบา้นทีเ่ขา้รบัการอบรมมคีะแนน
ความรู้มากกว่า ก่อนการอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านที่เข้ารบัการอบรม การ
อนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดงมีความรู้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
งานวจิยัของสุเมธ ผกาหวน และคณะ (2561: 1-17) ไดศ้กึษา 
การพฒันากจิกรรม การเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ต้นไม้เด่นในป่าชุมชน ผล
การศกึษา คะแนนเฉลี่ยความรู้ของนิสติที่เขา้ร่วม กจิกรรม
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 18.86 และหลงัการเขา้ ร่วมกจิกรรมโดยรวม
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 27.60 เมื่อเปรียบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า
นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการเขา้ร่วม 
กิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้ง กบังานวจิยัของ
ศศิประภา เผ่าสุขดี และคณะ (2561: 30-40) ได้ศึกษาการ
พัฒนาคู่มือ ฝึกอบรมการท าถ่านจากมูลสัตว์เพื่อลดการ
ท าลาย ทรพัยากรป่าไม้ ส าหรบัชาวบ้านในชุมชนบ้านโคก
จันทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการท าถ่านจากมลูสตัว ์ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่
ในระดบัน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 9.78 และหลงัการฝึกอบรม
โดยรวม อยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.52 
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลัง การ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการปลูก
ต้นนากบุด โดยใช้เทคนิคศิลปะสิง่แวดล้อม  
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลูกต้น
นากบุด โดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดลอ้ม พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยทศันคตหิลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ แสดง
ให้เหน็ว่านิสติที่เขา้รบัการการส่งเสริมการปลูกต้นนากบุด 
โดยใชเ้ทคนิคศลิปะสิง่แวดล้อม มทีศันคติมากขึน้โดยการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ มีการระดม
ความคิด มีการปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมเกิดความ
ตระหนักในสิง่แวดล้อม ทศันคติ เจตคติ และค่านิยมที่ดต่ีอ
สิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของพงศ์ หรดาล (2540: 
42) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคต ิคอื ความรูส้กึ ท่าท ีความคดิเหน็ 
และพฤตกิรรมของคนงานทีม่ต่ีอเพื่อนร่วมงาน ผูบ้รหิาร กลุ่ม
คน องค์กรหรือสภาพแวดล้อมอื่น ๆ โดยการแสดงออกใน
ลกัษณะของความรู้สกึหรือท่าทีในทางยอมรบัหรือปฏิเสธ 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(1), 2565: 83 - 96 

93 

44) ได้กล่าวไว้ว่า ทศันคติ หมายถึง ความรู้สกึนึกคิดของ
บุ คคลที่มี ต่ อสิ่งในสิ่งหนึ่ ง ซึ่ งผู้บริ โภคเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ในอดตี โดยใชเ้ป็นตวัเชื่อมระหว่างความคดิและ
พฤติกรรม นักการตลาดนิยมใช้ในการโฆษณาเพื่อสร้าง
ทศันคตทิีด่ต่ีอผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ เสรมิแรงและ (หรอื) 
เปลีย่นทศันคตสิอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สรอ้ยตระกูล (ตวิยา
นนท)์ อรรถมานะ. (2541: 64) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคต ิคอื ผล
ผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น 
ความรู ้และความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใด คนใดคน
หนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งออกมาในทาง
ประเมนิค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรบัหรอืปฏเิสธกไ็ด ้และ
ความรู้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมใด
พฤตกิรรมหน่ึงขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศกัดิไ์ทย หาไซย 
(2545: 138) ได้กล่าวไว้ว่า ทศันคติ คือ สภาวะความพร้อม
ทางจติที่เกี่ยวขอ้งกบัความคดิ ความรู้สกึ และแนวโน้มของ
พฤตกิรรมบุคคลทีม่ต่ีอบุคคล สิง่ของ สถานการณ์ต่าง ๆ  ไป
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพร้อมทางจิตนี้
จะต้องอยู่นานพอสมควรและสอดคล้องกบัแนวคิดของเชดิ
ศกัดิ ์โฆวาสนิธุ์ (2522: 19) กล่าวว่า ทศันคติคือสิง่ที่อยู่ใน
จติใจของคน ที่ตอบสนองต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึ่งเราไม่สามารถ
สังเกตหรือวัดได้โดยตรงแต่เราสามารถรู้ได้ โดยดูจาก
พฤติกรรมของคนว่าจะตอบสนองต่อสิง่เร้าอย่างไร เรากจ็ะ
ทราบทนัท ีซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ยุวนิดา สุภา และ
คณะ (2556: 95) ไดศ้กึษา การรณรงคก์ารจดัการน ้าเสยีจาก
ครวัเรอืนส าหรบัชุมชนบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 2 ต าบลแวงน่าง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า การจดั
กจิกรรมการรงณรงค์การจดัการน ้าเสยีจากครวัเรอืนส าหรบั
ชุมชนบา้นเก่าน้อย ก่อนการรณรงค์ชาวบ้านมคีะแนนเฉลีย่
ทศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการรณรงค์ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย แสดงใหเ้หน็ว่าหลงั
การรณรงค์การจดัการน ้าเสยีจากครวัเรอืนส าหรบัชาวบ้าน
เก่าน้อยมีผลท าให้ทัศนคติของชาวบ้านเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
สุชาดา ทรงบัญฑิต (2558: 46) ได้ศึกษา การส่งเสริมการ
อนุรกัษ์ผืนป่าตะวนัตก ผลการศึกษาพบว่า นิสติมีคะแนน
ทศันคติก่อนการส่งเสรมิ เท่ากบั 2.46 และหลงัการส่งเสริม 
เท่ากบั 2.69 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคตกิ่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่
ทศันคติหลงัการส่งเสริม มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

เขมศร ขนัทะ และคณะ(2562: 20 – 32) ไดศ้กึษา การสง่เสรมิ
การใช้ประโยชน์จากมะกรูดในการดับกลิ่นของมูลนิธิ
สิง่แวดลอ้มศกึษา (เสลภูม)ิ ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นดง
หวาย ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผล
การศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จากมะกรูดในการดบักลิน่อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย (�̅� =2.69) และหลังการส่งเสริมนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติ อยู่ในระดบัเห็นด้วย (�̅� =2.87) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสริม 
พบว่า หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั.05 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมสิง่แวดล้อม
ต่อการปลูกต้นนากบุด โดยใช้เทคนิคศิลปะสิง่แวดล้อม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการ
ส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า นิสติทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิการปลูก
ต้นนากบุด โดยใช้เทคนิคศิลปะสิ่งแวดล้อม มีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มมากขึน้ โดยการมสีว่นร่วมในกจิกรรมการสง่เสรมิ 
การเรยีนรูม้กีารระดมความคดิ มกีารปลูกฝังใหผู้เ้ขา้ร่วมการ
ส่งเสรมิเกดิจรยิธรรมสิง่แวดล้อมในการส่งเสรมิการปลูกต้น
นากบุด โดยใช้เทคนิคศลิปะสิง่แวดล้อม ได้อย่างคุ้มค่าและ
ยัง่ยนื ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ ประยูร วงศจ์นัทรา (2559: 
171-172) กล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ หลกัการที่
ควรประพฤติอย่างหนึ่ งต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลท าให้
สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ และ
เอื้อประโยชน์ใหแ้ก่ สรรพสิง่ที่อาศยัสิง่แวดล้อมด ารงชพีอยู่
ได้  โดยไม่สูญเสียระบบสัมพันธภาพระหว่างตนกับ
สิง่แวดล้อม ซึ่งจรยิธรรมสิง่แวดล้อมไม่สามารถแยกออกได้
จาก จรยิธรรมชวีติ สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวั ของ
มนัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบรูณาการเชื่อมโยง ชวีติ ชุมชน 
และสงัคมสิง่แวดล้อมใหด้ ารงอยู่ไดอ้ย่าง ยัง่ยนื เป็นไปตาม
แนวคิดของ โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2541: 123) ได้ให้
ความหมายว่า จรยิธรรม มคีวามหมาย 2 นัย คอื นัยที่หนึ่ง 
จริยธรรมเป็นหลกัการและเหตุผลที่พิจารณาเกี่ยวกบั การ
กระท า การพิจารณาตัดสินและการตัดสินใจซึ่งเป็น
ความหมายทีค่นทัว่ไปเขา้ใจกนัมาดัง้เดมินัยทีส่อง จรยิธรรม
เป็นพฤตกิรรมหรอืการกระท าเป็นการตดัสนิใจ การพจิารณา
ตัดสินเป็นคุณธรรมทางจริยธรรม ที่มีพื้นฐานอยู่บนการ
กระท า และ เจตคติที่สามารถสงัเกตเหน็ได้ และเป็นไปตาม
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แนวคดิของ ประภาศร ีสหีอ าไพ (2540: 17) ไดใ้ห ้ความหมาย
ว่า จรยิธรรม หมายถงึ หลกัความ ประพฤตทิีอ่บรมกริยิา และ
ปลูกฝังลกัษณะนิสยัให ้ผูป้ระพฤตอิยู่ในครรลองและศลีธรรม 
และคุณค่าของ จรยิธรรมนัน้ชีใ้หเ้หน็ถงึความเจรญิงอกงามใน
ชีวิต อย่างมีระบบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคลที่มี 
ลกัษณะจติใจที่ดงีาม และสอดคล้องกบังานวจิยัขออรอนงค์ 
พลโคกก่อง และคณะ (2561: 68-86) ไดศ้กึษา ปัญหาการทิง้
ขยะในป่าชุมชน บ้านศรีวิไล หมู่ 8 ของนิสติกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลงั กจิกรรม พบว่า คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ของนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด 
เรื่อง ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน ก่อนกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อสงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.07 และหลงัการเขา้
ร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.95 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมเพิม่ขึ้นมากกว่า ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกบังานวิจยั
พฒันา ชนะพนัธุ ์และคณะ (2562: 81-97) ไดศ้กึษา การศกึษา
การอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิโดย การห่มดนิตามศาสตรพ์ระราชา 
ของนิสติกลุ่ม ตวัอย่างก่อนและหลงัการอบรม พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวม 
อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅�  = 2.13) และหลงัการ ฝึกอบรมนิสติ
มคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดย รวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกตอ้งดงีาม (�̅�  = 3.39) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า นิสติ
มคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการฝึกอบรมมากกวา่
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ
สอดคล้องกบังานวจิยัปนัดดา ฤทธิส์ าแดง และคณะ (2562: 
41-56) ไดศ้กึษา การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายตน้

น ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชาของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและ
หลงัการจดักจิกรรม พบว่า คะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล า
ธารตามศาสตรพ์ระราชาก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม โดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อสงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.78 และหลงัการเขา้
ร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ควรสนับสนุนใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งน าคู่มอืการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นนากบุด โดยใช้เทคนิคศลิปะ
สิง่แวดล้อม เป็นข้อมูลพื้นฐานในการผลิตสื่อออนไลน์ และ
น าไปเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจต่อไป 
 2) สามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้น
นากบุด โดยใช้เทคนิคศลิปะสิง่แวดล้อม ไปเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า และ
สามารถจดักจิกรรมการสง่เสรมิในครัง้ต่อไปได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารพฒันาสือ่ในรปูแบบของสือ่ออนไลน์ เช่น 
โปสเตอร์  อินโฟกราฟิก เพื่อให้เกิดความสนใจง่าย และ
สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปปรบัใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 2) ควรมีการศึกษาสรรพคุณของต้นนากบุดในการ
น าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การแปรรูปเป็นอาหาร
เสรมิ เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง
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